
โครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตร
สู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทาน

และโซ่คุณค่า แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
หรือ งบประมาณบูรณาการ 4.0 ประจ าปี 2561

ซึ่งครอบคลุมงานด้านก่อสร้าง/งานครุภัณฑ์ อื่นๆ ของศูนย์ และสถานีวิจัยฯ  ที่เกี่ยวข้อง

นายพัลลภ  วงศ์ค า
26 ธันวาคม 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย ธันวาคม 2560



ธค 2560
มค 2561



On the job training

กพ – กย 2561







ธันวาคม 2560







ธันวาคม 2560- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ

กรกฎาคม 2559

- คณะเกษตร  (สัญญาจ้างงานก่อสร้างฯ  2548 – 2560 )

ท่ี โครงการ งปม.(MB.) สัญญา ระยะเวลา

1 อาคารวชิรานุสรณ์(อาคารวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรเ์กษตร

50 พรรษามหาวชิราลงกรณ)

121
153.8

58/2548
105/2550

28/04/2548-01/09/2549
02/09/2549-29/01/2550

01/10/2550-23/11/2551

64.4
37.5

75/2551
76/2552

01/02/2551-24/02/2552
25/12/2551-22/06/2552

2 งบปรับปรุงน  าท่วม 2554-2555 1.1
7.06

14.2

135/2555
139/2555

140/2555

10/03/2555-23/04/2555
23/04/2549-15/06/2555

24/03/2555-21/07/2555

3 ระบบคอมพิวเตอร์ (ชั น 8) 2.5 204/2555 ธค.2555

4 โรงเรือนทดลอง (Green House) 10.0 195/2555 10/08/2555-17/11/2555

5 หอพักนิสิตฯ (เพนียด) 1 12.4 106/2556 30/03/2556-12/05/2557

6 ระบบไม้กั นรถยนต์ 1.4 42/2556 มิย – สค. 2556

7 ครุภัณฑ์ (เพนียด) 1.8 13/2557 พย.2557

8 หอพักนิสิตฯ (เขาหินซ้อน) 2.5 47/2557 27/03/2557-22/09/2557

9 เครื่องปรับอากาศ (โถง ชั น 1) 1.99 40/2558 พย.2558

10 หอพักนิสิตฯ (เพนียด) 2 8.0 43/2557 16/10/2557-17/02/2559
18/02/2559-15/03/2558

11 อาคารปฏิบัติการฯ (ดอยปุย) 7.9 62/2558 29/05/2558-22/05/2559
23/05/2559-08/02/2559

12 บ่อน  าบาดาล (เพนียด) 8.0 (ก)56/2559 16/12/2558-17/02/2559

13 อาคารปฏิบัติการฯ (เกษตรกล) 11.7 58/2559 29/12/2558-27/07/2559

14 ถนน (ไร่สุวรรณฯ) 11.9 55/2559 26/12/2558-24/03/2559

15 ห้องการศึกษาฯ (ห้อง 105) 0.48 -- กพ.2560

16 บ่อน  าบาดาล (ลพบุรี) 0.86 54/2560 29/12/2559-28/06/2560

17 หอพักนิสิตฯ (ลพบุรี) 3.2 B 3104/36/2560 26/11/2559-25/03/2560

18 ห้องน  า (ไร่สุวรรณฯ) 1.0 71/2560 01/04/2560-29/07/2560

19 คลังสินค้า (ไร่สุวรรณฯ) 2.1 B 3104/69/2560 25/04/2560-22/08/2560

20 ห้องเย็น (ไร่สุวรรณฯ) 4.1 B 3104/68/2560 19/04/2560-28/11/2560

เอกสารอ้างอิง 
(Reference)



ธันวาคม 2560รายการที่ รูปแบบ file เอกสารประกอบ

1 ตรวจสอบสัญญาคู่ฉบับ

ชื่อโครงการ/เลขที่สัญญา/ชื่อผู้รับจ้าง/วันเร่ิม-ส้ินสุดสัญญา/วงเงิน
ก่อสร้าง/งวดงาน/รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ค่าปรับ

 ดูตัวอย่างจาก
สัญญาจ้างที่  71/2560

2 ตรวจสอบรายการประกอบแบบ

แบบขยายจริง (Shop Drawing)

BOQ (Bill of Quanity) 

ตารางแสดงรายการราคา
TOR (Term of Reference) 

