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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขอก าหนดต าแหน่งตาม
ทางความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการฯ  โดยการรวบรวมประสบการณ์และวิธีการ
ปฏิบัติงานของ นางสาวสุภาพร  ศรีภราพิทักษ์  น าเสนอข้อมูลและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าข้อก าหนดงานดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รวมถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดจ้าง/จัดหาผู้รับจ้างดูแลภูมิทัศน์ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการด าเนินการ 
รายละเอียดของงาน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขั้นตอนรายละเอียด      ในคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภูมิ
ทัศน์ฉบับนี้   จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง การด าเนินการให้งานบรรลุผล
สัมฤทธิ์  ช่วยประหยัดเวลา  เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น   และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ 

 
 

นางสาวสุภาพร   ศรีภราพิทักษ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

หลังจากเสร็จสิ้นงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 (WORD TECH'95) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลภูมิทัศน์ที่จัดสร้างขึ้นในระยะเวลานั้น รวมถึงภูมิทัศน์ใน
พ้ืนที่ๆภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานภูมิทัศน์ ภายใต้ก ากับของส่วนอาคารสถานที่   
จากนั้นเมื่อเริ่มมีการขยายตัวของพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้างอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  จึงเริ่มมีระบบการจัดจ้างจากภายนอก(Outsource) ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2539   2539    โดยมี
วิธีการสรรหาและพัฒนาแนวทางการจัดหาจัดจ้างในหลายรูปแบบ เพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในกระบวนการด าเนินการมีข้อมูล  วิธีการ  รวมถึงขั้นตอนต่างๆที่ปรับเปลี่ยนตาม
ระยะเวลา ข้อจ ากัด และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายลักษณะ   

ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือ การจัดท า TOR และกระบวนการจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในวิธีการและรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน   เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับพนักงาน/
ผู้สนใจ ที่ต้องการศึกษาท าความเข้าใจ ได้น าไปประกอบการปฏิบัติงานต่อไป    

 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือให้ งานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่แสดงถึงข้อมูลการจัดท า TOR  และรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดจ้างเหมา
บริการดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย  และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี
คุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2.2  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา
ให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานที่มี
อยู่เพือ่ขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.2.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานใน การจัดท า TOR และกระบวนการจ้างเหมาบริการดูแล
ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถระบุรายละเอียดของงานจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ฯ ที่
ถูกต้องตรงตามฐานข้อมูลพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริงในระยะเวลาปัจจุบัน   และจัดท างบประมาณให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และราคากลางของทางราชการ  รวมถึงด าเนินการจัดจ้างให้ทันตามก าหนดเวลาและเป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ของกระบวนการที่น ามาจัดท าคู่มือ 



1.3  ค าจ ากัดความ 
 หน่วยงานสารบรรณและนิติการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดท าค าสั่ง  
     หนังสือ /เอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
     สุรนารี     
 หน่วยงานพัสดุ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดจ้าง จัดหา 
     ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
 ประธานคณะกรรมการ  หมายถึง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ซึ่งได้มอบหมายให้ก ากับ 
    ดูแลการจ้างเหมาบริการ ตามวาระ/ต าแหน่ง 
    ในขณะนั้น    
 คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึก หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ 
 ข้อตกลงด าเนินโครงการเขียวสะอาด เป็นผู้จัดท าร่างข้อบันทึกข้อตกลงการด าเนิน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โครงการ (Terms of Reference : TOR)   งาน 

  ดูแลภูมิทัศน์ของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  สุรนารี   

 TOR ดูแลภูมิทัศน์  หมายถึง การก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการจ้าง 
   เหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีสุรนารี 

 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ หมายถึง การท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีสุรนารีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 
     ผู้ด าเนินการด้านงานดูแลภูมิทัศน์ของ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
 
1.4  ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การจัดท า TOR และกระบวนการจ้าง
เหมาบริการดูแลภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตั้งแต่การจัดท าข้อ TOR  และรายการประมาณ
ราคา  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR   เชิญคณะกรรมการประชุมพิจารณาร่าง TOR  จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR  สรุปมติที่ประชุม   การจัดท ารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ประชุม ครั้งสุดท้าย  น าส่งเอกสาร TOR เพ่ือให้คณะกรรมการลงนาม  ส่งบันทึกขออนุมัติ TOR ให้ผู้มี
อ านาจลงนาม  จนถึงส่วนพัสดุด าเนินการตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง/มีกระบวนการจ้างเหมาบริการด้านอื่นๆ สามารถใช้ประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 

2 
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1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1.5.1 หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการจัดท า TOR และกระบวนจ้าง
เหมาบริการดูแลภูมิทัศน์  โดยความเข้าใจไม่สับสน ช่วยสร้างความมั่นในการท างาน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ในระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นการลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน
ที่ไม่เป็นระบบ  
  1.5.2 เป็นคู่มือที่ช่วยในการเรียนรู้การท างานส าหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานในด้านนี้ใหม่ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 
  1.5.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการท างานด้วยมีข้อมูลประกอบที่ชัดเจน มีแนวทางที่ได้รับการ
แนะน าจากผู้ที่มีประสบการณ์สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริงและเป็นแนวทางในการเผยแพร่ ช่วยพัฒนา
บุคลากรให้เกิดการท างานที่เป็นมาตรฐาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้   
 
1.6  ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  การจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี  ที่สามารถด าเนินการจัดจ้างได้ส าเร็จ
อย่างถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 100  ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาจ้างเดิมอย่างน้อย 2 เดือน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่1.1 Time Line ระยะด าเนินการประมาณ 6 เดือน 

 

เดือนที่ 1 

เดือนที่ 2 

เดือนที่ 3 

เดือนที่ 4 

เดือนที่ 5 

เดือนที่ 6 

- รวบรวมข้อมลู 

- ตั้งคณะกรรมการ ฯ 

- ประชุมครั้งที่ 1 

- จัดท าข้อก าหนดและ
เอกสารประมาณราคา 

- ประชุมครั้งที่ 2 

- แก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อก าหนด และเอกสาร
ประมาณราคา 

- ประชุมครั้งที่ 3 

- เสนอข้อก าหนดที่แก้ไข
สมบูรณ์ พร้อมเอกสาร
ประมาณราคา 

- เสนอเอกสารข้อก าหนด
และราคากลางให้
คณะกรรมการรับรอง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

- เสนอเอกสารให้ผูบ้ริหาร
อนุมัต ิ

ขั้นตอนเอกสารหน่วยงาน
พัสดุเพื่อด าเนินการจดัท า
สัญญาฯ และการจดัหา
ด าเนินการ  
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บทท่ี 2 
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 2.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภูมิทัศน์ เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของส่วนอาคาร
สถานที่  ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือดูแลสภาพแวดล้อม และทัศนียภาพในภาพรวมโดย
แบ่งเป็น 

  ก. งานควบคุมการปฏิบัติงานประจ าวันของผู้รับจ้างเหมาบริการงานภูมิทัศน์ 
  -   วางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานผู้รับจ้างฯ 

  - ตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานผู้รับจ้างฯ 
  - ตรวจสอบแผนงาน การเบิกจ่ายการใช้เชื้อเพลิง 

ข. งานพัฒนาและปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ 
- การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เดิม และ เพ่ิมเติมตามนโยบาย 
- การตรวจสอบ ควบคุมงานในกรณีการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ค. งานสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  
- การเตรียมพ้ืนที่ก่อนการจัดกิจกรรม และด าเนินการหลังกิจกรรมแล้วเสร็จเช่นการ 
 ท าความสะอาดพ้ืนที่ การปรับสภาพภูมิทัศน์ 
-   ผลิต บ ารุงรักษา จัดหา เพ่ือการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ   

    ง. งานสนับสนุนกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รณรงค์ป้องกันก าจัดยุงลายและ 
   แมลงรบกวนต่างๆ เช่นการก าจัดยุงพ่นหมอกควัน การก าจัดต่อ แตน รบกวนในพ้ืนที่อาคาร 

 2.1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ (สุภาพร ศรีภราพิทักษ์) 
   - ออกแบบก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการส ารวจพื้นที่ ออกแบบเขียนแบบ และเขียน

โครงการเพื่อขออนุมัติจัดจ้างตามแผนงาน   ซึ่งรวมไปถึงกรณี การวางแผนควบคุมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   - วางแผนและตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานผู้รับจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
    โดยรับผิดชอบพื้นท่ี และประเภทงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - จัดสถานที่ตกแต่งในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เช่น งานรับพระราชทานปริญญาบัตร  
    งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย   งานเกษตรสุรนารี  
   - การจัดการด้านงบประมาณหน่วยงาน ด้วยการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ 
    งบประมาณประจ าปี พร้อมการของบประมาณในระบบของส่วนแผนงาน 
   - การรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงงานดูแลด้านธุรการหน่วยงาน 
   - จัดท าข้อก าหนดการดูแลภูมิทัศน์ (2 ปี/ครั้ง) โดยการจัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอพิจารณา 
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2.2  โครงสร้างหน่วยงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน่วยงานภูมิทัศน์ ปฏิบัติงานภายในก ากับของส่วนอาคารสถานที่   แบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็น3  
เขตพ้ืนที่ คือ  1. พ้ืนที่เทคโนธานี โรงพยาบาล โรงเรียนสุรวิวัฒน์   2. พ้ืนที่บริการการศึกษา  3. พ้ืนที่พัก
อาศัยและสนามกีฬา     การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานรับการมอบหมายงานโดยตรงจากหัวหน้างานภูมิ
ทัศน์  ทั้งในส่วนของงานจัดการพ้ืนที่  งานสนับสนุนกิจกรรม  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นๆ ที่หัวหน้า
ส่วนอาคารสถานที่มอบหมาย 
หมายเหตุ   *   ปรับย้ายภายในส่วนอาคารสถานที่จาก หน่วยงานธุรการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
       มอบหมายภาระงาน ของหน่วยงานภูมิทัศน์ 
               **   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

หัวหน้างานภูมิทศัน์ 
นายธวัชชัย  สายทิพย์ 

 

พื้นที่ส่วนกลาง 
งานสนับสนุน/ปรับปรุงภูมิทัศน ์

พื้นที่บริเวณอาคาร 
งานจัดการพื้นที่ / ดูแลรักษา 

นักวิชาการเกษตร 
นายทนงศักดิ์  ศรีบูรณ์ 

 

พนักงานเกษตร 
นายพชรกร  โล้กูลประกิจ 

 

พนักงานเกษตร 
น.ส.สภุาพร  ศรีภราพิทักษ์ 

พนักงานเกษตร 
นายชนินทร์  สิริสิทธิกุล 

 

*พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย  เมืองแก้ว 

 

พนักงานเกษตร 
นายสมหวัง  ชาวสันเทียะ 

 

** พนักงานปฏิบัติการ 
นางสามารถ  ขุมพลกรัง 

 



2.3 ภาระงานบุคคลในหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลพื้นที่บริเวณอาคาร 
- กลุ่มอาคารเทคโนธาน ี
- กลุ่มอาคารโรงพยาบาล 
- โรงเรียนสุรวิวัฒน ์
- สวนพฤกษศาสตร์ 
- กลุ่มอาคารสุรพัฒน์ 4-6 
- อาคารสุรนิทัศน์ 
- จัดการงานไม้ประดับ  
  ภายในอาคาร 
- จัดการชดุปฏิบัติงาน  
  งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

 

- วิเคราะห์แผนและการใช้
งบประมาณจัดท า
แผนงานประจ าปแีละ
แผนการใช้งบประมาณ 

- วางแผนงานบ ารุงรักษา
และจัดการเรือนเพาะช า 

- สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 
  ของมหาวิทยาลัย 
- งานพัฒนาและปรับปรุง   
  ภูมิทัศน ์
- ส ารวจพื้นที ่ออกแบบ 
  เขียนแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- ดูแลงานธุรการหนว่ยงาน 
- รายงานต่างๆของหนว่ยงาน 
 

 
 
 

ดูแลพื้นที่บริเวณอาคาร 
- กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 
- กลุ่มบา้นพักบุคลากร 
- กลุ่มอาคารสถานกีฬาและ 
  สุขภาพ 
- อาคารกิจการนักศึกษา 
- งานท าแนวกันไฟปา่ 
 
 
 
 
 
 
 

- งานเอกสารรับ ส่งจัดเก็บ 
- จัดพิมพ์เอกสาร และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ดูแลอุปกรณ์ส านักงาน
และคอมพิวเตอร ์
- ประสานงานภายใน 
ภายนอกหนว่ยงาน 
- ดูแลการเบิกจ่าย 
เครื่องมือวัสดุบ ารุงรักษา
พันธุ์ไม้  ประจ าวัน 
 
 

 

ธวัชชัย  สายทิพย์ 
หัวหน้างานภูมิทัศน์ 

จิรายุ   ชาวสันเทียะ 
พนักงานเกษตร 

ชนนิทร์  สิริสิทธิกุล 
พนักงานเกษตร 

พชรกร   โล้กูลประกจิ 
พนักงานเกษตร 

ทนงศักดิ์   ศรีบูรณ์ 
นักวิชาการเกษตร 

สุภาพร   ศรีภราพิทักษ์ 
พนักงานเกษตร 

สามารถ ขุมพลกรัง 
พนักงานปฏิบัติการ 

ก ากับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ 
การด าเนินการ 

- เบิกจา่ยน้ ามันเชื้อเพลิง 
- งานก าจัดยุงและแมลง  
- ควบคุมแรงงานชุด 
  งานจัดเก็บขยะ 
- ประสานงานหน่วยงาน  
  ยานพาหนะส่งซ่อมบ ารุง 
  เครื่องจักร 
- ดูแล ควบคุมการใช้งาน 
  และบ ารุงรักษาแทรคเตอร์     
  รถบรรทุกน้ า 
 
 
 

- วิเคราะห์แผนและการ
ใช้งบประมาณจัดท า
แผนงานประจ าปแีละ
แผนการใช้งบประมาณ 

- วางแผนงานบ ารุงรักษา
และจัดการเรือนเพาะช า 

- สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 
  ของมหาวิทยาลัย 
- งานพัฒนาและปรับปรุง   
  ภูมิทัศน ์
 
 

 

สมชาย  เมืองแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

ษตร 
ดูแลพื้นที่บริเวณอาคาร 

- อาคารบรหิาร 
- อาคารวิชาการ 
- อาคารวิจยั  
- โรงอาหารกลาง 
- กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือ 
- กลุ่มอาคารเรียนรวม 
- อาคารบรรณสาร 
- สวนสุขภาพอ่างสุระ 
 

 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ส่วนกลาง 
งานสนับสนนุ/ปรับปรุงภูมิทัศน ์

พ้ืนที่บริเวณอาคาร 
งานจัดการพ้ืนที่ / ดูแลรักษา 

6 



2.4  กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในกรณีปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบหมายให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ท าหน้าที่
ดูแลภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   โดยด าเนินการผ่านกระบวนการประชุมเพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของข้อก าหนดและการประมาณราคา   ด้วยคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงด าเนิน
โครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เช่นเดียวกับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 
 ส่วนการด าเนินการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2552 อยู่ภายใต้
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าการพัสดุตามช่วงเวลานั้นๆ  ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
มอบหมาย เป็นการจ้างเหมาบริการดูแลงานภูมิทัศน์  จะต้องใช้กฏระเบียบก ากับดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าการพัสดุ 2554 
 
