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ค าน า 

 คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานชลประทานที่ 2 
กรมชลประทาน ได้จัดท าคู่มือการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ของส านักงานชลประทานที่ 2 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้ องกับกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ         
ในการจัดการความรู้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564   
พันธกิจที่ 1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบทุกกระบวนงานของกรมชลประทาน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดท าพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทาน 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 

 คู่มือการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่   เป็นกระบวนการรับแจ้ง
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วิเคราะห์ พิจารณา จัดเตรียม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส าหรับเป็นองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   

 คณะท างาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ของส านักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนา กรมชลประทานไปสู่องค์กรอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป 

 
 

คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ 
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1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ สังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 ใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ   
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่              
ที่ปฏิบัติงานใหม่ ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 เพ่ือเป็นการรวบรวมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า            
ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
 1.4 เพ่ือให้บุคคลภายในหรือภายนอกที่มาใช้บริการสามารถเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลา         
ท าให้สามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง 
          1.5 เพ่ือให้มีคู่มือที่ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ของงานอาคานสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน  
          1.6 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานงานที่ดีและมีคุณภาพ 

2. ขอบเขต  

 คู่มือการปฏิบัตินี้ มีขอบเขตเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม                
และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ เริ่มตั้งแต่ รับงานจากการแจ้งปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
พิจารณา จัดเตรียม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ด าเนินการแก้ไข และตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 คู่มือเล่มนี้ ใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 
รวมทัง้ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่สนใจ  โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ค าจ ากัดความ 

 3.1 การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งข้ึน 
 3.2 ซ่อมแซม หมายถึง แก้ไขของที่ช ารุด หรือเสียให้คงสภาพ หรือกลับใช้การได้ 
 3.3 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ หมายถึง การประดับตกแต่ง และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้คงสภาพเดิม 
หรือเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ โดยให้คุ้มค่าที่สุดและต้องสะอาดเรียบร้อย สวยงามน่าอยู่ 
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 3.4 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 ประกอบด้วย 1 ฝ่าย        
(ฝ่ายบริหารทั่วไป) 4 ส่วน (ส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ า ส่วนเครื่องจักรกล) 9 โครงการ 
(โครงการชลประทานจังหวัดล าปาง พะเยา เชียงราย น่าน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง กิ่วลม -กิ่วคอหมา      
แม่ลาว โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการก่อสร้าง ) รวมถึงหน่วยงานส่วนกลาง   
ในเขตพ้ืนที่ส านักงานชลประทานที่ 2 
 3.5 สถานที่ ราชการ หมายถึง อาคารที่ท าการ รวมทั้ งพ้ืนที่บริ เวณส านักงานชลประทานที่  2 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา รวมทั้ง 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 ที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่อาคารที่ท าการส านักงานชลประทานที่ 2 ได้แก่ 
ส่วนเครื่องจักรกล และ โครงการ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดล าปาง พะเยา เชียงราย น่ าน 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง กิ่วลม- กิ่วคอหมา แม่ลาว และโครงการก่อสร้าง 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 / ผู้อ านวยการส่วน/ ผู้อ านวยการโครงการ หรือผู้รักษา
ราชการแทน หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ รับทราบ พิจารณาสั่งการ และลงนามในหนังสือ 
 4.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาเสนอความเห็น ลงนามในหนังสือเสนอ รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแล 
กระบวนการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
 4.3 หัวหน้างานธุรการ ส านักงานชลประทานที่ 2/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ของโครงการ 
รับผิดชอบควบคุม ดูแล การด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
 4.4 เจ้าหน้าที่/ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที ่ดังนี้ 
  4.4.1 รับงานจากการแจ้งซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  
  4.4.2 พิจารณา / จัดเตรียม / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
  4.4.3 ก าหนด / มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติ  
  4.4.4 ด าเนินการแก้ไข 
  4.4.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน  
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สรุปกระบวนการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 

กระบวนการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

 1. รับงานจากการแจ้งซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
      1.1 รับหนังสือเอกสารการแจ้งซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที ่
 1.2 ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ความต้องการ ความจ าเป็นในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา 
 1.3 ส ารวจสถานที่ ที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
 2. พิจารณา / จัดเตรียม / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
  2.1 พิจารณาบริเวณ ขนาด ที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
  2.2 วางแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
  2.3 จัดเตรียมหาอุปกรณ์ ในการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
  2.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
 3. ก าหนด / มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติ 
  3.1 ก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที ่เพียงพอส าหรับในการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
  3.2 มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 4. ด าเนินการแก้ไข 
  4.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
  5.1 ตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
  5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามท่ีได้วางแผน 
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Work Flow กระบวนการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
 

