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. 



 

คำนำ 

 

คู่มอืการปฏบิัตงิาน งานอาคารสถานที่ฝ่ายบรหิารงานทั่วไปนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหผู้้ปฏบิัตงิานใช้เป็นแนวทางในการ

ดำเนนิงาน อาคารสถานที่ ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหส้ามารถนำกระบวนการกระบวนการดำเนินงานด้าน

อาคารสถานที่ ไปปฏบิัตใินรูปแบบเดยีวกัน  

คู่มอืฉบับนี้ประกอบดว้ย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มอื 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คำจำกัดความ 4) 

หนา้ที่ความรับผิดชอบ 5) ความตอ้งการของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 6) ขอ้กำหนดที่

สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 8) มาตรฐานการปฏบิัตงิาน และ 9) ระบบตดิตาม

ประเมนิผล 

คณะผู้จัดทำจะตดิตามและประเมนิผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏบิัติงานที่กำหนดของคู่มอืฉบับนี้ เพื่อ

นำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอาคารสถานที่และงานโสตทิัศนูปกรณ์ ต่อไป 

 

 

 

 
                                                                       คณะผู้จัดทำ 
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 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการซอมบำรุงระบบสาธารณูปโภค 

 

1. วัตถุประสงค์   

 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานของกระบวนการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง

  

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมนิผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการซ่อมบำรุงระบบ

สาธารณูปโภค ของหน่วยงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน  

    

2. ขอบเขตของกระบวนการ 

 คู่มอืการปฏบิัตงิานนี้ครอบคลุมขัน้ตอน   0

1ขัน้ตอนการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค และ1

2ขัน้ตอนการตรวจสอบ

การซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค    

   

3. คำจำกัดความ 

มาตรฐาน หมายถงึ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทยีบกำหนด ทัง้ในด้านปรมิาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน หมายถงึ ผลการปฏบิัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถอืว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรอือยู่

ในระดับที่ผู้ปฏิบัตงิานส่วนใหญ่ทำได ้โดยมกีรอบในการพจิารณากำหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาท ิด้านปริมาณ 

คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรอืพฤตกิรรมของผู้ปฏิบัตงิานหน่วยงานกลางจำเป็นตอ้งกำหนดมาตรฐานการ

ปฏบิัตงิานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดว้ย 

 

เทคนคิ ECRS หมายถงึ  

1. สาธารณูปโภค หมายถงึ บรกิารสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่  ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่

จำเป็นต่อการดำเนนิชีวติ เช่น การไฟฟา้ การประปา  โดยในที่นี้หมายรวมถงึวัสดุ 

ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ภายในหน่วยงาน 

2. แบบฟอร์ม หมายถงึ ใบบันทกึขอ้ความแจง้ซ่อมสาธารณูปโภค  

3. ซ่อมบำรุง หมายถงึ ทำสิ่งชำรุดใหอ้ยู่ในสภาพดี และรักษาใหอ้ยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ 

4. เจ้าหน้าที่ 1 หมายถงึ เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

5. เจ้าหนา้ที ่2 หมายถงึ เจ้าหนา้ที่แผนและงบประมาณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. เจ้าหนา้ที่ 3 หมายถงึ เจ้าหนา้ที่พัสดุ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. ผู้บริหาร 1 หมายถงึ คณบด ีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. ผู้บรหิาร 2 หมายถงึ รองคณบดบีดีฝ่ายบรหิาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
1ข้ันตอนการซอมบำรุงสาธารณูปโภค 
2ข้ันตอนการตรวจสอบการซอมบำรุงสาธารณูปโภค 
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9. ผู้รับบรกิาร หมายถงึ บุคลากรภายในหน่วยงานที่เป็นผู้กรอกขอ้มูลสาธารณูปโภค และเป็นผู้แจ้ง

ซ่อมสาธารณูปโภค ภายในหน่วยงาน 
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4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

 ผู้รับผดิชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

ผู้บรหิาร 2 รองคณบดฝ่ีาย

บรหิาร คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

พจิารณา/มอบหมายเจา้หนา้ที่ 1 การดำเนนิการตรวจสอบเบื้องตน้ 

ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการซ่อม

บำรุงฯ  

ผู้บรหิาร 1 คณบดี คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. พจิารณา/อนุมัต ิในขัน้ตน้ ในการขออนมุัตกิารดำเนนิการซ่อม

บำรุงสาธารณูปโภค และอนมุัตงิบประมาณการซ่อมบำรุงฯ 

2. พจิารณา/อนุมตั ิบันทกึขอ้ความแจง้งานอาคารสถานที ่คณะ

วทิยาศาสตร์ เพื่อใหด้ำเนนิการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค หรอื

