
แนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

     
 แนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณ 

  การจัดท าค าของบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ        
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเป็นการภายใน
รายละเอียดดังนี้ 

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
(1)  คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับแต่งตั้ง เบิกได้ในอัตรา  350.- บาท/คน/งาน 
(2)  จ านวนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่เกิน  5  คน/สัญญา 
(3)  ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่   1 ล้านบาทข้ึนไป 

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน 
(1)  ผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้ง  เบิกได้ในอัตรา  300.- บาท/วัน  
(2)  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการ   1 คน/วัน 
(3)  ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 

    การด าเนินการของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ     
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง    ด าเนินการดังนี้  

  1.1)  เมื่อสถานศึกษาได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว  ให้ถือปฏิบัติตาม 
    ข้อก าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างนั้น ๆ  เช่น  ก าหนดส่งมอบงานและเวลาแล้วเสร็จ    การควบคุมงานของ       
    ผู้รับจ้าง   การตรวจงานจา้ง ฯ  

  1.2)  แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง  เพ่ือตรวจและ 
ควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามสัญญา 
แบบรูปรายการและรายละเอียดหรือข้อก าหนด 

  1.3)  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจัดท าเอกสารและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- จัดท าแบบบันทึกหน้าสมุด (ใบหน้า)    
- จัดท าสมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจ าวัน  เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงาน     

ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์สภาพแวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน  
วัสดุที่ใช้  หากมีการบันทึกผิดห้ามฉีกท้ิง  ให้ท าการขีดฆ่าเท่านั้น  สมุดต้องมีเลขหน้าเรียงหมายเลขก ากับ
ครบถ้วน    

- จัดท ารายงานประจ าสัปดาห์เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา  ทุก
สัปดาห์ โดยบันทึกอย่างน้อย  2  ฉบับ 

                                                            /  รวบรวมเก็บรักษา......... 
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   - รวบรวมเก็บรักษารายงานประจ าสัปดาห์ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จงาน      
      แต่ละงวด 

-  มอบสมุดบันทึกคุมงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อส่งงานงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย 
โดยให้มีการลงบันทึกรับสุมดให้เรียบร้อย 

    - วันก าหนดลงมือท าการ วันก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ผลการปฏิบัติงานเป็น
อย่างไร  ให้รายงานคณะกรรการตรวจการจ้างทราบภายใน  3 วัน นับแต่พ้นก าหนดนั้น ๆ 

1.4)  เมื่อมีการส่งมอบงานแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา  ให้ผู้รับผิดชอบจัดท าแบบ
รายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง    

1.5)  การขอรับการสนับสนุนหากมีการส่งมอบงานหลายงวดงาน  ให้รวบส่งอย่างน้อย 3 งวด
งานขึ้นไป   หรือเมื่องานแล้วเสร็จตามสัญญา 

1.6)   จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุม
งานก่อสร้าง 

(1)  แบบรายงานสรุปการของบประมาณ    จ านวน  2  ฉบับ 
(2)  ส าเนาสัญญาจ้าง      จ านวน  2  ชุด 
(3)  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน       

จ านวน  2 ชุด 
(4)  ส าเนาแบบบันทึกหน้าสมุด (ใบหน้า) และบันทึกการควบคุมเงินทุกหน้า    

จ านวน  2 ชุด 

2)  การด าเนินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   เมื่อสถานศึกษาส่งหลักฐานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่จะด าเนินการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรวบรวมขอสนับสนุนงบประมาณจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

   2.1  ตรวจสอบหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ 
   2.2  ตรวจสอบส าเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง เพ่ือความถูกต้องของรายการ  วงเงินงบประมาณ

ก าหนดงวดงาน    
   2.3  ตรวจสอบวันที่ควบคุมงานตรงตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์หรือไม่  (ผู้ควบคุมงานได้

เฉพาะวันหยุดราชการ)  ตรวจการสอบงวดงานที่ส่งมอบและการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง 

   2.4  ตรวจสอบแบบรายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณ 
2.5  จัดท าแบบรายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนการตรวจงานจ้าง ขอรับ

สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.6  จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบในขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
 
                                                                              /2.7  จัดท าหนังสือ..... 
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2.7  จัดท าหนังสือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.8  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน จะด าเนินการแจ้งสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ฯ     
และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป 