2.5  ข้อมูลการจ้างเหมาบริการและการมอบหมายงานดูแลงานภูมิทัศน์ ปีพ.ศ.2538-ปัจจุบัน  
 การจ้างเหมาบริการงานภูมิทัศน์ด าเนินการต่อเนื่องหลังงานเวิลด์เทค (World Tech 95) ซึ่งจัดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหว่างวันที่ 4 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2538  เพ่ือการดูแลภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกเป็นการดูแลพ้ืนที่เขตเทคโนธานี และขยายพ้ืนที่ดูแลมายังเขต
บริการการศึกษา และเขตพักอาศัย สนามกีฬา  โดยมีรายละเอียดเอกสารการด าเนินการดังตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1  ล าดับการจ้างเหมา/มอบหมายงานดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ปี 
งบประมาณ 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ระยะเวลา จ านวน 
พนักงาน 

เลขที่สัญญา/
เอกสาร 

2538 282,375 หจก. ญาณพัฒนา 16 ส.ค.-30 ก.ย. 
2538 

ไม่พบ
ข้อมูล 

144/2538 

360,000 หจก.ชัยวิทย์ เวิร์ล กรุ๊ฟ 12 ก.ย.-31 ธ.ค. 
2538 

159/ 2538 

571,517 หจก.ชัยวิทย์ เวิร์ล กรุ๊ฟ 5 ต .ค . -31 ธ .ค . 
2538 

187/2538 

2539 366,870 หจก.ชัยวิทย์ เวิร์ล กรุ๊ฟ 1  มิ.ย. - 31 ต.ค. 
2539 

40 104/2539 

2541-2542 4,990,000 หจก.เค เอส เอนจิเนียร์ 
1994 

1  ต.ค. 2540 - 31 
ต.ค. 2541 

100 146/2540 
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ตารางท่ี 2.1 ล าดับการจ้างเหมา/มอบหมายงานดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ปี 

งบประมาณ 
งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ระยะเวลา จ านวน 

พนักงาน 
เลขที่สัญญา/

เอกสาร 

2542-2543 8,500,000 หจก.เค เอส เอนจิ
เนียร์ 1994 

1  พ.ย. 2541  
- 30 พ.ย. 2543 

76 89/2541 

2544-2545 6,594,000 บ.สเตท เซอร์วิส 
จ ากัด 

1  ธ.ค. 2543  
- 30 ก.ย. 2545 

53 176/2543 

3,830,000 หจก.ชัยวิทย์ เวิร์ล 
กรุ๊ฟ 

3 ม.ค. 2544  
- 30 ก.ย. 2545 

30 183 /2543 

3,628,065 ฟาร์ม มทส. 1  ธ.ค. 2543  
- 30 ก.ย. 2545 

29 ทม. 5147/219 

2546-2548 6,677,419 ฟาร์ม มทส. 9  ธ.ค. 2545 - 30 
พ.ย. 2547 

20 111/2545 

4,510,968 หจก.แสนเมือง 
แพลนนิ่ง 

9  ธ.ค. 2545  
- 30 พ.ย. 2547 

51 110/2545 

3,179,756 หจก.ชัยวิทย์ เวิร์ล 
กรุ๊ฟ 

18  ก.พ. 2546  
- 30 พ.ย. 2547 

31 28 /2546 

2548-2550 7,358,560 บ.ไนซ์แอนกรีนการ์
เดนนิ่ง จ ากัด 

1 มิ.ย. 2548 - 31 
พ.ค. 2550 

57 63 /2548 

6,703,184 บ.ไนซ์แอนกรีนการ์
เดนนิ่ง จ ากัด 

1 มิ.ย. 2548  
- 31 พ.ค. 2550 

56 64 /2548 

2550-2552 19,312,378 บ.ราเชนทร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด 

1 มิ.ย. 2550  
- 31 พ.ค. 2552 

129 83/ 2550 

2552-2555 23,428,625 ฟาร์ม มทส. 1 มิ.ย. 2552  
- 31 พ.ค. 2554 

159 ไม่พบข้อมูล 

2555-2557 27,733,376 ฟาร์ม มทส. 1 พ.ย. 2554  
- 31 ต.ค. 2556 

162 ศธ 5602(6)/2000 

2557-2559 35,823,812.53 ฟาร์ม มทส. 1 ต.ค. 2557 
- 30 ก.ย. 2559 

135 ศธ 5602(5)/พ52 

2560-2561 36,316,334.59 ฟาร์ม มทส. 1 ต.ค. 2559  
- 30 ก.ย. 2561 

134 ศธ 5602(5)/07458 

2561-2563 37,947,871.28 ฟาร์ม มทส. 1 ต.ค. 2561  
- 30 ก.ย. 2563 

134 ศธ 5602(6)/ 
07603 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท า TOR  
 3.1.1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 
   ในการจัดท ารายละเอียดและข้อก าหนดส าหรับ TOR  จ าเป็นต้องหาข้อมูลประกอบหลายด้าน
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบรูปแบบ งบประมาณ รายละเอียดการด าเนินการดูแลภูมิทัศน์อ่ืนๆ  เพ่ือศึกษาแนว
การพัฒนา TOR ในแต่ละครั้ง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม  โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 

1) ข้อมูลภายใน  ได้แก่ สถิตการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในรอบปีที่ผ่านมา    สถิติการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  วัสดุบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ สารเคมีในการปฏิบัติต่างๆ      

 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  สถิติการใช้เชื้อเพลิง เบนซินและดีเซล ในปีงบประมาณ 2555 - 2562 

 

25,279

23,214
22,182

25,541
26,013

28,131
27,196

27,853

22,805

19,983

18,174

21,361

23,917

25,503
26,515

24,199

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

สถิตการใช้เชื้อเพลิงย้อนหลัง 8 ปี (ปีงบประมาณ 2555 – 2562)
เบนซิน
ดีเซล
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2) ข้อมูลภายนอก ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงค่าแรงขั้นต่ า  ราคาอุปกรณ์ เครื่องมือ   
3) ข้อมูลการจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การจ้างเหมาบริการตัดหญ้า   การจ้างเหมา

ดูแลภูมิทัศน์ในพ้ืนที่อ่ืน ดังแสดงตามตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างเหมา
บริการดูแลภูมิทัศน์    

ตารางท่ี 3.1  ตัวอย่างข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์  

ที ่ ช่ือ 

ระยะเวลา พื้นที ่  งบประมาณ  ผู้ปฏิบัติงาน 

สัญญา ด าเนินการ (ตารางเมตร) (บาท) คน/วัน คน/ ตร.ม. 
1 ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2559 24 เดือน 2,659,506 36,316,334.59  134 19,847 

2 *โรงเรียนนวมินทราชูทิศ - 12 เดือน 60,180   1,984,197.00  8 7,523 

3 ประปานครหลวง 2560 12 เดือน 57,521 4,683,640.00 25 2,301 

4 กรมควบคุมโรค 2555 12 เดือน 46,574 1,858,210.00 11 4,234 

5 ม.เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 2561 12 เดือน 36,500   3,465,780.00  19 1,921 

6 เทศบาลเมืองป่าตอง 2560 12 เดือน 82,510 5,000,000.00 21 3,929 

7 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2557 10 เดือน 96,800 1,582,541.73 12 8,067 

8 เขื่อนรัชประภา 2559 12 เดือน 271,000 2,295,150.00 
ไม่ก าหนด
จ านวนคน - 

9 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2562 12 เดือน 184,000 3,993,334.00 25 7,360 

*  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  เป็นขอ้มูลจากโครงการรายวิชาการจดัการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์นักศึกษาคณะ 
   สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
   http://www.faed.mju.ac.th/it/student/success/student_data/011/chapter5-1-1.html 
 

 3.1.2 ข้อมูลพื้นที่ดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบ่งเป็น    
1) พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ    หมายถึง พ้ืนที่มีสภาพปกคลุมด้วยพืชสีเขียวตาม 

 ธรรมชาติ (งานท าแนวกันไฟป่า ดูแลทางระบายน้ า) 
2) พ้ืนที่แหล่งน้ า  หมายถึง พ้ืนที่แหล่งกักเก็บน้ า สระน้ า  บ่อน้ า  

  ทางระบายน้ าขนาดใหญ่    
3) พ้ืนที่ตัดหญ้าเส้นทางสัญจร   หมายถึง พ้ืนที่ตัดหญ้าธรรมชาติ  ก าจัดวัชพืช 
4) พ้ืนที่ตัดหญ้าบริเวณอาคาร   หมายถึง พ้ืนที่ตัดหญ้าปลูกรอบบริเวณอาคาร 
5) พ้ืนที่ดูแลภูมิทัศน์บริเวณอาคาร หมายถึง พ้ืนที่ดูแล รดน้ า บ ารุงรักษาตัดแต่งพรรณไม้ 

 
 

http://www.faed.mju.ac.th/it/student/success/student_data/011/chapter5-1-1.html
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ภาพที่ 3.2  พ้ืนที่ป่าธรรมชาติและแหล่งน้ า 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.3  พ้ืนที่ตัดหญ้าเส้นทางสัญจร 
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ภาพที่ 3.4  พ้ืนที่ตัดหญ้าบริเวณอาคาร 

 

   
 

  
 

ภาพที่ 3.5  พ้ืนที่ดูแลภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 
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 จากข้อมูลพ้ืนที่ดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ    น ามาจัดแบ่งพ้ืนที่ตามรูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือ
น ามาจัดสรรจ านวนผู้ปฏิบัติ และ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ดังแสดงในตามตารางดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2  พ้ืนที่งานตัดหญ้าธรรมชาติบริเวณเส้นทางสัญจร (ส ารวจพื้นที่ พ.ศ. 2554) 

ประเภทที่ สถานที ่

ระยะทาง 

(เมตร) (ตร.เมตร) 

1 
ตัดหญ้าไหล่ทาง 2 ฝั่ง ๆละ 8.00 เมตร  / พื้นที่
เกาะกลางระยะตัด  3.00 เมตร 

9,396  155,088  

2 ตัดหญ้าไหล่ทาง 12.00 เมตร   19,650 471,600 

3 พ้ืนที่เกาะกลาง 12,724 33,121 

4 ตัดหญ้าไหล่ทาง 2 ฝั่ง ๆละ 2.50 เมตร 11,382 61,005 

รวม 53,152 720,814 

 
 

ตารางที่ 3.3  พ้ืนที่งานดูแลภูมิทัศน์บริเวณอาคาร /สถานที่  (ข้อมูลปัจจุบัน พ.ศ.2562 ด้วยการวัดพ้ืนที่
รอบบริเวณอาคารออกมาประมาณ 4.00- 6.00 เมตร ) 

ประเภทที่ ชนิดของหญ้า 

พื้นที่ 

(ตารางเมตร) (ไร่) 

1 พ้ืนที่ดูแลภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 572,965 358 

 1.1 เขตบริการการศึกษา และเทคโนธานี 331,229 207 

 1.2 เขตพักอาศัยและสนามกีฬา 241,736 151 

2 หญ้าปลูก เช่น หญ้านวลน้อย  หญ้ามาเลเซีย 149,874  94 

3 หญ้าธรรมชาติ และ วัชพืชอ่ืนๆ  1,082,874 677 

รวม 1,805,808 1,229 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6  สัดส่วนพื้นที่ดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** อ้างอิงจากข้อมูล  SUT Green University Report 2019

พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ  3,569 ไร่ 

3,569 ไร่ 

พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
66%

พ้ืนที่สระน้ า
5%

พ้ืนที่ตัดหญ้าเส้นทาง
สัญจร  
8%

พ้ืนที่ตัดหญ้าบริเวณ
อาคาร 
14%

พ้ืนที่ดูแลภูมิทัศน์บริเวณ
อาคาร  
7%

พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 

พ้ืนที่สระน้ า

พ้ืนที่ตัดหญ้าเส้นทางสัญจร  

พ้ืนที่ตัดหญ้าบริเวณอาคาร 

พ้ืนที่ดูแลภูมิทัศน์บริเวณอาคาร  

286 ไร่ 

451 ไร่ 

771 ไร่ 

358 ไร่ 
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ภาพที่ 3.7  พ้ืนที่ตัดหญ้าไหล่ทางเส้นทางสัญจรประมาณ 720,814 ตารางเมตร (451 ไร่)  

เส้นทางหลัก 
เส้นทางรอง 
เส้นทางย่อย 
เส้นทางเดินเท้า 

15 
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ภาพที่ 3.8  พ้ืนที่ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารประมาณ 1,232,843 ตารางเมตร (771 ไร่)  

 16 



 17 

 

 

 
ภาพที่ 3.9  พ้ืนทีดู่แลภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารประมาณ 572,965 ตารางเมตร (358 ไร่) 
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                 ภาพที่ 3.10  พ้ืนทีดู่แลภูมิทัศน์เขตเทคโนธานี  โรงเรียนสุรวิวัฒน ์  

พื้นที่อาคารในเขตเทคโนธานี โรงเรียนสุรวิวัฒน์  โรงพยาบาล 
- อาคาร สุรพัฒน์ 1 –2  ลานพลาซ่าเทคโนธานี    
- อาคารบ้านไทยไฮเทค 
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7-8 (F7-8)   
- อาคารศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง  
- พ้ืนที่ด้านหลังอาคารศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง (พ้ืนที่แสดงงาน

เวิลด์เทค 95)  
- อาคารหอสุรนภา  
- อาคารกาญจนาภิเษก  
- อาคารสุรนิทัศน์  
- อาคารสุรพัฒน์ 4-6  
- สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
- อาคารศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง และหอพัก

นักศึกษาแพทย์  
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ภาพที่ 3.11  พ้ืนที่เทคโนธานี 
 

 
 

ภาพที่ 3.12  พ้ืนทีโ่รงเรียนสุรวิวัฒน์ 
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                        ภาพที่ 3.13  พ้ืนทีดู่แลภูมิทัศน์เขตบริการการศึกษา 

    พื้นที่อาคารในเขตบริการการศึกษา  
- อาคารหน่วยงานรักษาความปลอดภัย  พ้ืนที่บริเวณทางเข้าถนนมหาวิทยาลัย 1 (ประตู1-สี่

แยก และบริเวณสี่แยก-หน้าเสาธง)   พ้ืนที่บริเวณถนนมหาวิทยาลัย 3(แยกสิกขวิถี-แยกวิทยวิถี) 
และบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ 

- พ้ืนที่บริเวณทางเข้าถนนมหาวิทยาลัย 2 (หนองปลิง) และ  พ้ืนที่บริเวณทางเข้าถนน
มหาวิทยาลัย 3 (สะพานหิน)    

- พ้ืนที่บริเวณเสาธง   สวนปาล์ม   และพ้ืนที่สัญลักษณ์สถาน 
- อาคารบรรณสารและลานพลาซ่า   
- อาคารเรียนรวม และลานจอดรถ  สวนป่าทางเข้าอาคารเรียนรวม   และทางเดินเชื่อมอาคาร

เรียนรวมและอาคารวิชาการ 
- อาคารเรียนรวมแห่งท่ี 2   โรงอาหารพราวแสดทอง  และลานจอดรถ    
- อาคารบริหาร   ส านักงานส่วนอาคารสถานที่  อาคารบริการส่วนอาคารและกิจกรรม อาคาร

