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กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-กส-02 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

งานควบคุมงานก่อสร้าง 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
กองออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงาน 
วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
24 กุมภาพันธ์ 2565 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงานทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานของหน่วยงานกฎระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน
ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลงานหรือบริการคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างได้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนเพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล จนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

2. ขอบเขต  
การปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานของหน่วยงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสร้างมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างได้ทราบถึงกระบวนงานการควบคุมก่อสร้าง  

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานกำกับควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสิทธิผล 
ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานได้รับบริการควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง กระบวนงานการควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ไม่ชัดเจน ไม่มี
ประสิทธิผล 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การควบคุมงานก่อสร้างมีความถูกต้อง ความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้าง 

เป็นไปตามสัญญา 
ร้อยละ 100 

 
5. ระบบติดตามประเมินผล 
    ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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6. ผังกระบวนงานการควบคุมก่อสร้าง 
 

ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ 
ฝ่ายประมาณราคา 

ฝ่ายพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศกึษารายละเอียด สญัญาก่อสรา้ง

และแบบแปลน 

เสนอก าหนดประชมุ 3 ฝ่าย 

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้ง 

รายงาน

ปัญหา

อปุสรรค 

แกไ้ขแบบ ประมาณราคา แก้

สญัญา 
            ด าเนินการก่อสรา้ง 

เหตสุดุวิสยั 

         ตรวจสอบงวดงานก่อสรา้ง 

นาน 

ไม่เกิดเหต ุ

พบปัญหา 

ไม่พบ

ปัญหา 

เกิดเหต ุ
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1.ศึกษารายละเอียดสัญญา
ก่อสร้างและแบบแปลน/
รายการประกอบแบบต่างๆ 

ตรวจสอบรายละเอียด
สัญญาก่อสร้าง แบบแปลน 
รายการประกอบแบบ 
เอกสารแสดรายละเอียด
ปริมาณงาน ว่าขัดแย้งกัน
หรือไม่ 

วิศวกรที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน 

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

  สัญญาก่อสร้าง/
แบบแปลน/
รายละเอียดแสดง
ปริมาณงาน 

2.เสนอกำหนดประชุม 3 ฝ่าย ระเบียบวาระการประชุม
นำเสนอรายละเอียดของ
โครงการ และกระบวนงาน 
ขั้นตอนการดำเนินการ
ก่อสร้าง องค์ประชุม
ประกอบด้วย ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ
จ้าง และผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน 

วันเริ่มสัญญา
จ้าง 

 เอกสาร
ระเบียบวาระ
การประชุม/
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม/
รายงานการ
ประชุม 

เอกสารระเบียบ
วาระการประชุม/
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม/รายงาน
การประชุม 

3.ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ก่อนการดำเนินงาน
ก่อสร้าง ตรวจสอบผัง
บริเวณ แนวเขตท่ีดิน 

วิศวกรที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน 

วันเริ่มสัญญา
จ้าง 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

4.รายงานปัญหาอุปสรรค จัดทำบันทึก เรียนประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานปัญหาอุปสรรค 
เพ่ือพิจารณา 

วิศวกรที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน 

เมื่อพบปัญหา
อุปสรรค 

 บันทึกข้อความ 
เรียนประธาน
กรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
รายงานปัญหา
อุปสรรค 

เอกสารเพ่ิมเติม
ประกอบการ
พิจารณา 

5.พบปัญหาอุปสรรค แก้ไข
แบบ/ประมาณราคา/แก้
สัญญา 

ออกแบบใหม่ ประมาณ
ราคาเปรียบเทียบราคา  
แก้ไขสัญญา 

ผู้ออกแบบ /ผู้
ประมาณราคา/
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เมือแก้ไขแบบ
รูปรายการ 

สำรวจออกแบบให้ถูกต้องตาม
งบประมาณท่ีได้ หลักวิศวกรรม 
และข้อกำหนดตามกฎหมาย 

สัญญา
ก่อสร้าง/แบบ
แปลน/
รายละเอียด
แสดงปริมาณ
งาน 

สัญญาก่อสร้าง/
แบบแปลน/
รายละเอียดแสดง
ปริมาณงาน 

6.ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
ข้อกำหนดในรายการ
ประกอบแบบ และถูกต้อง
ตามหลักวิศวกรรม 