3)  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง   
3.2  ตัวอย่าง บันทึกหน้าสมุด (ใบหน้า)    

                     3.3  ตัวอย่าง สมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจ าวัน  เพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน        
      ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์สภาพแวดล้อมเป็นรายวัน     
                     3.4  ตัวอย่าง รายงานประจ าสัปดาห์เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา 
  3.5  ตัวอย่าง ใบส่งงานของผู้ควบคุมงาน 
  3.6  ตัวอย่าง ใบตรวจการจ้างและรับรองผลการปฏิบัติงาน 

3.7  ตัวอย่าง แบบรายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณค่าตรวจการจ้างและควบคุม          
งานก่อสร้าง    
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                            (ตัวอย่าง) 
 
 

แบบบันทึกหน้าสมุด (ใบหน้า) 
 
อาคาร........................................................................................................................ ...................................... 

ชื่อโรงเรียน.......................................................อ าเภอ.................... ....................จังหวัด................................... 

งบประมาณก่อสร้างปี..................................... 

วงเงินค่าก่อสร้าง........................................................บาท 

สัญญาเริ่มวันที่...................เดอืน....................................พ.ศ.................................... 

หมดสัญญาวันที่.................เดอืน....................................พ.ศ....................................  

แบ่งงานเป็น.............................งวด 

ชื่อสถาปนิกเจ้าของแบบ ชื่อ............................................................................................................................  

ชื่อวิศวกรเจ้าของแบบ ชื่อ......................................................................................................................... ... 

ผู้ควบคุมงานของ กอ. ชื่อ......................................................................................................................... ... 

ผู้ควบคุมงานของโรงเรียน ชื่อ.............................................................................. .............................................. 

   ชื่อ......................................................................................................................... ... 

   ชื่อ...................................................................... ..................................................... 

รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัท ห้างหุ้นส่วน....................................................................................... .................... 

ผู้จัดการ  ชื่อ.....................................................................................................................................................  

ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................ 

     ............................................................................................................โทรศัพท์......... ................................ 

ผู้แทนผู้รับจ้าง ชื่อ......................................................................................................................... ..................... 
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แบบฟอร์มสมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้างประจ าวัน 

 

หมายเหตุ  ถ้าบันทึกผิดห้ามฉีกทิ้ง ให้ท าการขีดฆ่าเท่านั้น สมุดต้องมีเลขหน้าเรียงหมายเลขครบถ้วน 
 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลงช่ือ 
หมายเหตุ 

(ปัญหาจ าเป็นที่ต้องบันทึก) 
 

ทุกวันตั้งแต่ 
วันเริ่มต้น 
สัญญาจนถึง 
วันท างาน 
แล้วเสร็จ 

-ช่างไม้ (ท าอะไรบ้าง) จ านวน...คน 
-ช่างเหล็ก................................................. 
-ช่างปูน.................................................... 
-ช่างประปา.............................................. 
-ช่างสี....................................................... 
-ช่างไฟฟ้า................................................ 
-ช่าง......................................................... 
-คนงานทั่วไป........................................... 
-วัสดุที่น าเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง 
-หิน ทราย ปูน เหล็ก วัสด ุ
-อุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวนเป็นหน่วยหรือ 
เป็นปริมาตร เป็นรถ 
-ถูกต้องตามรายการหรือไม่ ถ้าเป็นวัสดุ 
ที่ไม่มี มอก.ต้องบันทึกไว้ให้ละเอียด เผื่อ 
ว่ามี มอก.แล้วแต่ยังไม่ทราบวันที่ จะเป็น 
เครื่องยืนยันว่าอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้ 
รับทราบ 
-ปัญหางานที่ไม่เรียบร้อยสั่งให้แก้ไข 
อะไรบ้าง 
-งานแก้ไขปัญหาที่สั่งการและได้แก้ไข 
แล้วหรือก าลังแก้ไขหรือยังไม่ได้แก้ไข 
(ส าหรับปัญหาและวิธีการแก้ไขได้บันทึกไว้ 
ด้านซ้ายมือ ลงชื่อในบันทึกแล้วให้ผู้รับ
จ้าง 
เซ็นทราบ ลงวันที่ก ากับ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้คุมงาน (ผู้บันทึก) 
 
 
 