ประสานหน่วยงานกองกลาง หรอืช่างดำเนนิการซ่อมบำรุง 

เจา้หน้าที่ 1 เจา้หนา้ที่งาน

อาคารสถานที ่คณะ

วทิยาศาสตร์แลเทคโนโลย ี

1. ทำหนา้ที่สำรวจและสรุปสาธารณูปโภคภายในหน่วยงาน/อาคาร 

2. แนะนำการกรอกแบบฟอร์มสำรวจสาธารณูปโภคและแบบฟอร์ม

แจง้ซ่อมสาธารณูปโภค 

3. วเิคราะห์แนวทางการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

    3.1 กรณสีามารถดำเนนิการซ่อมบำรุงเองได ้

         3.1.1 เจา้หนา้ที ่1 ดำเนนิการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

    3.2 กรณไีมส่ามารถซ่อมบำรุงเองได้  

          3.2.1 ทำบันทกึขอ้ความแจง้งานอาคารสถานที่ กองกลาง 

เพื่อ   

          เขา้มาซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

          3.2.2 ทำบันทกึขอ้ความขออนุมตัซ่ิอมสาธารณูปโภค ต่อ  

          ผูบ้ริหาร 1 

4. ตรวจสอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 

5. สรุปการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

เจา้หน้าที่ 2เจ้าหนา้ที่แผน

และงบประมาณคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตรวจสอบงบประมาณทีใ่ช้ในการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

เจา้หน้าที่ 3 เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ดำเนนิการจัดซื้อจดัจา้งที่เก่ียวกับการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 
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5. ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย กฎ ระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 
ความตองการ 

ผูสงมอบ : .............................................................. ................................................................ 

ผูรับบริการ : .................................................   1.ความรวดเร็วในการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

2.สาธารณูปโภคที่ได้รับการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ

ตามกำหนดเวลา 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : ..................................................... ................................................................ 

คูความรวมมือ : ...........................................................  ................................................................ 

 

5.2 กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

 

6. ข้อกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 
ขอกำหนดท่ีสำคัญ  ท่ีมาของขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 

สวนเสีย 

คูความ

รวมมือ 

1. ทำบันทกึขอ้ความแจ้งผู้บรหิาร 2 เพื่อ

มอบหมายเจ้าหน้าที่1เขา้มาตรวจสอบ

ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

     

2. ทำบันทกึขอ้ความขออนุมัตซิ่อม

สาธารณูปโภค 

     

3. ตรวจสอบการบำรุงรักษา

สาธารณูปโภค 
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7. ขั้นตอนการปฏบัิติงาน 

  7.1 กระบวนการปฏบัิติงานท่ีมคุีณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)  

   7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  
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7.2 วิธกีารปฏบัิติงานท่ีมคุีณภาพ (Quality Work Instruction: QWI) 

 

  

 

 

วธิกีารปฏบิัตงิานท่ีมคุีณภาพ (QWI) 

การซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

คำจำกัดความ 

1. สาธารณูปโภค หมายถงึ บรกิารสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่  ประชาชนในสิ่งอุปโภค

ที่จำเป็นต่อการดำเนนิชีวติ เช่น การไฟฟ้า การประปา  โดยในที่นี้หมายรวมถงึวสัดุ 

ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ภายในหน่วยงาน 

2. แบบฟอร์ม หมายถงึ ใบบันทกึขอ้ความแจง้ซ่อมสาธารณูปโภค  

3. ซ่อมบำรุง หมายถงึ ทำสิ่งชำรุดใหอ้ยู่ในสภาพดี และรักษาใหอ้ยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ 

4. เจ้าหน้าที่ 1 หมายถงึ เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

5. เจ้าหนา้ที ่2 หมายถงึ เจ้าหนา้ที่แผนและงบประมาณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. เจ้าหนา้ที่ 3 หมายถงึ เจ้าหนา้ที่พัสดุ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. ผู้บริหาร 1 หมายถงึ คณบด ีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. ผู้บรหิาร 2 หมายถงึ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

          9. ผู้รับบรกิาร หมายถงึ บุคลากรภายในหน่วยงานที่เป็นผู้กรอกขอ้มูลสาธารณูปโภค และเป็นผู้

แจง้ซ่อมสาธารณูปโภค ภายในหน่วยงาน 

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ
ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. กรอกแบบฟอร์มบนัทกึขอ้ความแจง้ซ่อม หรอืทำ

บันทกึขอ้ความในระบบ E – office แจง้ซ่อม

สาธารณูปโภคที่ชำรุด เสยีหาย พร้อมลงช่ือผูแ้จง้ 

5 นาท ี บุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

- บันทกึขอ้ความแจง้ซ่อม 

ในระบบ e – office และใบ

บันทกึขอ้ความแจง้ซ่อม 

2. ผูบ้รหิาร 2 มอบหมายเจา้หนา้ที ่1 ดำเนนิการ

ตรวจสอบ 

10 นาท ี ผูบ้ริหาร 2  

 

3. เจา้หนา้ทีง่านอาคารสถานที่วเิคราะห์แนว

ทางการซ่อมบำรุง 

 

 

3.1 กรณสีามารถดำเนนิการซ่อมบำรุงเองได ้

     3.1.1 เจา้หนา้ที ่1 ดำเนนิการซ่อม  

             บำรุงสาธารณูปโภค 

3.2 กรณไีม่สามารถซ่อมบำรุงเองได ้ 

     3.2.1 ทำบนัทกึขอ้ความแจง้งานอาคาร  

30 นาท ี

 