เก็บเอกสารของหน่วยงานพัสดุ  อาคารเก็บเอกสารของส่วนการเงินและบัญชี 
- โรงอาหารครัวท่านท้าว  อาคารวิจัย   อาคารวิชาการ  อาคารวิชาการรวมทางเดินโรงอาหาร

กลางไปอาคารวิชาการ 
อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1- 6 (F1-6) และ อาคารปฏิบัติงานพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (F10)   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษาบรมราชินีนาถ (F9) 

- อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)  
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 (F12) 
- สวนสุขภาพอ่างสุระ 

C 
 

 
D 
 

 
E 
 

 
F 
 

 
G 
 

 
H 

7                      8                      9 
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ภาพที่ 3.14  พ้ืนที่บริการการศึกษา 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.15  สวนสุขภาพอ่างสุระ
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                  ภาพที่ 3.16  พ้ืนทีดู่แลภูมิทัศน์เขตพักอาศัยและสนามกีฬา 

พื้นที่อาคารในเขตพื้นที่พักอาศัยและสถานกีฬา 
- อาคารสุรพลากรีฑาสถาน อาคารบริการกีฬา อาคารกีฬาภิรมย์ อาคารสุร

นารีภิรมย์  สนามเปตอง สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด  ลานกีฬา
เอนกประสงค์ สนามเทนนิส สนามซ้อม 3 สนาม 

- อาคารปฏิบัติการรวม (อาคารสุรเริงไชย)  
- อาคารสุรนิเวศ 15  โรงอาหารดอนตะวัน 
- อาคารสุรนิเวศ 16  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  สวนป่าซีเกมส์   
- ลานศิลปะและวัฒนธรรม 
- อาคารสุรนิเวศ 14A และอาคารเอนกประสงค์ 1  อาคารสุรนิเวศ 14B   

และอาคารเอนกประสงค์  
- อาคารสุรนิเวศ 1-6   โรงอาหารกาสะลองค า 
- อาคารสุรนิเวศ  13    พ้ืนที่ของหน่วยงานประปาและสิ่งแวดล้อม 
- อาคารสุรนิเวศ 7-10   อาคารบริการ 7-10   และ  อาคารสุรนิเวศ 11-12 

อาคารบริการ11-12   
- อาคารสุรนิเวศ 18 
- อาคารสุขนิวาส1- 8  สวนร่วมใจ  สโมสรเก่า 
- อาคารเกษตรภิวัตน์  ส านักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย 

1                2               3               4               5                6                7 

22 

การจัดท า TOR และกระบวนการจ้างเหมาบริการดูแลภมูิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 



 

 
ภาพที่ 3.17  พ้ืนทีก่ลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 

 

 
ภาพที่ 3.18  พ้ืนทีก่ลุ่มอาคารสถานกีฬา 
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3.2  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน(Work flow)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าข้อ TOR  และ  
รายการประมาณราคา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาร่าง TOR  

สรุป 
มติที่ประชุม 

เชิญคณะกรรมการประชุม 
พิจารณาร่าง TOR  

ไม่เห็นชอบ/มี
การแก้ไข 

เห็นชอบ 

น าส่งเอกสาร TOR เพื่อให้
คณะกรรมการลงนาม  

ส่งบันทึกขออนุมัติ TOR  
ให้ผู้มีอ านาจลงนาม  

ส่วนพัสด ุ
ด าเนินการตามขั้นตอน  

ได้ผูร้ับจ้างเหมางาน 
ดูแลภมูิทัศน ์

แก้ไขตามมติที่ประชุม 
เสนอที่ประชุมครั้งต่อไป 

จัดประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาร่าง TOR  

การจัดท ารายงานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการประชุม ครั้งสุดท้าย 

24 



3.3  ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ 
ล าดับ 

ที ่
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 

เวลา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  
 
 
 
 

1.1 หน่วยงานภูมิทัศน์
ปรับปรุง/จดัท า
ข้อก าหนดงานดูแลภูมิ
ทัศน์จากข้อมูลการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา     

1.2 หน่วยงานภูมิทัศน์
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
รายการประมาณราคา 

1.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ต้องตรงตามวตัถุประสงค์ 
TOR  อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องจักรรองรับการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  

1.2 รายการประมาณราคา
ครบถ้วน ถูกต้องตามตาม
อัตราค่าแรงงาน ค่าวัสดุที่
เป็นปัจจุบัน 
 

เจ้าหน้าท่ี
งานภูมิทัศน์ 

1 
เดือน 

- เอกสารแนบ 1 ข้อมูลพื้นที่
ปัจจุบันในการปฏิบตัิงานดูแล  
ภูมิทัศน์ 

- เอกสารแนบ 2 ข้อก าหนดงาน
ดูแลภมูิทัศน์และรายการ
ประมาณราคาฉบับปัจจุบัน 

- เอกสารแนบ 3 ประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับท่ี9) 

- เอกสารแนบ 4 บัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์(ธันวาคม 61) 

2  
 
 
 
 

2.1 หน่วยงานภูมิทัศน์จัดท า
บันทึกขออนุมัติรายชื่อ
คณะกรรมการพิจารณา
ร่างTOR 

2.2 น าส่งเพื่อผู้มีอ านาจลง
นามอนุมตั ิ

2.1 รายช่ือ ต าแหน่งของ
คณะกรรมการถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน / ข้อมูลเกี่ยวกับ
TOR ถูกต้อง และ
แบบฟอร์มบันทึกเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

2.2 น าส่งตามล าดับขั้นตอน
พร้อมท าส าเนาเอกสาร  

เจ้าหน้าท่ี
งานภูมิทัศน์ 

และ
หน่วยงาน
ธุรการส่วน

อาคาร
สถานท่ี 

1 
วัน 

เอกสารแนบ 5 เอกสารบันทึก 
“ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง
ด าเนินโครงการเขียวสะอาด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ
นารี” 

 

จัดท าข้อ TOR  และ  
รายการประมาณราคา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาร่าง TOR  
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ล าดับ 

ที ่
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 

เวลา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3  
 
 
 
 
 
 

3.1 เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารรณา
ร่างTOR  ติดต่อ 
ประสานงาน
คณะกรรมการเพื่อ
ก าหนดวันประชุม 

3.2 ท าบันทึกเชิญประชุม
พร้อมวาระการประชุม 
 

3.1 ติดต่อกรรมการให้ครบทุก
ท่านเพื่อรับทราบและนัดวัน
ประชุมที่คณะกรรมการทุก
ท่านพร้อมประชุม 

 
3.2  เอกสารเชิญประชุมถูกต้อง

ตามแบบฟอร์ม/รายชื่อ
คณะกรรมการ ต าแหน่ง
ถูกต้อง พร้อมรายละเอียด
วันประชุม สถานท่ี 
ครบถ้วนถูกต้อง  

เลขานุการ
คณะ
กรรมการฯ 

5  
วัน 

- เอกสารแนบ 6 เอกสาร
บันทึก “ขอเชิญประชุม
พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง
ด าเนินโครงการเขียวสะอาด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี” 

- เอกสารแนบ 7 วาระการ
ประชุม 

- เอกสารแนบ 8 ส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

จัดประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาร่าง TOR  

เห็นชอบ 
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ล าดับ 

ที ่
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 

เวลา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 เลขานุการคณะกรรมการ
ฯเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และแจ้ง
รายละเอียดของการ
ประชุมตามวาระ 

4.2 บันทึกข้อมลูในการ
ประชุมพร้อมสรุปมติที่
ประชุมในแตล่ะหัวข้อตาม
วาระ 

4.3 เชิญประชุมในครั้งต่อไป 
** ควรจัดท า TOR และ

รายการประมาณราคาไว้
แล้วให้น าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติม 

4.1 ประชุมตรงตามก าหนดเวลา 
และการรายงานข้อมลู
ครบถ้วนพร้อมข้อมลู
ประกอบการประชุม
ละเอียด ถูกต้อง 

4.2 บันทึกข้อมูลการประชุม
อย่างละเอียด พร้อมสรุปมติ
ที่ประชุมได้ชัดเจนถูกต้อง 
เนื้อกระชับ เข้าใจง่าย  

4.3 ควรจัดการประชุมในครั้ง
ถัดไปในระยะเวลาไม่เกิน3 
สัปดาห ์

 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการ
คณะ
กรรมการฯ 

1-3 
ช่ัวโมง 

การประชุมครั้งท่ี 1 
- เอกสารแนบ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับ

พื้นที่ซึง่มีการเปลีย่นแปลง
ภายในระยะของสัญญาเดิม 

- เอกสารแนบ 2 ข้อก าหนด
งานดูแลภมูิทัศน์และรายการ
ประมาณราคาฉบับปัจจุบัน
แบบฟอร์มที่ใช้ 
การประชุมครั้งต่อไป 

- เอกสารแนบ 10  ตัวอย่าง
รายงานการประชุม 
 

 

สรุป 
มติที่ประชุม 

แก้ไขตามมติที่ประชุม 
เสนอที่ประชุม 

ครั้งต่อไป 

เห็นชอบ 

ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาร่าง TOR  

ไม่เห็นชอบ/มี
การแก้ไข 

27 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5  
 
 
 
 
 

5.1 เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารรณาร่างTOR  แก้ไข
เอกสารในกรณีมติที่
ประชุมมีการแก้ไขครั้ง
สุดท้าย 

5.2 จัดท ารายงานการประชุม
แจ้งเวียนต่อคณะ
กรรมการฯลงนามรับทราบ 

 
 
 

5.1 แก้ไขเอกสารจากการ
ประชุม ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามมติที่
ประชุม  

5.2 รายงานการประชุม
เป็นไปตามรายละเอียด
ของการประชุม พร้อม
สรุปมติถูกต้องตามมติ
ในที่ประชุม   

เลขานุการ
คณะ
กรรมการฯ 

5 
วัน 

- รายงานการประชุมครั้ง
สุดท้าย  

- TOR งานดูแลภูมิทัศน์ 
พร้อมรายการประมาณ
ราคาที่แก้ไขล่าสดุ 

6  
 
 
 
 
 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯส่ง
เอกสาร TOR และรายการ
ประมาณแล้วเสร็จ ให้
คณะกรรมการลงนาม 
 
 
 
 
 

6.1 คณะกรรมการลงนาม
ครบตามรายชื่อ 

6.2 เอกสารที่จัดส่งควรมี
ข้อมูลครบถูกต้องตาม
มติที่ประชุมครั้งล่าสุด 
ไม่ควรมีการส่งกลับมา
แก้ไขอีก 

เลขานุการ
คณะ
กรรมการฯ 

2 
วัน 

- เอกสารแนบ 11 บันทึกขอ
ลงนามแจ้งเวียน 

- เอกสาร TOR ตามมติที่
ประชุมและรายการ
ประมาณราคา 

น าส่งเอกสาร TOR เพื่อให้
คณะกรรมการลงนาม  

การจัดท ารายงานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการประชุม 

เพื่อเตรียมเสนอขออนุมัต ิ
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7  
 
 

 

7.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ
รวบรวมตรวจสอบเอกสาร 
TOR พร้อมรายการประมาณ
ราคา เตรียมแนบขออนุมตั ิ

 7.2 จัดท าบันทึกขออนุมัติ TOR 
พร้อมเอกสารแนบเสนอ
อธิการบดี  

 

7.1 เอกสาร TOR และ
รายการประมาณราคาที่
เตรียมน าส่งต้องได้รับ
การตรวจสอบข้อมลู
ถูกต้อง พร้อมลงลายมือ
ช่ือคณะกรรมการ
ครบถ้วน 

7.2  บันทึกขออนุมัติต้อง
สรุปรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่ม ลด 
ของTOR ให้ถูกต้อง
ชัดเจน  

 
 
 
 
 
 

เลขานุการ
คณะ
กรรมการฯ 

2 
วัน 

- เอกสารแนบ 12 
เอกสาร TOR และ
รายการประมาณราคาที่
แก้ไขล่าสุดพร้อมรายชื่อ
ที่คณะกรรมการลงนาม
เห็นชอบแล้ว 

- เอกสารแนบ13 บันทึก
เรื่องพิจารณาร่างบันทึก
ข้อตกลงการด าเนิน
โครงการเขยีวสะอาด 
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

ส่งบันทึกขออนุมัติ TOR  
ให้ผู้มีอ านาจลงนาม  
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

8  
 
 
 
 

8.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ
จัดท าเอกสารบันทึก ขอให้
จัดท าบันทึกข้อตกลงการ
ด าเนินโครงการเขียวสะอาด 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ส่งส่วนพัสดุ  

 

8.1 เอกสารที่จัดส่งครบถ้วน
ถูกต้อง ทั้งในส่วนของ TOR 
และรายการประมาณราคา 
พร้อมตรวจสอบต าแหน่ง / ช่ือ 
ในบันทึกไม่ให้ผิดพลาด 

เลขานุการ
คณะ
กรรมการฯ 

1 
วัน 

- เอกสารแนบ 12 เอกสาร TOR 
และรายการประมาณราคาที่
แก้ไขล่าสุดพร้อมรายชื่อที่
คณะกรรมการลงนามเห็นชอบ
แล้ว 

- เอกสารแนบ13 บันทึกเรื่อง
พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการ
ด าเนินโครงการเขียวสะอาด 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ
นารีที่อนุมัติแล้ว 

- เอกสารแนบ14  เอกสารขอให้
จัดท าบันทึกข้อตกลงการด าเนิน
โครงการเขยีวสะอาด ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

9  
 
 
 
 

9.1 ส่วนพัสดุจัดท าบันทึก
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการด าเนินการงานภมูิทัศน์  
และแจ้งผูร้ับจ้างรับทราบ 
 

คณะกรรมการรับทราบและ
พร้อมปฏิบัตหิน้าท่ีทุกท่าน 

ส่วนพัสด ุ 5 
วัน 

เอกสารแนบ15  เอกสารแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินการงานภูมิทัศน์ และ 
เอกสารรายละเอียดของสัญญา
จ้างฯ 

ส่วนพัสด ุ
ด าเนินการตามขั้นตอน  

ได้ผูร้ับจ้างเหมางาน 
ดูแลภมูิทัศน ์
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3.4 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1.1 หน่วยงานภูมิทัศน์ปรับปรุง/จดัท า
ข้อก าหนดงานดูแลภูมิทัศน์จาก
ข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา     

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภูมิทัศน์รว่มประชุมเพื่อสรุปข้อมลูการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีควรปรับปรงุแก้ไข 
โดยการเปรยีบเทียบจากข้อมลูในข้อก าหนดเดิม กับข้อมลูพื้นที่ปัจจบุัน 
และสรุปข้อมลูจัดท าเพื่อเตรียมน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและโปรแกรม
รูปแบบ Powerpoint    ในการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปัจจุบันแบ่งเปน็โซน
พื้นที่ และลักษณะการปฏิบัติงานเช่น  พ้ืนท่ีตัดหญ้าส่วนกลางและบริเวณ
รอบอาคาร    พื้นที่บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ส่วนกลางรอบและบรเิวณรอบ ( 
เอกสารแนบ 1) 

1.2 หน่วยงานภูมิทัศน์ปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเตมิรายการประมาณราคา 

ผู้ไดร้ับมอบหมายของหน่วยงานภมูิทัศน์ รวบรวมข้อมลูจากการประชุม 
จัดท าสรุปเป็นข้อมลูจัดท าราคากลาง เปรียบเทียบแก้ไขเพิม่เตมิจากราคา
จ้างเหมาปัจจุบัน(เอกสารแนบ2)  โดยอ้างอิงราคาประกอบอ่ืนๆด้วยเช่น 
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ(เอกสารแนบ 4)  และ 
ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
(เอกสารแนบ 3) 