กรอบ/ขอบข่ายงานการก่อสร้าง

 ดูตัวอย่างจาก
สัญญาจ้างที่  71/2560
สัญญาจ้างที่  62/2558

3 การประชุมย่อย ดูตัวอย่างจาก

ประธาน/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง/เลขาฯ  สัญญาจ้างที่  71/2560

4 การขออนุมัติวัสดุ/ตรวจสอบ ดูตัวอย่างจาก

ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง/ผู้ใช้งาน (USER)

/กรรมการผู้ออกแบบ/ประธาน
- แบบฟอร์มขอวัสดุ 

( Excel)

สัญญาจ้างที่  71/2560
สัญญาจ้างที่  62/2558

5 แจ้งค าขออนุมัติหลักการ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง/น้ ามัน/ทางด่วน
ค่าอาหาร/ค่าที่พัก

- เบี้ยประชุมก่อสร้าง 4.0 
( Excel)

-เอกสารบัญชีการเงิน

6 ประสานงานนัดหมายการประชุม

วัน/เวลา/สถานที่
เตรียม เบรค/อาหาร/เบี้ยประชุม
ส่ืออุปกรณ์การน าเสนอ

- การติดต่อนัดหมาย กก. 
( Word)

-เอกสารบัญชีการเงิน

7 ออกหนังสือเชิญประชุม

เรียนเชิญกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน 
เรียนเชิญผู้รับจ้าง

- หนังสือเชิญประชุม กก ( Word)

- หนังสือเชิญประชุม ผู้รับจ้าง
( Word)



8 จัดวาระการประชุม

ใบลงนามกรรมการ
หัวข้อ เร่ืองเพื่อทราบ/รับรองรายงานประชุมที่ผ่านมา/เร่ืองพิจารณา/
เร่ืองอื่นๆ

- ลงทะเบียน กก. ( Word)

- ใบปะหน้าประชุม/จัดวาระ
( Word)



9 บันทึกรายงานการประชุม - รายงานการประชุม ( Word) 

10 จัดสรรเบิกจ่ายเบี้ยประชุม  -เอกสารบัญชีการเงิน

ประธาน/กรรมการ

ขั้นตอนและเอกสารการด าเนินการ 

การปฏิบัติงานบริหารงานก่อสร้างฯ

งปม. บูรณาการ 4.0 คณะเกษตร



ใบขอใช้วัสดุ(แบบฟอรม์ /Format)
ธันวาคม 2560



ธันวาคม 2560ขั้นตอนการอนุมัติวัสดุ ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

กรรมการเลขานกุาร

กรรมการผูอ้อกแบบ

ประธาน

กรรมการเลขานกุาร

แจ้งที่ประชุมกรรมการ



ขอใช้วัสดุ(ที่ผ่านการอนุมัติ) ธันวาคม 2560

ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

กรรมการผู้ออกแบบ

ประธานฯ



เบี้ยประชุม(ค่าตอบแทน)/เดินทาง อื่นๆแจ้งค าขออนุมัติหลักการ

ค่าเบี ยประชุมกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง/น  ามัน/ทางด่วน

ค่าอาหาร/ค่าที่พัก อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ต่อครั ง)

1) ประธาน  1,500 บาท / กรรมการ  1,200 บาท
2) ประธาน  500  บาท / กรรมการ  300    บาท

อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคมุงาน  (ต่อวัน)

1) หัวหน้าผู้ควบคมงาน  350  บาท 
2) ผู้ควบคุมงาน  300  บาท

ธันวาคม 2560

การคิดอัตราค่าตอบแทน
1) ทราบจ านวนครั งงวดงาน (บวก 1 หรือ 2 ครั ง) 
2) ค่าเดินทาง/ค่าน  ามัน/ทางด่วน/อาหาร/ท่ีพัก  จะขึ นกับ

ระยะทางและสภาพกายภาพของพื นที่



ธันวาคม 2560

กรรมการเลขานกุาร

คิดค านวณ

ขออนมุตัิหลกัการ

ประธาน / หน.สถานี

คณบดี

เอกสารการเบิกจ่าย
ตามหลักการ

ของ งานบัญชีการเงิน

ขั้นตอน(ค่าตอบแทน)



ประสานงานนัดหมายการประชุม

วัน/เวลา/สถานที่

เอกสารแจกกรรมการ

เตรียม เบรค/อาหาร/เบี ยประชุม

สื่ออุปกรณ์การน าเสนอ

ธันวาคม 2560



ธันวาคม 2560

ประธาน

กรรมการผู้ออกแบบ

กรรมการพื นที่

กรรมการเลขา/ ผช.