ล าดับ                                  ผังกระบวนการ                              เวลา (วันท าการ) 

 
 

     1.                                                                                                                   1 วัน 
 
 
 
 

 
 
 

         2.                                             พิจารณา / จัดเตรียม /                                           1 วัน 
                                                           จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 

        3.  1 วัน 
 
 
 

4.             7 วัน 
 
 
 
 

       5.     1 วัน 
                                               
 
 
                                                 รวมเวลาทั้งหมด  11 วัน 

รับงานจากการ
แจ้งซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ 

ก าหนด / มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้เจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบ        
ความเรียบร้อย  
พร้อมใช้งาน 

 

ด าเนินการแก้ไข 
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5. Work Flow กระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน : 
1. ร้อยละของกระบวนการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (เป้าหมายร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารเอกสารภายในก าหนดเวลา (เป้าหมายร้อยละ 50) 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. รับหนังสือเอกสารการแจ้งซ่อมแซม  
      และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
2. ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของ 
    บุคลากร ความต้องการ ความจ าเป็น  
    ในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ 
    บ ารุงรักษา 
3. ส ารวจสถานที่ ที่ต้องการปรับปรุง 
    ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
4. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง 
    ในการขอใช้อาคารสถานที่ 
 
 

1. ความถูกต้องของการจัดท า 
     หนังสือถูกต้องเป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ การเขียน   
    หนังสือราชการ 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
    เนื้อหาสาระ 
3. บรรทัดฐานในการก าหนด 
    มาตรการ การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม 
    สอดคล้องกับสภาพ 
    แวดล้อม 
4. ตรวจสอบระเบียบ  
    หลักเกณฑ์ ให้ครบถ้วน 
    ถูกต้องตามระเบียบ 
    หลักเกณฑ์ที่วางไว้ 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน รับงานจากการ

แจ้งซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

พิจารณา / จัดเตรียม  

/ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

 

1. พิจารณาบริเวณ ขนาด ที่ต้องการ 
    ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
2. วางแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม 
    และบ ารุงรักษา 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ ในการปรับปรุง 
    ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุง 
     ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 

1. เตรียมความพร้อมของ  
    วัสดุอุปกรณ ์
2. วางแผนตามแบบ ระเบียบ 
    ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
    ที่ก าหนด 
3. ความถูกต้อง ในการ    
    วางแผน เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ 
4. วัสดุอุปกรณ์ มีคุณภาพ 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 1 วัน 1. ก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอ 

    ส าหรับในการปรับปรุง ซ่อมแซม 

    และบ ารุงรักษา 

2. มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

1. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 
    ในการปฏิบัติงาน 
2. จ านวนเจ้าหน้าที่ ในการ 
    ปฏิบัติงานเพียงพอ 
3. ก าหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ให้ชัดเจน 
4. ความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน ก าหนด / มอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

                                      

 7 วัน 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับ 
    มอบหมาย 

1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
    มาตรการ การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม 
    สอดคล้องกับ  
    สภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และได้ 
    มาตรฐาน 
3. ตรวจสอบและจัดระเบียบ 
   การควบคุม การรักษา 
   ความปลอดภัยให้เป็นไป 
   ตามระเบียบ 
4. การปฏิบัติงานให้ได้ตาม 
    มาตรฐานที่วางแผนไว้ 
5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
    มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
6. ความพร้อม ศักยภาพของ 
    เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน 
7. เสร็จตามระยะเวลาที่ 
    ก าหนดไว้ 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

ด าเนินการแก้ไข 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
 
                ตรวจสอบความ 
                เรียบร้อยพร้อม 
                    ใช้งาน 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบความพร้อมของอาคาร 

    สถานที่ ที่ได้รับการปรับปรุง 

    ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 

2.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

     เป็นไปตามที่ได้วางแผน 

1. เสร็จตามระยะเวลาที่ 
    ก าหนดไว้ 
2. ได้ตามมาตรฐานที่ 
    วางแผนไว ้
3. มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
    ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
    ที่ก าหนด 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
รับงานจากการแจ้ง
ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่ 
1. รับหนังสือเอกสาร 
    การแจ้งซ่อมแซม 
    และบ ารุงรักษา 
    อาคารสถานที่ 

 
1. ได้รับเอกสาร การแจ้งการปรับปรุง   
    ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  
2. ตรวจสอบเอกสาร ความต้องการ  
    ความจ าเป็น ในการปรับปรุง ซ่อมแซม 
    และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
3. ส ารวจ ความต้องการของบุคลากรในการ 
    ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา                