2.2 หน่วยงานภูมิทัศน์จัดท าบันทึกขอ
อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาร่างTOR 
 

หัวหน้างานภูมิทัศน์ประสานงานเพื่อติดต่อสอบถามรายชื่อคณะกรรมการ
จากหัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ีและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากน้ันจึงมอบหมายให้งาน
ธุรการจัดพมิพ์เป็นบันทึก  “ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง
บันทึกข้อตกลงด าเนินโครงการเขยีวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุร
นารี”  (เอกสารแนบ 5) 

2.3 น าส่งเพื่อผู้มีอ านาจลงนามอนุมตั ิ เอกสารน าส่งผ่านหัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี  และผู้มีอ านาจลงนาม (รอง
อธิการบดีผู้ก ากับดูแลส่วนอาคารสถานท่ีในขณะนั้น)   จากน้ันเอกสารจะ
ถูกส่งต่อตามขั้นตอนไปยังหน่วยงานสารบรรณและนิติการจัดท าค าสั่งให้
อธิการบดีลงนาม  

3.1 เลขานุการคณะกรรมการพิจารรณา
ร่างTOR  ติดต่อ ประสานงาน
คณะกรรมการเพื่อก าหนดวันประชุม 
 

เมื่อค าสั่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมผีลบังคับใช้แล้ว เลขานุการฯ
ประสานงานเพื่อก าหนดวันประชุม โดยต้องยดึถือเวลาของประธานและรอง
ประธานเป็นหลัก (ควรขอวันเวลาเผื่อไว้อย่างน้อย 1-2 ครั้ง เพื่อการ
ปรับเปลีย่นให้คณะกรรมการพร้อมกันมากที่สุด แต่ควรแจ้งก าหนดการ
ประชุมที่เลือกแล้วภายในสัปดาหท์ี่ท าการติดต่อกับเลขานุการไว้) และการ
ติดต่อขอเวลาประชุมต้องผ่านทางกับเลขานุการ (หากกรรมการท่านนั้นมี
เลขานุการ)   
**หมายเหตุ  การติดต่อเพื่อก าหนดวันประชุมจึงควรแล้วเสร็จภายใน 1 
สัปดาห ์
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ล าดับ 
ที ่

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

3.2 ท าบันทึกเชิญประชุมพร้อมวาระการ
ประชุม 
 

เลขานุการฯจัดพมิพ์เอกสารบันทกึ “ขอเชิญประชุมพิจารณารา่งบันทึก
ข้อตกลงด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี” 
(เอกสารแนบ 6) ตามแบบฟอรม์ของส่วนอาคารสถานท่ี พร้อมแนบ ท า
วาระการประชุม(เอกสารแนบ 7)  และส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
(เอกสารแนบ 8)   
**หมายเหตุ  ในกรณีที่ต้องการประหยัดการใช้กระดาษ อาจใช้การสง่อีเมล์
หรือระบบสารสนเทศอ่ืนๆ และควรแจ้งก ากับทางโทรศัพท์โดยตรงอีกครั้ง 
 

4.1 เลขานุการคณะกรรมการฯเชิญ
ประธานกลา่วเปิดประชุม และแจง้
รายละเอียดของการประชุมตาม
วาระ 
 

การประชุมครั้งท่ี 1 
ในการเริ่มประชุมเมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว เลขานุการฯ จะ
น าเสนอข้อมูลตามล าดับวาระต่างๆ โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ   
ต่อไปเป็นการน าเสนอข้อมูลของสญัญาจ้างเดิม และควรสรุปปญัหา 
อุปสรรค ในระหว่างการด าเนินการที่ผ่านมา   จากน้ันจึงเสนอข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในปัจจุบัน ประกอบกับรายละเอียด TOR และ
รายการประมาณราคาส าหรับสัญญาจ้างใหม่ ให้คณะกรรมการพิจารณา 
เพิ่มเตมิ แก้ไข 
**หมายเหตุ  ควรน าเสนอข้อมลูให้น่าสนใจ สรุปข้อมูลทีส่ าคัญ ซึ่งอาจ
แสดงในรูปแบบ Powerpoint หรอื วีดิทัศน์ ประกอบกับเอกสาร 
การประชุมครั้งต่อไป 
เลขานุการฯ น าเสนอตามวาระซึ่งโดยรวมจะเป็นการแกไ้ขรายละเอียดของ 
TOR และรายการประมาณราคา ท่ีคณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
ครั้งก่อน 

4.2 บันทึกข้อมูลในการประชุมพร้อม
สรุปมติที่ประชุมและด าเนินการดา้น
เอกสารประกอบการประชุมในแต่
ละหัวข้อตามวาระ 

การบันทึกข้อมูลควรบันทึกในรูปแบบเสียง และ การจดบันทึกควบคูก่ันเพ่ือ
ความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล  โดยเลขานุการฯต้องสรุปมติที่ประชุมในแต่
ละหัวข้อให้กรรมการรับทราบพรอ้มกัน   เมื่อจบการประชุม เลขานุการฯ 
รวบรวมข้อมลูทั้งหมดจากการประชุมที่คณะกรรมการมมีติให้แกไ้ข  แล้ว
ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิตามมติ โดยการแสดงส่วนท่ีแก้ไขเป็นตัวหนังสือสี
แดงไว้เพื่อให้สามารถพิจารณาเปรยีบเทียบได้เข้าใจง่ายข้ึนในการประชุม
ครั้งต่อไป  
**หมายเหตุ  ในกรณีที่เลขานุการฯ และ ผูจ้ัดท าข้อมลูTOR เป็นบุคคล
เดียวกัน  
หากไม่ใช่เลขานุการฯ ต้องประสานงานกับผู้จัดท าข้อมลู  และตรวจสอบ
ข้อมูลการแกไ้ขให้ตรงตามมติที่ประชุมอีกครั้ง 



 33 

 

 

 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

4.3 เชิญประชุมในครั้งต่อไป ในเบื้องต้นเลขานุการควรนัดเวลาประชุมครั้งต่อไปในท่ีประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการจัดสรรเวลาหรือเตรียมตัวให้พร้อมในการประชุมครั้งต่อไป 
(การก าหนดวันประชุมตครั้งต่อไปในระยะเวลาสั้น  เพื่อให้ข้อมูลในการ
ประชุมจะต่อเนื่องไมต่กหล่นแต่ควรเผื่อระยะเวลาการแก้ไขเอกสาร ซึ่ง
พิจารรณาตามรายละเอียดในการแก้ไขแต่ละครั้งด้วย)   
เมื่อได้ก าหนดวันประชุมจึงท าบันทึกเชิญประชุม พร้อมแนบวาระและ
เอกสารที่ด าเนินการแกไ้ขส่งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุม 
(ควรส่งบันทึกเชิญประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันท าการ)  
 

5.1 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ร่างTOR  แก้ไขเอกสารในกรณีมตทิี่
ประชุมมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย 
 
 

แก้ไขเอกสาร TOR  ให้ครบถ้วนตามรูปแบบตัวหนังสือ มาตรฐาน
แบบฟอร์มตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด (ตรวจสอบกับหน่วยพัสดุ/หน่วยสาร
บรรณและนติิการ) ตรวจสอบ   พร้อมรายการประมาณราคาให้ถูกตอ้ง
ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบรายละเอียดในส่วนของการค านวณภาษี / 
รายการอื่นๆซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในระหว่างการท ารายการประมาณ
ราคา  (ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบด้วย)     
 

5.2 จัดท ารายงานการประชุมแจ้งต่อ
คณะกรรมการฯ ลงนามรับทราบ 
 

เลขานุการฯจัดสรุปรายงานการประชุมครั้งสุดท้าย ที่มีการอ้างอิงการแก้ไข
ต่างๆให้ละเอียด เช่น ใครแก้ไขเรือ่งอะไร เนื่องจากอะไร และที่ประชุมมีมติ
ว่าอย่างไร พร้อมแนบเมื่อเอกสารTOR และรายการประมาณราคาแล้วเสร็จ
ให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ  (หากมีการแก้ไขอีก เลขานกุารฯควร
พิจารณาใหร้อบคอบหากเป็นการแก้ไขค าผดิหรือส านวณทีไ่ม่ท าให้
ความหมายของTOR เปลี่ยนแปลงก็อาจแก้ไขได้เลยแต่หากมีการแก้ไขท่ี
นอกเหนือจากมติที่ประชุม เลขานุการฯ ควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการแก้ไข) 

6 เลขานุการคณะกรรมการฯส่ง
เอกสาร TOR และรายการประมาณ
แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการลงนาม 
 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ น าส่งบันทึกขอลงนาม(เอกสารแนบ 11) พร้อม
เอกสาร TOR และรายการประมาณราคาที่ไดร้ับการแกไ้ขสมบูรณต์ามมติที่
ประชุม แจ้งเวียนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยการน าส่งเป็นการ
ลงนามในเอกสารชุดเดยีวกัน เมื่อลงก ากับเลขท่ีเอกสารส่งตามระบบแล้ว
เลขานุการฯควรเป็นผู้น าส่งให้คณะกรรมการลงนามด้วยตนเอง และควรเริ่ม
จากประธานคณะกรรมการลงนามก่อน 
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ล าดับ 
ที ่

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

7.1 เลขานุการคณะกรรมการฯรวบรวม
ตรวจสอบเอกสาร TOR พร้อม
รายการประมาณราคา เตรียมแนบ
ขออนุมัติ 

เมื่อคณะกรรมการลงนามครบถ้วนแล้ว เลขานุการควรตรวจสอบ รายชื่อ 
ต าแหน่ง การลงนามให้ถูกต้อง พร้อมตรวจสอบรายละเอียดของTOR และ
รายการประมาณราคาอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งจะท าให้
เสียเวลาและอาจเกดิความเสียหายได้  (เอกสารแนบท้าย 12) 

7.2 จัดท าบันทึกขออนุมัติ TOR พร้อม
เอกสารแนบ เสนออธิการบด ี

เลขานุการฯ จัดท าบันทึกบันทึกเรื่องพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนิน
โครงการเขยีวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (เอกสารแนบ13) 
ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ โดยมรีายละเอยีดของการปรบัเปลี่ยน
ในTOR ที่เกิดขึ้นในส่วนของปริมาณและค่าใช้จ่าย พร้อมสรปุเหตุผลให้
ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้   

8 เลขานุการคณะกรรมการฯจัดท า
เอกสารบันทึก ขอให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียว
สะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ส่งส่วนพัสดุ  
 

เมื่อไดร้ับเอกสารทีล่งนามอนุมัตโิดยอธิการบดเีรียบร้อยแล้ว(เอกสารแนบ
13) ต้องจัดท าเอกสารอีกชุดส่งหวัหน้าส่วนพัสดุ ลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการฯ (เอกสารแนบท้าย14) พร้อมแนบชุดเอกสารที่อธิการบดีลงนาม
อนุมัติ(เอกสารแนบท้าย12-13) ออกเลขส่งจากส่วนอาคารสถานท่ี ส่งส่วน
พัสดุ  เพื่อให้ด าเนินการต่อในขั้นตอนการจัดจา้งจัดหา/จัดท าสัญญาจ้างเมื่อ
ได้ผูร้ับจ้างแล้ว  

9 ส่วนพัสดุจดัท าบันทึกแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินการงานภูมิทัศน์ 
 
 

เมื่อส่วนพัสดุได้ผูร้ับจ้าง และ ด าเนินการเกี่ยวกับสัญญาจ้างเรียบร้อยแลว้  
ในขั้นตอนต่อไป     จะเป็นเอกสารการแต่งตั้ง  คณะกรรมการตรวจสอบผล
การด าเนินการงานภูมิทัศน ์ ซึ่งในเบื้องต้นทางส่วนพัสดุจะประสานงานกับ
หัวหน้างานภูมิทัศน์เพื่อขอความคดิเห็นเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการ 
จากนั้นจึงด าเนินการในข้ันตอนเอกสารต่อไป(เอกสารแนบ15)   
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บทที่ 4 
 

ปัญหาอุปสรรค หรือแนวทางแก้ไข 
 

4.1 ความเสี่ยงและวิธีการแก้ไข   จากการด าเนินการตามกระบวนการการจัดท า TOR และ
กระบวนการจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ผ่านมา ได้ทราบถึงปัญหา
ในการปฏิบัติหลายด้าน โดยสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขดังกล่าวแสดงใน ตารางที่ 4.1 
แสดงความเสี่ยงและวิธีการแก้ไขปัญหา  ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1  แสดงความเสี่ยงและวิธีการแก้ไขปัญหา 
 

ล าดับ 
ที ่

ปัญหาจาก 
ผังกระบวนการ 

ปัญหา / ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา / ลดความเสี่ยง 

1 จัดท าข้อ TOR  และ  
รายการประมาณราคา 

1.3 ความผิดพลาดใน
รายละเอียดของข้อก าหนด
เช่น พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
รายละเอียดของการปรับ
ลดเพิ่มเติม และการ
ประมาณ 

1.4 การประมาณการที่ไม่
รองรับกับการปฏิบัติงาน
จริง จากการเปลี่ยนแปลง
ของค่าแรง  ความผันผวน
ของค่าเชื้อเพลิง วัสดุ 
อุปกรณ์  ความไม่เพียงพอ
กับงบประมาณประจ าป ี

1.1 ตรวจสอบจากข้อมูลเดิมก่อน (เอกสารแนบท้าย1) เพื่อ
ดรูายละเอียดของแต่ละพื้นท่ีว่ามกีารเปลีย่นแปลงเพิม่
ลด งานดูแลภูมิทัศน์ ในส่วนใดบา้ง เช่น พื้นที่เดิมมี
การสร้างอาคาร หรือ มีการปรบัปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม
ในพื้นที่ ปลูกหญ้า  ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ประดับ
อื่นๆ เพื่อความแม่นย ามากยิ่งข้ึนควรออกไปส ารวจ วัด
พื้นที ่เก็บข้อมูลอีกครั้ง  และสอบถามข้อมูลโครงการ
ในอนาคตเพื่อใช้วางแผนในการเขยีนข้อก าหนด 
เนื่องจากบางอาคารอาจสร้างเสรจ็ในระหว่างสญัญา
จ้างดูแลภมูิทัศน์ (ตรวจสอบกับหน่วยออกแบบและ
ก่อสร้างส่วนอาคารสถานท่ี)   

1.2 ตรวจสอบรายการ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ครบถ้วนตรงตาม
TOR  และใช้มาตรฐานราคาที่อ้างอิงได้ก่อน เช่น 
ค่าแรงจากมาตรฐานแรงงานขั้นต่ า (เอกสารแนบ 3) 
รายการวสัดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในมาตรฐานครุภณัฑ์ 
(เอกสารแนบ 4 )  หากเป็นราคาที่ไม่มีมาตรฐาน
อ้างอิงควรตรวจสอบจากหลายแหล่งเพื่อน ามา
เปรียบเทยีบกันโดยใช้ราคาประมาณการเฉลี่ย (ไม่ควร
ใช้ราคาต่ าสดุเพื่อสดความเสี่ยงการเปลีย่นแปลงราคา
ในอนาคต เพราะระยะเวลาการจดัท า TOR อย่างน้อย
ที่สุดประมาณ 6 เดือน) และเมื่อจดัท าเสร็จแล้วควรให้
ผู้อื่นช่วยตรวจสอบอีกครั้ง   
 