 
ผู้คุมงาน 
 
ผู้รับจ้าง หรือผู้แทน      
ผู้รับจ้าง                             

-การหยุดงานเทศกาล 
-เนื่องจากปัญหาดินฟ้าอากาศ 
-อุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้อง         
หยุดงาน 
-การสั่งหยุดงาน 
-การขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
-การรอค าชี้แจงส าคัญ ๆ  
-รายการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
ที่ตรวจสอบพบให้น าออกไป 
ชนิด ขนาด จ านวน วัน เวลา 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ...............................................................................                                                                                                                                                      
ที ่                                                                              วันที ่                                                                                     
เรื่อง    รายงานการควบคุมงานก่อสร้างประจ าสัปดาห์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
งาน      อาคาร                                                                                    
สถาปนิก     วิศวกร                                                                                    
ผู้ควบคุมงานของโรงเรียน   งบประมาณ                                                                            
ผู้รับจ้าง      ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง                                                             
เริ่มสัญญา     หมดสัญญา                                                                            
ปฏิบัติงานจริง     ได้ต่อสัญญาจาก                              ถึง                                  
แบ่งงานออกเป็นจ านวน       งวด    รวม            วัน 
ผลงานงวดที่                              . 
จากวันที่                                                                         ถึงวันที่                                                                             

งานในงวดตามสัญญา งานในงวดที่ท าแล้ว งานในงวดที่ยังไม่ได้ท า 
   
   
   
   
ความก้าวหน้าของงานงวดนี้ เร็วกว่างวด          วัน    ช้ากว่างวด            วัน 
    ข้อคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน   หรือปัญหาและอุปสรรค 
ช่าง              คน                                                                                                                            
ช่าง              คน                                                                                                                            
              คน                                                                                                                           
ช่าง              คน                                                                                                                            
คนงาน              คน                                                                                                                           
ผู้ควบคุมงาน              คน 
รวม                           คน  ...................................................................ผู้ควบคุมงาน 
     (...............................................................) 
     .................................................................ผู้ควบคุมงาน 
     (...............................................................) 
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 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ                                                                                                                                                             
ที ่                                                                              วันที ่                                                                                      
เรื่อง     รายงานการควบคุมงานก่อสร้างแต่ละงวดงาน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  ตามค าสั่ง                                                        ลงวันที่           เดือน                         
พ.ศ.             .ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/ติดตามงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                            
.                                                              ของโรงเรียน...............................................                                                       
ตามสัญญาลงวันที่             เดือน                              พ.ศ.                  . 
  ข้าพเจ้า  ได้ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานเริ่มต้นจนแล้วเสร็จ    ขอรับรองว่างานก่อสร้าง           
งวดที่             ผู้รับจ้างได้ท าเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ  สัญญาทุกประการ  ตั้งแต่วันที่                  
เดือน                                  พ.ศ.                 . 
 
 
           ลงชื่อ......................................................... 
      (........................................................) 
              ผู้ควบคุมงาน 
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(ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ปริ้นจากระบบอีจีพี) 
                                                    
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 



แบบรายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
โรงเรียน.............................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 

    
            

 
ที ่ โรงเรียน แบบอาคาร/สิ่งก่อสร้าง 

จ านวนงวด
งาน รายละเอียดที่เสนอของบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

      จ านวนวัน ค่าตรวจการจ้าง ค่าควบคุมงาน   

      ตามสัญญา งวดที่ขอเบิก 
จ านวน
กรรมการ งบประมาณ จ านวนวันที่ขอเบิก กรรมการ งบประมาณ   

 
1 

 
บ้านช าสมอ 

 
สปช.104/26  
4 ห้องเรียน 

 
2 งวดงาน 
210 วัน 

 
2 งวด 

 
3 * 350 

 
2,100 

 
56 วัน 
56 วัน 

 
1 * 350 
1 * 300 

 
19,600 
16,800 

 
หัวหน้า 

กรรมการ 
    (ใต้ถุนโล่ง) 

 
  

         
 

  
 

        
        

 
  

 
        

                      
รวม    8,400        36,400    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   (สามหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)      38,500    

      
                 รับรองข้อมูลถูกต้อง 

 
 

             ลงช่ือ 
 

 เจ้าหน้าท่ี  
 

                                ลงช่ือ 
 

  
 (............................................................) 

 
                                   (..............................................................) 

  
  

ต าแหน่ง .......................................................... 
  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................... 
 