ผู้ควบคุมงาน/
ผู้ร่วมที่เก่ียวข้อง

ผู้รับจ้าง



ประสานงานนัดหมายการประชุม กรรมการที่เชิญจากภายนอกคณะเกษตร (วิศวกรรมศาสตร์/กองแผนงาน/อื่นๆ)

ธันวาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (กรรมการผู้ออกแบบ/Design Engineer)

นาม สังกัด โทร อื่นๆ

รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร ภ.โยธา  (ตึกโยธา ชั น 3)
(งานโยธา/
ฐานราก/โครงสร้าง)

02-797-0999
Fax 02-579-7565

รถ Prius ขาว  (ญต 3705)
สอนวัน อังคาร/พฤ

ผศ.สุวิทย์ เจิมสวัสดิพงษ์ ภ.ไฟฟ้า (ตึกไฟฟ้า ชั น 2)
(งานระบบไฟฟ้า)

02-797-0999
Fax 02-579-7566

รถ Fourtunner ขาว (ฎท 610)
สอนวัน พุธ/พฤ

ผศ.ดร.ปานจิต  ด ารงกุลก าจร ภ.ไฟฟ้า (ตึกไฟฟ้า ชั น 5)
(งานระบบไฟฟ้า/แอร์)

02-797-0999 ต่อ 1546
Fax 02-579-7566

สอนวัน พุธ/พฤ/ศ

รศ.ดร.ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ ภ.เคร่ืองกล
(ตึกเครื่องกล ชั น 6)
(งานระบบท าความเย็น)

02-797-0999 ต่อ 1803, 1804
Fax 02-579-4576

สอนวัน จันทร/์อังคาร/พุธ/ศ

รศ.จิรพัฒน์ ผศ. สุวิทย์ ผศ. ปานจิต รศ. ประกอบ



ประสานงานนัดหมายการประชุม กรรมการที่เชิญจากภายนอกคณะเกษตร (วิศวกรรมศาสตร์/กองแผนงาน/อื่นๆ)

ธันวาคม 2560

กองแผนงาน มก. (กรรมการผู้ออกแบบ/Design Engineer)

นาม สังกัด โทร อื่นๆ

นายภัทร  ภิญชวณิชย์

กองแผนงาน (ตึก 50 ปี)
(งานโยธา/โครงสร้าง
งานสุขาภิบาล
งานสถาปัตยกรรม
งานด้านสิ่งแวดล้อม)

02-942-8608 ต่อ 4715

Fax 02-942-8160

มีภารกิจ จันทร์/ศุกร์

นายแสงอรุณ  หอมกลุ่น กองแผนงาน (ตึก 50 ปี) 02-942-8608 ต่อ 4718 -----
นายอนุ  นนทรีย์ กองแผนงาน (ตึก 50 ปี) 02-942-8608 ต่อ 4718 -----

นายสาวิตร  จินดาพล กองแผนงาน (ตึก 50 ปี) 02-942-8608  ต่อ 4718 -----

คุณภัทร คุณแสงอรุณ
คุณอนุ คุณสาวิตร



จัดสรรเบิกจ่ายเบี ยประชุม
ประธาน/กรรมการ

ธันวาคม 2560
การจัดสรรจ่ายเบี้ยประชุม (กรรมการ)



ธันวาคม 2560

รายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)



ออกหนังสือเชิญประชุม

เรียนเชิญกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน 

เรียนเชิญผู้รับจ้าง

ธันวาคม 2560



จัดวาระการประชุม

ใบลงนามกรรมการ

หัวข้อ เรื่องเพื่อทราบ/รับรองรายงานประชุม

ที่ผ่านมา/เรื่องพิจารณา/เรื่องอื่นๆ

ธันวาคม 2560



บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุม

เพื่อทราบ

การขอวัสดุ

แจ้งรายชื่อกรรมการ

พิจารณา

ขอเข้า/ส่งมอบพื นที่

รายช่ือ/ผังโครงสร้าง

ผังแสดงการท างาน (S Curve)

อื่นๆ

ธันวาคม 2560



ธันวาคม 2560หนังสือส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง



ธันวาคม 2560เว็ปไซค์ คณะเกษตร (สนง.เลขาฯ)



ธันวาคม 2560เว็ปไซค์ คณะเกษตร (สนง.เลขาฯ)



นายพัลลภ  วงศ์ค า  (086-787-9450)
ขอบคุณ...       
26/12/2560

จบการน าเสนอ