 36 

 

 

ล าดับ 
ที ่

ปัญหาจาก 
ผังกระบวนการ 

ปัญหา / ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา / ลดความเสี่ยง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาร่าง TOR  
 

มีความผดิพลาดของรายช่ือ /
ต าแหน่งของคณะกรรมการ 

การตรวจสอบรายชื่อ /ต าแหน่งของคณะกรรมการ ควร
สอบถามโดยตรงแต่ละบุคคล เพื่อความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
และเป็นการแจ้งให้กรรมการทราบในภาระกิจนีล้่วงหน้าด้วย
เนื่องจากบางท่านอาจไมส่ะดวกทีจ่ะเป็นคณะกรรมการ จะ
ได้เปลี่ยนแกไ้ขก่อนที่ค าสั่งจะแล้วเสร็จ  
 
 

3 เชิญคณะกรรมการ
ประชุม 
พิจารณาร่าง TOR  
 

ก าหนดวันประชุมล่าช้า 
เนื่องจากคณะกรรมการไม่พร้อม 
เช่น ไปปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลยั/ตา่งประเทศ  ตดิ
ภาระกิจเร่งด่วน 
 

 

เมื่อค าสั่งแต่งตั้งแล้วเสร็จให้เร่งนดัวันประชุมให้เร็วที่สุด 
(อย่างช้าไม่ควรเกิน 5 วันท าการ) เพื่อเผื่อเวลาที่ประธาน
กรรมการหรือคณะกรรมการท่านอื่นๆ  สามารถจัดสรรเวลา
ได้ ซึ่งในกรณผีู้บรหิารติดภาระกิจบางครั้งเป็นการไป
ต่างประเทศ ท าให้ต้องรอเวลาเพิม่มากข้ึน  

4 จัดประชุม
คณะกรรมการ 
พิจารณาร่าง TOR  
 

4.1 คณะกรรมการไม่ครบองค์
ประชุม 

4.2 คณะกรรมการที่ประชุมไม่
ต่อเนื่อง/ขาดประชุม  ท าให้
ต้องใช้เวลาในการประชุม
เพิ่มมากข้ึนเพื่อช้ีแจงท า
ความเข้าใจ ก่อนท่ีจะเริ่ม
ประเด็นต่อไป  

4.3 การบันทึกข้อมูลการประชุม
ไม่ครบถ้วน   ถูกต้อง 
เนื่องจากปัญหาที่
เลขานุการฯต้องรายงาน
ข้อมูลพร้อมช้ีแจง
รายละเอียดพร้อมกับการ
บันทึกรายงานการประชุม  

 

4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการตอบรบัเข้าประชุมจากหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว เลขานุการควรตดิตาม/เรยีนเชิญ
ประชุมก่อนวันประชุม 1 วัน เป็นการเตือนให้ทราบและ
เตรียมแก้ไขหากคณะกรรมการติดภาระกิจฉุกเฉินด้วย
การขอให้ส่งผู้แทนเข้าประชุมแทน (ควรติดต่อแจ้งกับ
ผู้แทนด้วยอีกครั้ง) 

4.2 ควรสรุปข้อมลูการประชุมใหชั้ดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 
เป็นเอกสารอีกชุดแนบพร้อมรายงานการประชุม และ/
บันทึกเสียงในการประชุมส่งให้คณะกรรมการผู้ที่ไมไ่ด้
เข้าประชุมรับทราบด้วย  

4.3 ควรจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการเพื่อบันทึกข้อมูลในการ
ประชุมโดยเฉพาะเพื่อท ารายงานการประชุม 
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ล าดับ 
ที ่

ปัญหาจาก 
ผังกระบวนการ 

ปัญหา / ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา / ลดความเสี่ยง 

5 การจัดท ารายงานและ
เอกสารที่เกีย่วข้องใน
การประชุม 
เพือ่เตรียมเสนอขอ
อนุมัต ิ
 

ความผิดพลาดของการจัดพิมพ์
เอกสาร เนื่องจากอาจมีการ
แก้ไขหลายครั้ง  เกิดความ
สับสนในข้อมลูและรายละเอยีด
ที่ต้องแก้ไข 
 
 
 

ในการพิมพ์เอกสารแต่ละครั้ง เมื่อต้องแก้ไขครั้งต่อไปให้
บันทึกด้วยช่ือเดิมแตต่่อท้ายด้วยวนัท่ีแก้ไขและเก็บส ารอง
เอกสารเก่าใหม่แยกเป็นโฟลเดอรไ์ว้ เมื่อด าเนินการเสร็จเรา
สามารถเลือกใช้เอกสารได้ถูกต้องและทราบจ านวนครั้งท่ีท า
การแก้ไขด้วย    โดยในเนื้อหาที่ตอ้งแก้ไขในเอกสารเดิมเรา
ควรท าสัญลักษณ์เช่นการเปลี่ยนสตีัวหนัง / ขีดเส้นใต้ หรือ
วิธีการที่เราจะเข้าใจได้ว่าเป็นจดุทีต่้องแก้ไข (เพิ่มสาเหตุที่
ต้องแก้ /ผู้ที่ให้แก้/มติที่ให้แก้ ไว้ดว้ยจะเพิ่มความแม่นย าใน
เอกสารมากขึ้น)  

6 น าส่งเอกสาร TOR 
เพื่อให้คณะกรรมการ 

คณะกรรมการลงนามล่าช้า
เนื่องจากติดภาระกิจปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ี/นอกประเทศ 
หลายวัน ท าให้ต้องเสียเวลารอ 
เพราะไม่สามารถให้ผู้อื่นลงนาม
แทนได้   
 

เลขานุการอาจจะขอนัดประชุมอีกครั้งเพื่อเสนอ TOR และ
รายการประมาณราคาที่แก้ไขล่าสดุตามมติที่ประชุม ให้
คณะกรรมการรับทราบพร้อมกันและหากไม่มีการแก้ไขก็
เสนอเอกสารลงนามให้คณะกรรมการลงนามในที่ประชุม ซึ่ง
อาจจะยังไมค่รบทุกท่านก็สามารถเสนอตามในภายหลัง แต่ก็
จะลดปัญหาลงไดม้าก ( ประธานต้องเข้าประชุมและลงนาม
ในวันประชุมครั้งสดุท้ายด้วย)  

7 ส่งบันทึกขออนุมัติ 
TOR  
ให้ผู้มีอ านาจลงนาม  
 
 
 

ความผิดพลาดของเอกสารใน
ส่วนเนื้อหา เนื่องจากผู้ที่จดัท า 
มักจะใช้การบันทึกเปลี่ยนช่ือ
จากเอกสารขออนุมัติเดิม เพื่อ
ความสะดวกในการพิมพ์แกไ้ข 
เพิ่มเตมิ ไดต้ามรูปแบบอ้างอิง
จากเดิม แตเ่นื่องจาก
รายละเอียดใกล้เคียงกัน จึงอาจ
เกิดความผิดพลาดใน
รายละเอียดเช่น ตัวเลข วันท่ี 
ช่ือ ต าแหน่ง   

 หากต้องการใช้รูปแบบ เอกสาร การใช้ค าอธิบายบางส่วนท่ี
เหมือนเดมิ ควรคดัลอกมาใส่ตามล าดับเนื้อหาของเอกสาร
ใหม่    ไม่ควรเข้าไปพิมพ์แทรกแกไ้ขในเอกสารเดิม  

8 ส่วนพัสด ุ
ด าเนินการตาม
ขั้นตอน  
 

เอกสารไม่ครบ หรือรูปแบบไม่
เป็นไปตามระเบียบของพัสดุ   

ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพสัดุผูร้บัผิดชอบโดยตรงเพื่อ
สอบถามรูปแบบ รายละเอียดการจัดส่งชุดเอกสารและน า
เอกสารใหเ้จ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจัดส่งตาม
ขั้นตอน 
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4.2  การคาดการณ์ปัญหาในอนาคต   โดยการแบ่งรูปแบบของปัญหาเป็น 2 ลักษณะคือ 
4.2.1 ปัญหาด้านการจัดท าประมาณการ   เนื่องจากการจ าเป็นในการจ ากัดด้านงบประมาณ

และความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์  จึงอาจเกิดปัญหา
ด้านการจัดท าประมาณการราคากลาง  ตามรายการดังนี้ 

 ก. ค่าแรงพนักงาน  จากข้อมูลการประมาณราคาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2552 มีล าดับการ
ปรับค่าแรงขั้นต่ า (จังหวัดนครราชสีมา) ดังนี้ 

 -  พ.ศ. 2552    วันละ 169 บาท 
 - พ.ศ. 2554 วันละ 183 บาท 
 - ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 7) 10 ต.ค. 55 วันละ 300 บาท 
 - ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 8) 31 ต.ค. 59 วันละ 308 บาท 
 - ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 9) 19 ม.ค. 61 วันละ 320 บาท 
 - ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 10) 6 ธ.ค. 62 วันละ 325 บาท 

 

 
   

ภาพที่ 4.1  แสดงการข้ึนค่าแรงขั้นต่ าในช่วงระยะ 10 ปี 
 

 จากแนวโน้มค่าแรงขั้นต่ าที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 – 2562 เป็นปัจจัย
กระทบกับการประมาณการราคากลาง  ซึ่งอาจจ ากัดด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีก่อนการ
จัดท าประมาณราคา จึงต้องพิจารณาผลกระทบหลายด้านเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับงบประมาณ 
เช่นการปรับจ านวนพนักงาน เพ่ิม/ลด หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ทดแทนแรงงาน ให้วงเงิน
อยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 
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แสดงการข้ึนค่าในแรงขั้นต่ าในช่วงระยะ 10 ปี
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 ข. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร    ควรติดตามการพัฒนาด้านประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีใหม่เพ่ือการประหยัดงบประมาณ เวลา เพ่ิมคุณภาพงาน  เนื่องจากการปฏิบัติงานในแต่ละ
ปีมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพพ้ืนที่ วัตถุประสงค์ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ การประมาณการ
ราคาจ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้านนี้เพ่ือปรับใช้ให้งานมีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การเพ่ิม
เครื่องพรวนดิน ช่วยงานปรับปรุงภูมิทัศน์     หรือการปรับลด/เพ่ิมจ านวนเครื่องตัดหญ้าตามสภาพ
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งาน   

  ค. เชื้อเพลิง ในกรณีที่ต้องจัดท าประมาณราคาเชื้อเพลิงรวมในการจ้างเหมาบริการ
ต้องติดตามและวิเคราะห์สถิตการขึ้นราคาเชื้อเพลิง และการใช้งานให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
รวมถึงชนิดของเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีเชื้อเพลิงหลายประเภทให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมและค านึงถึง
งบประมาณ 

 

 
 

รูปที่ 4.2  แสดงประเภทและราคาเชื้อเพลิง 
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4.2.2 ปัญหาด้านการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ    เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวและ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  ซึ่งมีกระทบกับสภาพภูมิทัศน์เช่นการสร้างอาคารลดพ้ืนที่ป่าแต่
เพ่ิมพ้ืนที่งานดูแลรักษา ตัดหญ้า บ ารุงพรรณไม้ ดังนั้นในการจัดท าข้อก าหนดงานดูแลภูมิทัศน์ฯ จึง
ต้องค านึงถึงรูปแบบการท างานที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพพ้ืนที่ในแต่ละปีงบประมาณ        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างภูมิทัศน์บริเวณลานพลาซ่า
เทคโนธานี เพ่ือจัดแสดงงาน  
รวมทั้งถนนทางเข้าประตู
มหาวิทยาลัย 1 

ปลูกต้นจามจุรีเพาะเมล็ด 350 ต้น 
ไหล่ถนนมหาวิทยาลัย 3 และไหล่ถนน 
เส้นอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย 2,500 ต้น  

 
ปลูกสวนปาล์มข้างอาคารบริหาร  และ
เริ่มงานดูแลภูมิทัศน์กลุ่มอาคารบริการ
การศึกษา     

- ปรับปรุงสวนป่า 10 ไร่ทางเข้าอาคารเรียนรวม 
- เริ่มขยายพ้ืนโรงพยาบาลอาคาร 
  ปรีคลินิค (ปัจจุบันเป็นอาคารสร้างเสริมสุขภาพ) 
- ปลูกต้นไม้อ่างเก็บน้ าข้างหอพักสุรนิเวศ 9 

ปลูกต้นตะแบกวันครบรอบสถาปนา 
10 ปี ไหล่ทางถนนมหาวิทยาลัย  
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- ปลูกไม้ป่ากลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือ 1,000 ต้น 
- ปลูกปาล์มข้างอาคารบริหาร 985 ต้น 
- ปลูกไม้ยืนต้นอ่ืนๆ กลุ่มสุรนิเวศ 5,300 ต้น 

 

- สร้างสวนสุขภาพอ่างสุระ 2  
- สวนพฤกษ์ศาสตร์ มทส.  
- ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม   
  พืชภายในมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูศรีธงไชย ประตูวิไลศิลา  
  ประตูกัลยาณมิตร (5,000,000.-) 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสุรเริงไชย ลาน 
  ศิลปวัฒนธรรม อาคารสุรนิเวศ 3 (2,000,000.-) 

- โรงเรียนสุรวิวัฒน์    
- อาคารโบรอนนิวตรอน 
- อาคารศูนย์เครื่องมือ 11-12 

 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม  
- สวนสุขภาพอ่างสุระ 2 

ภาพที่ 4.3  Time Line ด้านภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่งจักรที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 

เครื่องตัดหญ้า 
4 ล้อ  
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รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ  

รถชุดปฏิบัติงานเก็บขยะ และก าจัดต่อแตน 
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แทคเตอร์ และการ 
ติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้า 
ผานไถเพื่องาน 
ปรับแต่งพ้ืนที่ 
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เอกสารแนบ 1  
ข้อมูลพื้นที่ปัจจุบันในการปฏิบัติงานดูแลภูมทิัศน์ 
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1.  พื้นที่ปฏิบัติงานตดัหญ้าเส้นทางสัญจรของมหาวิทยาลัยฯ 

ที ่ สถานที ่

ประมาณการ 
รายละเอียดประกอบ 

  
ระยะทาง 
(เมตร) 

พื้นที่ตัดหญา้ 
(ตร.เมตร) 

1 ถนนมหาวิทยาลัย 1       

  ไหล่ทาง 5,742 91,872 
ไหล่ทาง 2 ฝั่ง ๆละ 

8.00 เมตร 

  เกาะกลาง 5,600 16,800 ระยะตัด 3 เมตร 

2 ถนนมหาวิทยาลัย 2       

  ไหล่ทางถนนมหาวิทยาลัย 2 3,268 52,288 
ไหล่ทาง 2 ฝั่ง ๆละ 

8.00 เมตร 

  เกาะกลางถนนมหาวิทยาลัย 2 3,238 9,714 ระยะตัด 3 เมตร 

3 
วงเวียนทางเข้ามหาวิทยาลยั ประตู 1 – สี่แยก
มหาวิทยาลยั 3        

  เกาะกลาง 188 564   

  ไหล่ทาง 188 3,008   

4 สี่แยกมหาวิทยาลัย 3  - หน้าเสาธง       

  เกาะกลาง 198 792   

  ไหล่ทาง 198 7,920   

5 
ถนนมหาวิทยาลัย 3 (ถนนวงแหวนโดยรอบภายใน
มหาวิทยาลัย)     