 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2548 
 

 
เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

 
1. ความถูกต้องของการ  
     จัดท าหนังสือถูกต้อง  
    เป็นไปตามหลักเกณฑ์    
    การเขียน   
    หนังสือราชการ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
2. ส ารวจ รับฟัง 
    ความคิดเห็นของ 
    บุคลากร 
    ความต้องการ 
    ความจ าเป็น 
    ในการปรับปรุง 
    ซ่อมแซม และ 
    บ ารุงรักษา 
3. ส ารวจสถานที ่
    ที่ต้องการ    
    ปรับปรุง  
    ซ่อมแซม และ 
    บ ารุงรักษา 

 4. ส ารวจสถานที่ บริเวณ ที่เกิดความ  
     เสียหาย ขนาด ของความเสียงหายที่ 
     ต้องการ การปรับปรุง ซ่อมแซม และ 
     บ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

2. ความถูกต้องครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
3. บรรทัดฐานในการ 
    ก าหนดมาตรการ  
    การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม 
    สอดคล้องกับสภาพ 
    แวดล้อม 
4. ตรวจสอบระเบียบ  
    หลักเกณฑ์  
    ให้ครบถ้วน 
    ถูกต้องตามระเบียบ 
    หลักเกณฑ์ที่วางไว้ 

พิจารณา/ 
จัดเตรียม/ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
1. พิจารณาบริเวณ 
    ขนาด ที่ต้องการ 
    ปรับปรุง   
    ซ่อมแซม และ 
    บ ารุงรักษา 

 
1. ส ารวจบริเวณ อาคารสถานที่ ที่ต้องการ 
     ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
2. ออกแบบการวางแผน บริเวณสถานที่ 
    ที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม และ 
    บ ารุงรักษา 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
    ที่ใช้ส าหรับในการปรับปรุง ซ่อมแซม 

 
- 

 
เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

 
1. เตรียมความพร้อม 
      ของวัสดุอุปกรณ์ 
2. วางแผนตามแบบ  
    ระเบียบให้เป็นไปตาม  
    หลักเกณฑ์ 
    ที่ก าหนด 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
2. วางแผนการ 
    ปรับปรุง  
    ซ่อมแซม และ  
    บ ารุงรักษา 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ 
    ในการปรับปรุง 
    ซ่อมแซม และ 
    บ ารุงรักษา 
4. จัดซื้อวัสดุ 
    อุปกรณ์ ในการ 
    ปรับปรุง     
    ซ่อมแซม และ   
    บ ารุงรักษา 

4.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามขนาดที่ก าหนดไว้ 
     และมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

3. ความถูกต้อง ในการ    
    วางแผน เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ 
4. วัสดุอุปกรณ์  
    มีคุณภาพ 

ก าหนด / มอบหมาย 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
1. ก าหนดจ านวน 
   เจ้าหน้าที่ เพียงพอ 
   ส าหรับในการ 
   ปรับปรุง ซ่อมแซม   
   และบ ารุงรักษา 

 
1. วางแผนก าลังคนในการปฏิบัติงาน   
    ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
2. ก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
3. มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
4. เจ้าหน้าที่รับค าสั่ง และปฏิบัติงาน 
 
    

 
- 

 
เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

 
1. ความพร้อมของ  
      เจ้าหน้าที่ในการ 
    ปฏิบัติงาน 
2. จ านวนเจ้าหน้าที่  
    ในการปฏิบัติงาน  
     เพียงพอ 
3. ก าหนดหน้าที่ 
    ปฏิบัติงานให้ชัดเจน    
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายหน้าที่ 
    ในการปฏิบัติงาน 

  
   

4. ความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

 
ด าเนินการแก้ไข 

1. เจ้าหน้าที ่
   ปฏิบัติงานได้ท่ีรับ 
   มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุง 
    รักษาอาคารสถานที่ 
2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และ 
    ปลอดภัย 

 
- 

 
เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

 
1. บรรทัดฐานในการ 
      ก าหนดมาตรการ  
    การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม 
    สอดคล้องกับ  
    สภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ตรวจสอบและ 
    จัดระเบียบ 
   การควบคุม การรักษา 
   ความปลอดภัยให้ 
   เป็นไปตามระเบียบ 
4. การปฏิบัติงานให้ได้ 
    ตามมาตรฐานที่ 
    วางแผนไว ้
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
     

   
5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
    มีคุณภาพตาม 
    มาตรฐาน 
6. ความพร้อม ศักยภาพ 
    ของเจ้าหน้าที่พร้อม 
    ปฏิบัติงาน 
7. เสร็จตามระยะเวลา 
    ทีก่ าหนดไว้ 

ตรวจสอบความ 
เรียบร้อยพร้อม 
ใช้งาน 
1. ตรวจสอบความ 
    พร้อมของอาคาร 
    สถานที่ ที่ได้รับ 
    การปรับปรุง 
    ซ่อมแซม และ 
    บ ารุงรักษา 
2. ประเมินผล 
    การปฏิบัติงาน 
    เป็นไปตามที่ได้ 
    วางแผน 
 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารที่ได้รับ 
    การปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรงตามแบบที่ได้ 
    วางไว้ 
 