วิศวกรที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน 

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

จัดทำแบบรายงาน
ความก้าวหน้า/แบบรายงาน
แสดงเครื่องมือ – เครื่องจักร/
รายงานประจำวัน/รายงานการ
ตรวจสอบผลงาน/รายงานผล
การทดสอบ 

แบบรายงาน
ความก้าวหน้า/
แบบรายงาน
แสดงเครื่องมือ 
–เครื่องจักร/
รายงาน
ประจำวัน/
รายงานการ

แบบรายงาน
ความก้าวหน้า/
แบบรายงาน
แสดงเครื่องมือ 
 –เครื่องจักร/
รายงาน
ประจำวัน/
รายงานการ
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ตรวจสอบ
ผลงาน/
รายงานผลการ
ทดสอบ 

ตรวจสอบ
ผลงาน/รายงาน
ผลการทดสอบ 

7.เกิดเหตุสุดวิสัย เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  
น้ำท่วม  โรคระบาด 

วิศวกรที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน 

เมื่อเกิดเหตุ  บันทึกข้อความ 
เรียนประธาน
กรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
รายงานปัญหา
อุปสรรค 

บันทึกข้อความ 
เรียนประธาน
กรรมการตรวจรับ
พัสดุ รายงาน
ปัญหาอุปสรรค 

8.ตรวจสอบงวดงานเพ่ือส่ง
มอบงาน 

ตรวจสอบผลการดำเนินงา
ก่อสร้างกับเอกสารแสดง
รายละเอียดปริมาณงาน 

วิศวกรที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงาน 

เมื่อจะส่งมอบ
งาน 

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ก่อสร้างกับเอกสารแสดง
รายละเอียดปริมาณงานจะต้อง
ไม่ขัดแย้งกัน 

เอกสารแสดง
รายละเอียด
ปริมาณงาน/
แบบรายงาน
ความก้าวหน้า/
แบบแปลน 

เอกสารแสดง
รายละเอียด
ปริมาณงาน/แบบ
รายงาน
ความก้าวหน้า/
แบบแปลน 
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
แบบรายงานความก้าวหน้า ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
แบบรายงานแสดงเครื่องมือ – เครื่องจักร ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
แบบรายงานประจำวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
แบบรายงานการตรวจสอบผลงาน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
แบบรายงานผลการทดสอบ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
เอกสารแสดงรายละเอียดปริมาณงานและราคา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
สัญญาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
แบบแปลน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
เอกสารระเบียบวาระการประชุม ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
เอกสารประกอบการประชุม ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
รายงานการประชุม ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

 
9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
แบบรายงานความก้าวหน้า *.pdf  
แบบรายงานแสดงเครื่องมือ – เครื่องจักร *.pdf  
แบบรายงานประจำวัน *.pdf  
แบบรายงานการตรวจสอบผลงาน *.pdf  
แบบรายงานผลการทดสอบ *.pdf  
เอกสารแสดงรายละเอียดปริมาณงานและราคา *.xlsx,*.pdf  
สัญญาก่อสร้าง *.pdf  
แบบแปลน *.dwg,*.pdf  
เอกสารระเบียบวาระการประชุม *.pdf  
เอกสารประกอบการประชุม *.pdf  
รายงานการประชุม *.pdf  
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10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
วิศวกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 
ผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานได้รับ 
ใบประกอบวีชาชีพ/มีทักษะและความรู้ใน 
ด้านจัดทำเอกสารและเครื่องมือภาคสนาม 

วิศวกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุม
งานได้รับการฝึกอบรมใช้งาน
เครื่องมือภาคสนาม /จัดทำ
เอกสาร/อบรมเป็นผู้ควบคุมงาน 

นายช่างที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 
ผู้ควบคุมงาน 

นายช่างที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน/
ทักษะและความรู้ในด้านจัดทำเอกสารและ
เครื่องมือภาคสนาม 

นายช่างที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้
ควบคุมงานได้รับการฝึกอบรมใช้
งานเครื่องมือภาคสนาม /จัดทำ
เอกสาร/อบรมเป็นผู้ควบคุมงาน 

 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565