 

5.1 
จากอาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย ประตู 2 – สาม
แยกถนนมหาวิทยาลยั 3  134     

  เกาะกลาง 134 201 
เกาะกลางกว้าง 1.50 

เมตร   

  ไหล่ทาง 134 3,216 กว้าง 12 เมตร 

5.2 
จากสามแยกถนนมหาวิทยาลัย 3 เลี้ยวขวาขึ้นทิศเหนือ - 
สามแยกถนนเทคโนธานี         

  เกาะกลาง 1,800 2,700   

  ไหล่ทาง 1,800 43,200   
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ที ่ สถานที ่

ประมาณการ 
รายละเอียดประกอบ 

  
ระยะทาง 
(เมตร) 

พื้นที่ตัดหญา้ 
(ตร.เมตร) 

5.2 
จากสามแยกถนนมหาวิทยาลัย 3 เลี้ยวขวาขึ้นทิศเหนือ - 
สามแยกถนนเทคโนธานี         

  เกาะกลาง 1,800 2,700   

  ไหล่ทาง 1,800 43,200   

5.3 สามแยกถนนเทคโนธานี - สามแยกถนนวิทยวิถี          

  เกาะกลาง 547 821   

  ไหล่ทาง 547 13,128   

5.4 สามแยกถนนวิทยวิถี – สี่แยกป้ายประชาสมัพันธ์        

  เกาะกลาง 511 767   

  ไหล่ทาง 511 12,264   

5.5 แยกป้ายประชาสัมพันธ์ - สามแยกถนนสิกขวิถ ี       

  เกาะกลาง 508 762   

  ไหล่ทาง 508 12,192 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.6 
ไหล่ทางสามแยกถนนสิกขวิถี - สามแยกถนนสนามกีฬา
กลาง 533 12,792 

ไหล่ทางกว้าง 12.00 
เมตร 

5.7 
ไหล่ทางสามแยกถนนสนามกีฬากลาง – สามแยกถนน
สนามเทนนสิ 131 3,144 

ไหล่ทางกว้าง 12.00 
เมตร 

5.8 
ไหล่ทางสามแยกถนนสนามเทนนสิ - สามแยกถนนสุรวิถี 
1 212 5,088 

ไหล่ทางกว้าง 12.00 
เมตร 

5.9 ไหล่ทางสามแยกถนนสุรวิถี 1  - สามแยกถนนสุรวิถ ี 70 1,680 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.10 ไหล่ทางสามแยกถนนสุรวิถี - สามแยกถนนสุรวิถี 2  320 7,680 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.11 ไหล่ทางสามแยกถนนสุรวิถี 2 – สามแยกถนนสุขวิถ ี 390 9,360 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.12 ไหล่ทางสามแยกถนนสุขวิถี - สามแยกถนนเกษตรวิถี 1  320 7,680 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.13 
ไหล่ทางสามแยกถนนเกษตรวิถี 1 - สามแยกถนนเกษตร
วิถี 2  345 8,280 

ไหล่ทางกว้าง 12.00 
เมตร 
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ที ่ สถานที ่

ประมาณการ 
รายละเอียดประกอบ 

  
ระยะทาง 
(เมตร) 

พื้นที่ตัดหญา้ 
(ตร.เมตร) 

5.14 ไหล่ทางสามแยกถนนเกษตรวิถี 2 – สามแยกถนนสุขวิถ ี 380 9,120 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.15 ไหล่ทางสามแยกถนนสุขวิถี - สามแยกถนนสิกขวิถี  911 21,864 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.16 ไหล่ทางสามแยกถนนสิกขวิถี - สามแยกไปบ้านสะพานหิน  514 12,336 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.17 ไหล่ทางสามแยกไปบ้านสะพานหนิ - สามแยกวิทยวิถี  740 17,760 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.18 ไหล่ทางสามแยกวิทยวิถี - สามแยกถนนเทคโนธาน ี 621 14,904 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

5.19 
ไหล่ทางสามแยกถนนเทคโนธานี - สามแยกถนน
มหาวิทยาลยั 3 ตรงไป ประตู 2  2,009 48,216 

ไหล่ทางกว้าง 12.00 
เมตร 

6 ถนนสายย่อยที่แยกจากถนนมหาวทิยาลัย 3       

6.1 ถนนเทคโนธานี  (แนวเหนือ – ใต้) 1,382 33,168 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.2 ถนนเทคโนวิถี 3 656 15,744 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.3 ถนนเทคโนวิถี 1.(แนวตะวันออก – ตก)  656 15,744 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.4 ถนนเทคโนวิถี 2.(แนวตะวันออก – ตก) 660 15,840 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.5 ถนนเทคโนวิถี 3.(แนวตะวันออก – ตก) 1,446 34,704 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.6 ถนนวิทยวิถี  (แนวเหนือ – ใต้) 425 10,200 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.7 ถนนวิทยวิถ ี2.  (แนวตะวันออก – ตก) 425 10,200 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.8 ถนนวิทยวิถ ี3. (แนวตะวันออก – ตก)   400 9,600 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.9 
ถนน วิทยวิถี 4.ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ(แนว
ตะวันออก – ตก) 425 10,200 

ไหล่ทางกว้าง 12.00 
เมตร 

6.10 ถนน สิกขวิถี  (แนวเหนือ – ใต้) 1,648 39,552 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.11 ถนน สิกขวิถี 1 531 12,744 
ไหล่ทางกว้าง 12.00 

เมตร 

6.12 ถนน สิกขวิถี 2. 430 2,150 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5 เมตร 
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ที ่ สถานที ่

ประมาณการ 
รายละเอียดประกอบ 

  
ระยะทาง 
(เมตร) 

พื้นที่ตัดหญา้ 
(ตร.เมตร) 

6.13 ถนน สิกขวิถี 3 425 2,125 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5 เมตร 

6.14 ถนน สนามกีฬากลาง   745 3,725 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5 เมตร 

6.15 ถนนสนามเทนนสิ  (แนวเหนือ – ใต้)  700 3,500 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5 เมตร 

6.16 ถนนสุรวิถี  (แนวเหนือ – ใต้) 580 2,900 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.17 ถนน สุรวิถี 1   645 5,160 ไหล่ทางเฉลี่ย 4 เมตร 

6.18 ถนน สุรวิถี 2 720 5,760 ไหล่ทางเฉลี่ย 4 เมตร 

6.19 ถนน สุขวิถี 3 1,331 6,655 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.20 ถนนมหาวิทยาลัย 3 - แยกถนนสรุวิถี  116 580 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.21 ช่วงแยกถนนสุรวิถี – แยกถนนสนามเทนนิส 228 1,140 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.22 ช่วงแยกถนนสนามเทนนิส – แยกสุขวิถ1ี  60 300 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.23 ช่วงแยกสุขวิถี1 – แยกสุขวิถี 5  369 1,845 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.24 ช่วงแยกสุขวิถี 5 – แยกสุขวิถี 4  103 515 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.25 ช่วงแยกสุขวิถี 4 – แยกสุขวิถี 3  92 460 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.26 แยกสุขวิถี 3 – แยกสุขวิถี 2  113 565 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.27 ช่วงแยกสุขวิถี 2 – แยกสุขวิถี 1  100 500 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.28 ช่วงแยกสุขวิถี 1 – มหาวิทยาลัย 3  150 750 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.29 ถนน สุขวิถี 1 = 517 เมตร  และ วงเวียน 2 =301 เมตร  818 4,090 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.30 ถนน สุขวิถี 2   301 1,505 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.31 ถนน สุขวิถี 3   447 2,235 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.32 ถนน สุขวิถี 4   532 2,660 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.33 ถนน สุขวิถี 5   532 2,660 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.34 ถนนภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย เกษตรวิถี 1  895 4,475 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

6.35 ถนนภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย เกษตรวิถี 2 950 4,750 ไหล่ทางเฉลี่ย 2.5เมตร 

รวม 64,386 720,813   
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2. พื้นที่ปฏิบัติงานงานดูแลภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคาร 

ที ่ สถานที ่ พื้นที่ปฏิบัติงาน (ตารางเมตร) 

   

พ้ืนที่ 
จัดสวน 

พ้ืนที่ 
ตัดหญ้าปลูก 

พ้ืนที่ตัดหญ้า
ธรรมชาติ  

1 โรงมันส าปะหลัง 991  6,800 

2 เมืองจราจรจ าลอง 12,000  20,800 

3 สวนพฤกษศาสตร์ 6,839 3,300 6,939 

4 อาคารกาญจนาภิเษก 7,785   32,200 

5 สวนทางเข้าเทคโนธานี 1,981     

6 สุรพัฒน์ 1 1,053 6,282 6,720 

7 สุรพัฒน์ 2 2,893 4,119 4,115 

8 ลานเทคโนธานี (พ้ืนบล๊อคตัวหนอน)    59,318  

9 สุรพัฒน์ 4-6 2,893  8,030 

10 อาคารนวัตกรรม (สุรพัฒน์ 7) 3,415  11,500 

11 สุรสัมมนาคาร (พท.ส่วนอื่นสุรดูแลเอง)   56,300 

12 S13 43,560 8,850 39,260 

13 S 5-6 5,631 3,000 

79,962 

14 S 3-4 5,841 3,380 

15 S 1-2 6,274 2,900 

16 เอนกประสงค์ 1 761   9,766 

17 ประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) 4,217   4,595 

18 ส านักงานประปา 3,129   34,014 

19 S 11-12 5,412 3,741 

63,062 

20 S 7-8 5,231 3,639 

21 S 9-10 5,108 3,838 

22 โรงอาหารกาสะลองค า 3,580  5,103 

23 พ้ืนที่ลานศิลปวัฒนธรรม 3,382 180 8,300 
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ที ่ สถานที ่ พื้นที่ปฏิบัติงาน (ตารางเมตร) 

   

พ้ืนที่ 
จัดสวน 

พ้ืนที่ 
ตัดหญ้าปลูก 

พ้ืนที่ตัดหญ้า
ธรรมชาติ  

24 S 18 1,838   1,989 

25 S 16 31,559   12,830 

26 S 15 & โรงอาหารดอนตะวัน 25,724 27,775 66,400 

27 สนามกีฬา 30,824 34,480 82,900 

28 กิจการนักศึกษา 16,832 9,170 37,178 

29 สวนร่วมใจ 9,664   17,780 

30 สุขนิวาส 1-8 6,344   60,816 

31 อาคารเกษตรภิวัฒน์ 5,857 1,265 7,400 

32 อาคาร 80 พรรษา 2,120   12,320 

33 บ้านพักบุคลากร   43,180 

34 อาคารเรียนรวม 1&สวนป่า 42,038 900 23,250 

35 อาคารเรียนรวม 2 12,689 650 20,780 

36 โรงอาหารพราวแสดทอง 6,615   475 

37 สวนสุขภาพ (อ่างสุระ2) 108,171   16,500 

38 ประตูสุรนารี (ประตู 1)  2,678     

39 สวนปาล์ม &เสาธง & เกาะกลาง 60,157   42,000 

40 บรรณสาร 1-2 15,478 11,270   

41 อาคารวิชาการ 2 954   7,800 

42 อาคารวิชาการ 1 1,383   8,100 

31 อาคารวิจัย 1,439   8,760 

32 โรงอาหารกลาง 1,321   14,200 

33 อาคารบริหาร 1,029   6,800 

34 ส่วนอาคาร & งานบริการ 1,021 2,900 1,650 

35 อาคารเก็บเอกสาร&เก็บพัสดุ 812   2,290 
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ที ่ สถานที ่ พื้นที่ปฏิบัติงาน (ตารางเมตร) 

   

พ้ืนที่ 
จัดสวน 

พ้ืนที่ 
ตัดหญ้าปลูก 

พ้ืนที่ตัดหญ้า
ธรรมชาติ  

36 โรงอาหารเด่นทองกวาว 306   475 

37 กลุ่มอาคารเครื่องมือ 1-6 9,546   75,600 

38 F 9 9,535 3,710 4,310 

39 F 10 3,860 875 3,220 

40 F 11 1,998 4,900 3,650 

41 F 12 2,914 2,690 4,540 

42 โรงมันส าปะหลัง 110   

43 OutDoor (พท.รอบอาคารมันส าปะหลัง)   67,900 

44 สวนพฤกษศาสตร์ 100 3,000  

45 อาคารกาญจนาภิเษก 309 430 6,100 

46 พ้ืนที่หน้าป้ายทางเข้าเทคโนธานี    

47 อาคารนวัตกรรม (สุรพัฒน์ 7)    

48 ลานจอดตรงข้ามF9   13,500 

49 ประตูศรีธงชัย (ประตู 2)  2,033   

50 ประตูวิไลศิลา (ประตู3)  2,591   

51 พ้ืนที่หลังป้ายประชาสัมพันธ์ 54   

52 อาคารขนส่ง   5,590 

53 โบรอนนิวตรอน 585 1,430 5,220 

54 โรงเรียนสุรภิวัฒน ์ 1,653 1,200  

รวม  554,117 149,874 1,082,969 
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เอกสารแนบ 2  
ข้อก าหนดงานดูแลภูมิทัศน์และรายการประมาณราคาฉบับปัจจุบัน 

( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) 
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บันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 
1. วัตถุประสงค์และลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี  
ด าเนินงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลและบ ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย ต่อบุคลากร นักศึกษา 
ผู้ใช้บริการ  ส่งเสริมบรรยากาศโดยรวมของพ้ืนที่ในด้านนิเวศวิทยา และรักษาสภาพแวดล้อม  รวมถึง
การปรับปรุงสภาพธรรมชาติหรืออนุรักษ์ธรรมชาติและสอดคล้องตามนโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด” (Green and Clean University)  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  โดยฟาร์มมหาวิทยาลัย จะจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น รวมทั้งรับผิดชอบการบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร โดยไม่รวมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
น้ ามันหล่อลื่น  เพ่ือให้การดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ส า เร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
  ทั้งนี้ หากการมอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ไม่ได้ระบุ
การบริการงานภูมิทัศน์ใดไว้หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้ชัดเจน ตาม
เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
2.  ค าจ ากัดความ 
             ในการมอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยและเอกสารอื่นใดซึ่งได้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
การมอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 2.1 มหาวิทยาลัย       หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2.2 ฟาร์มมหาวิทยาลัย  หมายถึง  ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นผู้ได้รับ 
     มอบหมายให้ด าเนินงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีสุรนารี 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็น 
   ผู้ตรวจสอบผลการด าเนินงานภูมิทัศน์ภายใน 

   มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการมอบหมาย 
   งานนี้ 
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 2.4 ผู้ตรวจสอบงาน  หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภูมิทัศน์ สังกัดส่วนอาคาร 
     สถานที่และหรือบุคลากรของหน่วยงานภายใน 
     มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบ ให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพงาน  
     ก าหนดการปฏิบัติงานและควบคุมการด าเนินงาน 
     ของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ 
     มอบหมายงานนี้ 

2.5 หัวหน้าโครงการ            หมายถึง ลูกจ้างของฟาร์มมหาวิทยาลัยซึ่งตกลงท างานให้
ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากฟาร์ม
มหาวิ ทยาลั ย  และ เป็ นตั ว แทนของฟาร์ ม
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่บริหาร
จัดการและเป็นผู้มีอ านาจเต็มที่สามารถท าการ
แทนฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ตาม เงื่ อนไขการ
มอบหมายงานนี้    