 
- 

 
เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

 
1. เสร็จตามระยะเวลาที่ 
    ก าหนดไว้ 
2. ได้ตามมาตรฐานที่ 
    วางแผนไว ้
3. มีคุณภาพ  
    ได้มาตรฐาน 
    ตามระเบียบ  
    หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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7. ระบบตดิตามประเมินผล  

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

1. รับงานจากการแจ้ง 
    ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา    
    อาคารสถานที่ 

1. ความถูกต้องของการจัดท า 
     หนังสือถูกต้องเป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ การเขียน   
    หนังสือราชการ 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
    เนื้อหาสาระ 
3. บรรทัดฐานในการก าหนด 
    มาตรการ การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม 
    สอดคล้องกับสภาพ 
    แวดล้อม 
4. ตรวจสอบระเบียบ  
    หลักเกณฑ์ ให้ครบถ้วน 
    ถูกต้องตามระเบียบ 
    หลักเกณฑ์ที่วางไว้ 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง   
    ครบถ้วนของหนังสือได้จัด 
    ท าขึ้น ให้เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์การเขียนหนังสือ    
    ราชการ 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วนของเนื้อหา  
    สาระ และรูปแบบการพิมพ์ 
3. ตรวจสอบระเบียบ  
    หลักเกณฑ์ การปรับปรุง  
    ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
    ให้ครบถ้วน 
    ถูกต้องตามระเบียบ 
    หลักเกณฑ์ที่วางไว้ 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน 

- 

2. พิจารณา / จัดเตรียม /  
    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

1. เตรียมความพร้อมของ  
    วัสดุอุปกรณ์ 
2. วางแผนตามแบบ ระเบียบ 
    ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
    ที่ก าหนด 

1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  
    พร้อมใช้งาน 
2. ตรวจสอบการออกแบบ  
    ตรงตามระเบียบมาตรฐาน 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน 

- 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

 3. ความถูกต้อง ในการ    
    วางแผน เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ 
4. วัสดุอุปกรณ์ มีคุณภาพ 
 

3. คุณภาพ มาตรฐาน ของวัสดุ   

3. ก าหนด / มอบหมายหน้าที่ 
   ความรับผิดชอบให้  
   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

1. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 
    ในการปฏิบัติงาน 
2. จ านวนเจ้าหน้าที่ ในการ 
    ปฏิบัติงานเพียงพอ 
3. ก าหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ให้ชัดเจน 
4. ความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

1. ส ารวจจ านวน เจ้าหน้าที่ 
   ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ 
    ปฏิบัติชัดเจน 
3. ตรวจสอบความปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน 

- 

4. ด าเนินการแก้ไข 1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
    มาตรการ การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม 
    สอดคล้องกับ  
    สภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 

1. ตรวจสอบความปลอดภัย 
    ได้ตรงตามมาตรฐาน 
2. เสร็จตามก าหนดระยะเวลา 
3. ตรวจสอบ อาคารสถานที่ 
    ได้ตรงตามมาตรฐานที่ 
    ก าหนดไว้ 
 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน 

- 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

 3. ตรวจสอบและจัดระเบียบ 
    การควบคุม การรักษา 
    ความปลอดภัยให้ 
    เป็นไปตามระเบียบ 
4. การปฏิบัติงานให้ได้ 
    ตามมาตรฐานที่วางแผนไว้ 

   

5. ตรวจสอบความเรียบร้อย 
    พร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 

1. เสร็จตามระยะเวลาที่ 
    ก าหนดไว้ 
2. ได้ตามมาตรฐานที่ 
    วางแผนไว ้
3. มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
    ตามระเบียบ  
    หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1. อาคารสถานที่ ตรงตามที่ 
    ได้ปรับปรุง ซ่อมแซม  
    และบ ารุงรักษาทีอ่อกแบบไว้ 
2. การปรับปรุง ซ่อมแซม 
    และบ ารุงรักษา ได้คุณภาพ 
    มาตรฐาน 

เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน 

- 
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8. เอกสารอ้างอิง 
        8.1 ระเบียบ/ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง 
   8.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                         (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
   8.1.2 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
                         พ.ศ. 2554 
 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
              9.1 แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก 
              9.2 แบบฟอร์ม หนังสือบันทึกปะหน้า 
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ภาคผนวก 
1) แบบฟอร์มที่ใช้ 
เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 
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เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์ม หนังสือบันทึกปะหน้า 
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2) ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ 

เอกสารหมายเลข 3 หนังสือภายนอก 
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เอกสารหมายเลข 4 หนังสือ บันทึกปะหน้า 

 