 

 

 

2 ช่ัวโมง 

 

 

10 นาท ี

เจา้หน้าท่ีงานอาคาร

สถานท่ี คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

- บันทกึขอ้ความแจง้ซ่อม 

ในระบบ e – office และใบ

บันทกึขอ้ความแจง้ซ่อม 

 

 

 

 

-บันทกึขอ้ความแจง้ซ่อม

ผ่านระบบ e – office 
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            สถานที่ กองกลาง เพื่อเขา้มาซ่อม  

            บำรุงสาธารณูปโภค 

     3.2.2 ทำบนัทกึขอ้ความขออนมุตั ิ

             ซ่อมสาธารณูปโภค ต่อ  

              ผูบ้ริหาร 1 

 

 

 

 

10 นาท ี

 

-บันทกึขอ้ความแจง้ซ่อม

ผ่านระบบ e - office 

4. ขัน้ตอนการ พจิารณา/อนมุตั ิลงนามในบันทกึ

ขอ้ความแจง้งานอาคารสถานที ่กองกลาง เพือ่เขา้

มาดำเนนิการซ่อมบำรุงฯ 

1 วัน  คณบด ี คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

- บันทึกขอ้ความแจง้ซ่อม

บำรุง 

5. ขัน้ตอนการทำบันทกึขอ้ความขออนุญาตซ่อม

บำรุงสาธารณูปโภค (ในกรณจีัดจา้งหน่วยงาน

ภายนอกซ่อมบำรุง) พร้อมแนบในเสนอราคา 

2 วัน  เจา้หน้าท่ีงานอาคาร

สถานท่ี คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

-บันทกึขอ้ความขออนุญาต

ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

-ใบเสนอราคา 

6. ขัน้ตอนการ พจิารณา ลงนามในขัน้ตน้ บนัทกึ

ขอ้ความขออนุญาตซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค (ใน

กรณจีัดจา้งหน่วยงานภายนอกซ่อมบำรุง) 

1 วัน รองคณบดฝี่ายบริหาร  

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

-บันทกึขอ้ความขออนุญาต

ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

-ใบเสนอราคา 

7. ขัน้ตอนการตรวจสอบ งบประมาณ 30 นาท ี เจา้หน้าท่ีแผนและ

งบประมาณ คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

-บันทกึขอ้ความขออนุญาต

ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

-ใบเสนอราคา 

8. ขัน้ตอนการ พจิารณา/อนมุัต ิลงนามใน บนัทกึ

ขอ้ความขออนุญาตซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค (ใน

กรณจีัดจา้งหน่วยงานภายนอกซ่อมบำรุง) 

1 วัน คณบด ี คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

-บันทกึขอ้ความขออนุญาต

ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

-ใบเสนอราคา 

9. ขัน้ตอนการจัดจา้งหน่วยงานภายนอกมา

ดำเนนิการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

15 วัน เจา้หน้าท่ีฝ่ายพัสดุ 

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

-บันทกึขอ้ความขออนุญาต

ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

-ใบเสนอราคา 

 

7.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 

   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

- บันทกึขอ้ความแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค  

- บันทกึขอ้ความขออนุญาตซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 

 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 

  ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 
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8. มาตรฐานการปฏบัิติงาน 

  รอ้ยละความสำเร็จของการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค       เปา้หมาย รอ้ยละ 90 

 

9. ระบบติดตามประเมนิผล 

 การตดิตามประเมินผลการปฏบิัติงานกระบวนการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคนัน้ มรีะบบการตดิตามประเมินผล

การดำเนนิงานของกระบวนการดังนี้ 
 

กจิกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการตดิตาม

ประเมนิผลการดำเนนิงานของกระบวนการ 

ตุลาคม คณบด ีคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2. ดำเนนิการตดิตามประเมินผลการดำเนนิงานของ

กระบวนการ 

มนีาคม,กันยายน เจา้หน้าที่งานอาคาร

สถานที่ คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3. รวบรวมและสรุปผลการตดิตามประเมนิผลการ

ดำเนนิงานของกระบวนการ 

มนีาคม,กันยายน เจา้หน้าที่งานอาคาร

สถานที่ คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนนิงาน

ของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใหข้อ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุงกระบวนการ 

มนีาคม,กันยายน เจา้หน้าที่งานอาคาร

สถานที่ คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

5. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มนีาคม,กันยายน เจา้หน้าที่งานอาคาร

สถานที่ คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนักศกึษา 

6. ประเมนิผลความสำเร็จของการดำเนนิงานตาม

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

ตุลาคมของปถีัดไป คณบด ีคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏบัิตงิานกระบวนการกระบวนการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค 

 

ว่าที่รอ้ยตร ีพัฒน์พงษ์ คำใส  ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่บรหิารงานท่ัวไป  

สังกัดสำนักงานคณบด ีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

คู่มอืการปฏบัิตงิาน (Work Manual) 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  10300 

Suan Sunandha Rajabhat University 