 2.6 หัวหน้างานเกษตร  หมายถึง ลูกจ้างของฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งตกลงท างาน 
     ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากฟาร์ม 

    มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนของฟาร์มมหาวิทยาลัย
ที่ ได้ รั บมอบหมายให้ท าหน้ าที่ ควบคุ มการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม และเป็นผู้มีอ านาจเต็มที่
สามารถท าการแทนฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ตาม
เงื่อนไขการมอบหมายงานนี้   

     2.7 พนักงาน                    หมายถึง ลูกจ้างของฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งตกลงท างาน 
       ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากฟาร์ม 
        มหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตาม 
       เงื่อนไขการมอบหมายงานนี้   

  2.8 วันท างานปกติ             หมายถึง วันที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยตกลงกับมหาวิทยาลัย  
                                                           ก าหนดให้พนักงานท างานตามปกต ิ
  2.9 วันหยุด          หมายถึง วันที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยตกลงกับมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้พนักงานหยุดประจ าสัปดาห์และ หยุด
ในวันนักขัตฤกษ์  ตามกฎหมายแรงงาน 
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    2.10  การท างานล่วงเวลา หมายถึง    การท างานนอกเวลา หรือเกินเวลาท างานปกติหรือ
เกินชั่วโมงท างานในแต่ละวนัที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ตกลงกับ มหาวิทยาลัยให้เปน็วนัหรือเวลาท างาน 
หรือ วันหยุดของพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี  

  2.11  ค่าล่วงเวลา            หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการท างานล่วงเวลา 

  2.12  ค่าท างานในวันหยุด      หมายถึง    เงินค่าตอบแทนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการท างานในวันหยุด 

 
3.  ระยะเวลาการมอบหมาย วัน และเวลาการปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาการมอบหมายตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีก าหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ทั้งนี้อาจต่อระยะเวลาการมอบหมายได้ไม่เกิน 1 ปี หรือตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 8 
ชั่วโมง และหยุดงานในวันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์  โดยไม่รวมวันหยุดชดเชย และวันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติให้เป็นวันหยุดพิเศษของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  โดยปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลา ดังนี้        

ปฏิบัติงานช่วงเช้า     เวลา  08.00 - 12.00 น.    เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติงานช่วงบ่าย    เวลา  13.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

 มหาวิทยาลัยอาจให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดให้พนักงานปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
ได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย  โดยให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยหยุดชดเชยวันอื่นทดแทน 

ให้หัวหน้าโครงการ หัวหน้างานเกษตร และพนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงานก่อนเข้าท างานและ
หลังเลิกงานด้วยเครื่องแสกนลายนิ้วมือ หรือระบบอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

 
4. ประเภทและรายละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติ 
 4.1   งานปลูกต้นไม้ ได้แก ่การปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมความร่มรื่น สวยงาม และสร้างเสริมระบบนิเวศ 
โดยทางฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตามแผนงาน หรือตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ และการ
มอบหมายงานทีผู่้ตรวจสอบงานก าหนด 
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4.2  งานตัดหญ้า  ได้แก่ 
 - งานตัดหญ้าปลูก ได้แก่ การตัดหญ้าที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ท าการปลูกไว้ เช่น สนามหญ้า
นวลน้อย  หญ้ามาเลเซีย ในส่วนนี้ทางฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตัดตามล าดับความส าคัญของ
พ้ืนที่ตามแผนผังของพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง หรือการมอบหมายงานที่ผู้ตรวจสอบ
งานก าหนด 
 - งานตัดหญ้าธรรมชาติและวัชพืช ได้แก ่การตัดหญ้าซึ่งขึ้นปะปนกับวัชพืชในบริเวณสนาม
หญ้า หรือบริเวณรอบตัวอาคารสถานที่  ในรางระบายน้ าคอนกรีต รางดิน ให้ทางฟาร์มมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ ตามแผนผังและแผนงานของพื้นทีอ่ย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และเพ่ิมความถี่ในการตัดหญ้าช่วงฤดูฝน เป็น 3 ครั้งต่อ 2 เดือน  หรือการมอบหมายงานที่ผู้ตรวจสอบ
งานก าหนด 

4.3 การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช โดยให้กระท าได้บริเวณพ้ืนที่ปูบล๊อค แนวรั้วรอบอาคารซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของงานตัดหญ้า โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับสารเคมีซึ่งน ามาใช้งาน 
 4.4  งานตัดแต่งก่ิงไม้ยืนต้น   ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน  ได้แก่ 
 -  งานตัดแต่งไม้ยืนต้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องตัดแต่งให้มีความโปร่ง และสางกิ่งไม่ให้แน่น
อันจะเป็นที่อาศัยของโรคและแมลงโดยวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับทรงพุ่ม และก าจัดก่ิงที่แห้งตาย กิ่ง
กระโดงตลอดจนโค่นต้นไม้ที่ตายโดยต้องด าเนินการตามแผนงาน หรือการมอบหมายงานที่ผู้ตรวจสอบ
งานก าหนด 
 -  งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไมค้ลุมดิน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตัดแต่งอย่างน้อยเดือนละ 
2  ครั้ง 
 - ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการขนย้ายในกรณีกิ่งไมใ้หญ่ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานหรือ
ย่อยก่ิงไมใ้นพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตามที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนด 
 4.5 งานป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ การฉีดสารเคมีป้องกันโรคแมลงให้ด าเนินการ ในกรณีเกิด
การระบาด  หรือตามที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนด  และต้องแจ้งผู้ตรวจสอบงานทุกครั้งก่อนการ
ปฏิบัติงาน 
 4.6 งานรดน้ าต้นไม้   ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้น้ าแก่พืชโดยวิธีการที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่   สภาพดิน  สภาพฤดูกาล และต้องพอเพียงต่อความต้องการของพืชชนิดนั้น ๆ    
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูร้อน  
 4.7 งานจัดประดับไม้ภายในอาคาร  โดยทางฟาร์มมหาวิทยาลัยด าเนินการขนต้นไม้ในเรือน
เพาะช า น าไปจัดเปลี่ยน ประดับตามอาคาร ทุก 15 วัน หรือในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด

ขึ้นตามท่ีผู้ตรวจสอบงานก าหนด    
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 4.8   งานท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานรอบอาคาร ลานจอดรถ และเส้นทางสัญจร 
ได้แก่ 
 - การเก็บกวาดเศษหญ้าหลังท าการตัดหญ้าไปแล้ว 
 - การเก็บกวาดเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นลงบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 -   จัดเก็บและรวบรวมน าไปทิ้ง ณ จุดที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนดให้ 
 4.9 งานสางป่า และก าจัดวัชพืช และงานท าแนวกันไฟ หมายถึงงานที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้อง
ท าการสางป่าและก าจัดวัชพืช และท าแนวกันไฟ โดยทางผู้ตรวจสอบงานจะเป็นผู้ก าหนดให้เป็น
แผนปฏิบัติเป็นรายปี 
 4.10 งานกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย โดยทางผู้ตรวจสอบงานจะแจ้งให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ทราบเป็นครั้งๆ ไปเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนในแต่ละกิจกรรม 
 4.11 งานลอกวัชพืชตะกอนดินในรางระบายน้ า ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยด าเนินการลอกรางระบาย
น้ าขนาดใหญภ่ายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  หรือตามท่ีผู้ตรวจสอบงานเป็นผู้ก าหนด 
 4.12 งานก าจัดแมลงมีพิษและรบกวน เช่น ต่อ แตน ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยด าเนินการตามที่
ได้รับแจ้งหรือมอบหมายโดยผู้ตรวจสอบงาน 
 4.13 งานอ่ืนๆ เช่นงานป้องกับอุบัติภัย   งานดับไฟป่า   
 - งานป้องกันอุบัติภัยโดยการท าแนวกันไฟ งานดับไฟป่าให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยถือเป็น
งานที่ส าคัญเร่งด่วนและมีความส าคัญที่สุดในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้ หรือ ไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยทุกพ้ืนที่และต้องให้การสนับสนุนโดยเร่งด่วน โดยการปฏิบัติให้อยู่ในความควบคุมสั่งการ
ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 - ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องการประสานงานกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย    เพ่ือเข้าฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยหรืออบรมด้านอ่ืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ต้องเป็น  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
5.   บุคลากรด าเนินการ 
 5.1 ประเภทและจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

  ฟาร์มมหาวิทยาลัย ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานให้ครบจ านวนตามที่ระบุไว้   เพ่ือให้การ
ด าเนินการ มีคุณภาพดีและเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา  โดยพนักงานต่างๆ จะต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ
ทางด้านกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากปรากฏว่าพนักงานมีคุณสมบัติไม่เพียงพอหรือไม่
เหมาะสม  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อน  โดยมีประเภทของพนักงานดังนี้ 
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ล าดับ
ที ่

ประเภทพนักงาน จ านวน  
(คน) 

1 หัวหน้าโครงการ 1 

2 หัวหน้างานเกษตร 3 

3 พนักงานขับรถและเครื่องจักรกล 4 

4 ช่างซ่อมบ ารุง เครื่องยนต์ เครื่องจักร 1 

5 พนักงานตัดหญ้า  38 

6 พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้น 6 

7 พนักงานเก็บขยะส่วนกลาง และก าจัดแมลง 6 

8 พนักงานปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์ 73 

รวม 134 

5.2 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
  5.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานมีดังนี ้

1) เป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี เป็นผู้มีวุฒิภาวะ
เหมาะสม 
 กับงานท่ีปฏิบัติ 
2) เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
3) ไม่เคยถูกค าพิพากษาให้จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับ 
 ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ  
4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
6) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน 
7) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจต่อ
สังคมหรือ 
 เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 5.2.2  คุณสมบัติเฉพาะมีดังนี้ 
 1) หัวหน้าโครงการ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่
เกี่ยวกับด้านการเกษตร หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์และการควบคุม
งานด้านการบ ารุงรักษางานภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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 2) หัวหน้างานเกษตร ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
(ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา    หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร มีความรู้   ความ
เชี่ยวชาญในการจัดการภูมิทัศน์ทั้งในด้านความสวยงามและการบ ารุงดูแล รักษาและตัดแต่งพรรณไม้    
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าในระดับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 3) พนักงานขับรถและเครื่องจักรกล เป็นเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาต
ขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก มีความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญในการขับขี่ บังคับ ควบคุม 
ซ่อมแซมเบื้องต้นในเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ตามประเภทงานที่ปฏิบัติ 
 4) ช่างซ่อมบ ารุง เครื่องยนต์ เครื่องจักร เป็นเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ต้องมีทักษะ
ในการดูแล บ ารุงรักษา และมีความช านาญในงานซ่อมซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักร 
 5) พนักงานอ่ืนๆ   ต้องมีความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ รวมถึงมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ    

5.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน    โดยพนักงานทุกคนต้องท างานเต็มเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้และอยู่ประจ าตามหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามแผนงาน   หรือ
การสั่งงานจากหัวหน้าโครงการ และ/หรือ ผู้ตรวจสอบงาน ให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ  กรณีงานพิเศษหรือ
กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติงานทั้งภายในและนอกพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าโครงการ และหรือหัวหน้างานเกษตร หรือผู้ตรวจสอบงาน สั่งการ  ดังนี้ 
 5.3.1  หัวหน้าโครงการ มีหน้าที่บริหารจัดการ วางแผนการปฏิบัติงาน คอยก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของหัวหน้างานเกษตร   และพนักงานในบังคับบัญชา ในระหว่างปฏิบัติงาน
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหรือผู้ตรวจสอบงานเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามเจตนารมณ์และ
ข้อก าหนด ค าแนะน าใดๆ ที่มหาวิทยาลัยและหรือผู้ตรวจสอบงานได้แจ้งให้หัวหน้าโครงการรับทราบ 
ถือว่าได้แจ้งให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยทราบแล้ว       
 5.3.2  หัวหน้างานเกษตร  มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน คอยควบคุมดูแล ชี้แจง 
ท าความเข้าใจ ให้ค าแนะน า และก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงาน ก าชับคนในบังคับบัญชา 
ควบคุมการท างาน  ควบคุมเวลาการท างานของพนักงาน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหรือผู้ตรวจสอบงาน ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการและหรือผู้ตรวจสอบงาน 
 5.3.3  พนักงานขับรถและเครื่องจักรกล  มีหน้าที่ ในการขับขี่  บังคับ ควบคุม 
เครื่องยนต์กลไกต่างๆ ตามประเภทงานที่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ตามปริมาณและเวลาที่หัวหน้างานเกษตร 
ก าหนด มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่ตนเองใช้ปฏิบัติงานในเบื้องต้นอย่าง
ถูกต้อง สม่ าเสมอ  
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เส้นทางสัญจร  พื้นที่รอบบริเวณภายนอกอาคาร   
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 5.3.4  ช่างซ่อมบ ารุง เครื่องยนต์ เครื่องจักร มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพ ดูแล 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องจักรต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน  ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.3.5 พนักงานตัดหญ้า  มีหน้าที่ปฏิบัติงานตัดหญ้าประจ าเครื่อง 2 ล้อ  เครื่องสะพาย
ไหล่และ/หรือใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งปฏิบัติงานถางป่า  ลอกราง
ระบายน้ า  
ปฏิบัติงานในพ้ืนทีเ่ส้นทางสัญจร  พื้นที่รอบบริเวณภายนอกอาคาร   

 5.3.6  พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้นมีหน้าที่ ตัดแต่งไม้ยืนต้น  เก็บกิ่งไม้ ท าความสะอาด 
ด้วยความระมัดระวังและป้องกันความเสียหาย อันตรายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
หลักการที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติงานพ้ืนทีเ่ส้นทางสัญจร พ้ืนที่รอบบริเวณภายนอกอาคาร  

 5.3.7  พนักงานเก็บขยะส่วนกลาง และก าจัดแมลง มีหน้าที่ในงานดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้งานประจ าวัน ตรวจสอบจัดเก็บ  ดูแลรักษา และออกปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือก าจัดแมลงมีพิษและรบกวนอ่ืนๆ  รวมถึงงานเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง  เส้นทาง
สัญจร  

 5.3.8  พนักงานปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์  มีหน้าที่ดังนี้ 
  ก) ปฏิบัติงานตัดหญ้าประจ าเครื่อง 4 ล้อ และ เก็บกวาดเศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ 

ติดตามชุดปฏิบัติงานตัดหญ้า (5.3.5)  ปฏิบัติงานพื้นท่ีเส้นทางสัญจร พ้ืนที่รอบบริเวณภายนอกอาคาร  
  ข) ดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนที่อาคาร  มีหน้าที่ในงานรดน้ า  พรวนดินใส่ปุ๋ย  ก าจัด

วัชพืช  ตัดแต่งพรรณไม้ และดูแลความสะอาด เรียบร้อย ปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับผิดชอบบริเวณอาคาร 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ค) ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพ้ืนที่   มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์  งานบ ารุงดูแลรักษา  งานประดับตกแต่งจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรรมของมหาวิทยาลัย  
พัฒนาพ้ืนที่สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์    ปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ตามภาระงานหรือ
แผนงาน ที่ได้รับมอบหมาย 

  ง) ดูแลบ ารุงรักษา พ้ืนที่ส่วนกลาง  มีหน้าที่ในงานรดน้ า  พรวนดินใส่ปุ๋ย  
ก าจัดวัชพืช  ตัดแต่งพรรณไม้ และดูแลความสะอาด เรียบร้อย ในพ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่นอกเหนือจากงานบ ารุงรักษาพ้ืนที่อาคาร  และทางเข้าออกของมหาวิทยาลัย  
เส้นทางสัญจร  เกาะกลางถนน  สวนสุขภาพ   
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 จ) ประจ าเรือนเพาะช า มีหน้าที่ในงานเพาะปลูก  ขยายพันธุ์  อนุบาลกล้าไม้  
บ ารุงดูแลรักษาพืชพรรณไม้  หรืองานอ่ืนๆ ประจ าเรือนเพาะช า   ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เรือนเพาะช า 
บริเวณส านักงานภูมิทัศน์ และปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย        

 ฉ) ประจ าท้ายรถน้ า มีหน้าที่ประจ าอยู่กับรถบรรทุกน้ า เพ่ือใช้อุปกรณ์ปั๊มน้ า
ท้ายรถในการปฏิบัติงานรดน้ าต้นไม้ในพ้ืนที่  งานดับไฟป่า หรืองานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เส้นทางสัญจร  พื้นที่รอบบริเวณภายนอกอาคาร        

5.4  การเตรียมการเกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติงานของพนักงาน   
  ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยปฏิบัติดังนี้ 

 5.4.1  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องส่งรายชื่อพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ในต าแหน่งงานต่าง ๆ 
การสับเปลี่ยน การส่งพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน ต้องจัดท าประวัติโดยละเอียด   การจัดพ้ืนที่
ปฏิบัติงานและประเภทงานที่ปฏิบัติติดภาพถ่ายจ านวน 2 ชุด ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ  ประวัติ   การจัดความ
เหมาะสมให้เหมาะกับประเภทงานต่าง ๆ 
 5.4.2  พนักงานที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยส่งเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และผ่าน
การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เพ่ือดูแลรักษางานภูมิทัศน์ในระดับที่
ปฏิบัติงานได้จริง จากฟาร์มมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้ว 
 5.4.3  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องแสดงแผนผัง  รายชื่อ   รูปถ่ายผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง 
ๆทุกคน ติดไว้หน้าส านักงานภูมิทัศน์  หรือที่ที่ผู้ตรวจสอบงาน ก าหนดในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน  
และต้องปรับเปลี่ยน เมื่อมีการสับเปลี่ยนการส่งพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน       
6.  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 การเตรียมการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งฟาร์ม
มหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อ จัดหา ให้ครบทุกรายการ  จะต้องเป็นของคุณภาพดี สามารถใช้งานได้ดี และ
แจ้งให ้ผู้ตรวจสอบงาน ตรวจสอบรับรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  
 หากวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้งาน จะ
ไม่สามารถน ามาใช้ในงานได้ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น  3 ประเภท ดังนี้   
  ประเภทที่ 1   รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อ จัดหา หรือ
จัดเช่าไว้ใช้งานประจ าวัน   ตลอดระยะเวลาในข้อตกลงนี้   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงแล้วให้
ฟาร์มมหาวิทยาลัยน ากลับคืนได้ 
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ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 เคร ื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ  
ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40 cc.  หัวตัดแบบใช้เอ็น   

26 เครื่อง 

2 เครือ่งตัดหญ้า  2 ล้อ  12 เครื่อง 
3 เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ  5 เครื่อง 
4 เครื่องตัดหญ้า Slasher 48" 1 เครื่อง 
5 เลื่อยยนต์ตัดแต่งก่ิง 2 เครื่อง 
6 รถบรรทุก  6 ล้อ   2 คัน 
7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2  ชุด 
8 จอบขุดดิน พร้อมด้าม 40 ด้าม 
9 ด้ามจอบขุดดินไม้เนื้อแข็ง 40 อัน 
10 เสียมพร้อมด้าม 40 ด้าม 
11 ด้ามเสียมไม้เนื้อแข็ง 40 อัน 
12 พลั่วสแตนเลสพร้อมด้าม 5 ด้าม 
13 พลั่วงับดินส าหรับเจาะหลุม 2 ด้าม 
14 คราดเหล็ก 6 ซี่ พร้อมด้าม(พรวนดิน ปรับเกลี่ยพ้ืนที่) 30 ด้าม 
15 อีเตอร์ขุดดิน (จิก )พร้อมด้าม 10 ด้าม 
16 มีดถางป่า 50 เล่ม 
17 กรรไกรตัดหญ้า ยี่ห้อ ตราตา หรือเทียบเท่า 30 อัน 
18 กรรไกรตัดก่ิงขนาดเล็ก  ยี่ห้อ Bacho หรือเทียบเท่า 10 อัน 
19 กรรไกรตัดกิ่งปากนกแก้วยี่ห้อ Bacho หรือเทียบเท่า 3 อัน 
20 เลื่อยคันธนูขนาด  21 นิ้ว ยี่ห้อเหรียญทอง หรือเทียบเท่า 6 ปื้น 
21 เลื่อยลันดาขนาด  26 นิ้ว ยี่ห้อเหรียญทอง หรือเทียบเท่า 3 ปื้น 
22 ค้อนตีตะปูด้ามยาง ยี่ห้อสแตนเลย์ หรือเทียบเท่า 5 ด้าม 
23 ค้อนปอนด์ขนาด 5 ปอนด์ 2 ด้าม 
24 ถังพ่นสารเคมี 16-18 ลิตร  1 ใบ 
25 ถังพลาสติก ผสมสารเคมีขนาด 200ลิตร 1 ใบ 
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ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

26 รถเข็น 2 ล้อ รถจักรยานขนย้ายวัสดุ 10 คัน 
27 รถเข็นบรรทุกปูน 2 ล้อ 3 คัน 
28 บัวรดน้ า 8 ลิตร    20 ใบ 
29 สายยางขนาด ¾ นิ้ว ม้วนละ 100 เมตร 60 ม้วน 
30 เข่งพลาสติกสานขนาดกว้าง 25 นิ้ว สูง 20 นิ้ว 40 ใบ 
31 บุ้งกี๋ 30 ใบ 
32 เลื่อยต่อด้าม 72 ปื้น 
33 เสื้อก๊ักติดแถบสะท้อนแสง Safety Vest   55 ตัว 
34 ถุงกระสอบไนลอน ขนาดไม่ต่ ากว่า 90 X 70 x 30 ซม. 150 ใบ 
35 กรวยจราจร 10 อัน 
36 ป้ายสัญญาณเตือนขณะปฏิบัติงาน 2 ชุด 
 
ประเภทที่ 2   รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ มหาวิทยาลัยจัดหาให้ฟาร์ม

มหาวิทยาลัยน าไปใช้งานตลอดระยะเวลาในข้อตกลงนี้  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงแล้วให้ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยส่งคืนให้มหาวิทยาลัยในสภาพใช้งานได้ด ี  

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 รถแทรคเตอร์ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า 4 คัน 
2 รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ 2 คัน 
3 รถพ่วงท้ายรถแทคเตอร์ ขนาด 1 ตัน (ส าหรับบรรทุกวัสดุ) 1 คัน 
4 เครื่องหั่นย่อยซากพืช ปฏิพงศ ์P2230HS18 1 เครื่อง 
5 เครื่องพรวนดินปฏิพงศ์ 2000  ล้อยางพร้อมอุปกรณ์   
 5.1 ชุดรถพ่วง Mini truck trailer  set 1 คัน 
 5.2 อุปกรณ์ชุดแหวกร่อง Hilling set พร้อมล้อเหล็ก 1 ชุด 
 5.3 อุปกรณ์ ปั๊มพ่นยาแบบ 3 สูบ Chemical  spray set 1 ชุด 
 5.4 แท่นติดตั้งปั๊มพ่นยา 1 แท่น 
6 จักรยานยนต์ 2 คัน 
7 เครื่องเจาะหลุม พ่วงท้ายแทรคเตอร์ 1  เครื่อง 
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ประเภทท่ี 3   รายการวัสดุ อุปกรณ์ สิ้นเปลืองที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อ จัดหาเดือนละ 
1 ครั้ง 

ที ่ รายการ จ านวน  /  เดือน หน่วย 

1 ไม้กวาดทางมะพร้าว 40 ด้าม 
2 คราดไม้ไผ่  10 ด้าม 

มหาวิทยาลัยหรือผู้ตรวจสอบงานสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยตามรายการและจ านวนหรือปริมาณท่ีระบุไว้ใน
เงื่อนไขการมอบหมายนี้ ได้ตลอดเวลาปฏิบัติงาน  

 
7.   การจัดการด้าน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

7.1  การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักรประเภทที่ 2   (ในข้อ 6. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)   ในกรณีที่เป็นการซ่อมบ ารุงตามอายุการใช้งานหรือตามก าหนดการ
บ ารุงรักษามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ  ยกเว้นความเสียหายหรือเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของฟาร์มมหาวิทยาลัย  พนักงาน หรือบริวารของฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  ทางฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบด าเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

7.2  การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและการบ ารุงรักษา เครื่องจักรประเภทที่ 1และประเภทที่ 2 (ในข้อ 6. 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันเพ่ือการดูแลรักษา  ส าหรับการปฏิบัติงานประจ าวันของโดยผู้ตรวจสอบ
งานก ากับดูแลการเบิกจ่ายตามการใช้งานจริง 
8.  รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน 

8.1   พ้ืนที่เส้นทางสัญจร ได้แก่ไหล่ถนน เกาะกลางถนน ให้ยึดแนวไหล่ทางออกไป 20 เมตรหาก
มีเสาไฟฟ้าให้วัดออกไปจากเสาไฟฟ้าอีก 4 เมตร  ถ้ามีรั้วกั้นขอบเขตให้สิ้นสุดที่แนวรั้วหรือแนวเขต
ที่ดินของเอกชน   

8.2   พ้ืนที่บริเวณแหล่งน้ า  ได้แก่ บริเวณอ่างสุระ 1 - 2 และ อ่างเก็บน้ าข้างอาคารสุรนิเวศ10 
เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ ารอบบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ า  บริเวณถังเก็บน้ าประปา รวมถึงบ่อบ าบัดน้ า
เสีย 

8.3  ป่าอนุรักษ์และสวนป่า หมายถึง ป่าที่มีสภาพเป็นธรรมชาติ  ป่าที่มีการฟ้ืนตัวหรือป่าที่
มหาวิทยาลัยฯ  ปลูกไว้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ โดยปฏิบัติงานตามดุลยพินิจ ของ
ผู้ตรวจสอบงาน 
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8.4   พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่  พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ภายนอกอาคารซึ่งไม่มีการใช้งานหรือผู้ใช้งาน
ประจ าวัน    และพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ส่วนกลาง  เช่น ไหล่ทาง เกาะกลางถนน  สวนสุขภาพ  หรือ
สวนสาธารณะจุดอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- พ้ืนที่ทางเข้าบริเวณ ประตูมหาวิทยาลัย 1 (สุรนารี)    ประตูมหาวิทยาลัย 2 (ศรีธงชัย)  
ประตมูหาวิทยาลัย 3 (วิไลศิลา)   และประตูมหาวิทยาลัย 4 (กัลยาณมิตร) 

- พ้ืนที่บริเวณประต1ู-สี่แยก   และบริเวณสี่แยก-หน้าเสาธง 
- พ้ืนที่บริ เวณถนนมหาวิทยาลัย 3 (แยกสิกขวิถี -แยกวิทยวิถี )  และบริ เวณป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
- พ้ืนที่บริเวณเสาธง   สวนปาล์ม   และพ้ืนที่สัญลักษณ์สถาน 
- สวนสุขภาพอ่างสุระ 
- อาคารหอสุรนภา  อาคารสุรนิทัศน์  อาคารกาญจนาภิเษก 

8.5   พ้ืนที่อาคาร ได้แก่  พื้นที่จัดภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงไม้ประดับภายใน
อาคาร  ทางเดินเชื่อมแต่ละอาคาร  และพ้ืนที่รอบบริเวณอาคาร ดังนี้ 

- อาคารบรรณสารและลานพลาซ่า   
- อาคารเรียนรวม และลานจอดรถ  สวนป่าทางเข้าอาคารเรียนรวม   และทางเดินเชื่อม

อาคาร 
 เรียนรวมและอาคารวิชาการ 
- อาคารเรียนรวมแห่งท่ี 2   โรงอาหารพราวแสดทอง  และลานจอดรถ    
- อาคารบริหาร   ส านักงานส่วนอาคารสถานที่  อาคารบริการส่วนอาคารและกิจกรรม 

อาคารเก็บเอกสารของหน่วยงานพัสดุ  อาคารเก็บเอกสารของส่วนการเงินและบัญชี 
- โรงอาหารครัวท่านท้าว  อาคารวิจัย   อาคารวิชาการ  อาคารวิชาการรวมทางเดินโรง

อาหารกลางไปอาคารวิชาการ 
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1- 6 (F1-6) และ อาคารปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (F10)   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษาบรม
ราชินีนาถ (F9) 

- อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 
(F12) 

- อาคาร สุรพัฒน์ 1 –2  ลานพลาซ่าเทคโนธานี   อาคารบ้านไทยไฮเทค 
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7-8 (F7-8)  อาคารศูนย์วิจัยมัน

ส าปะหลัง  เมืองจราจรจ าลองแห่งที่ 3 
- อาคารสุรพัฒน์ 4-6   สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และอาคารส านักงานภูมิทัศน์ 
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- อาคารศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง และหอพักนักศึกษาแพทย์  (อาคารสุร
นิเวศ 17) 

- อาคารโบรอนนิวตรอน    
- โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
- อาคารสุรพลากรีฑาสถาน อาคารบริการกีฬา อาคารกีฬาภิรมย์ อาคารสุรนารีภิรมย์ 

สนามเปตอง สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด ลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามเทนนิส สนาม
ซ้อม 3 สนาม 

- อาคารปฏิบัติการรวม (อาคารสุรเริงไชย) 
- อาคารสุรนิเวศ 15    โรงอาหารดอนตะวัน 
- อาคารสุรนิเวศ 16    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  สวนป่าซีเกมส์   
- ลานศิลปะและวัฒนธรรม 
- อาคารสุรนิเวศ 14A และอาคารเอนกประสงค์ 1  อาคารสุรนิเวศ 14B   และอาคาร

เอนกประสงค์  
- อาคารสุรนิเวศ 1-6   โรงอาหารกาสะลองค า 
- อาคารสุรนิเวศ  13    พ้ืนที่ของหน่วยงานประปาและสิ่งแวดล้อม 
- อาคารสุรนิเวศ 7-10   อาคารบริการ 7-10   อาคารสุรนิเวศ 18 และ  อาคารสุรนิเวศ 

11-12 อาคารบริการ11-12    
- อาคารสุขนิวาส1- 8   สวนร่วมใจ  สโมสรหลังเก่า 
- อาคารเกษตรภิวัฒน์  ส านักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย 

8.6  พ้ืนทีอ่ื่นๆ  ได้แก่  สนามหญ้า  ลานจอด  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  เส้นทางบริการรอบ
อาคาร  พ้ืนคอนกรีตบล๊อค   บริเวณมาตรวัดปริมาณน้ าประจ าอาคาร  บริเวณรอบพัดลมระบายความ
ร้อนของเครื่องปรับอากาศ   ทางเดินส่วนกลาง  คูดินและรางระบายน้ าคอนกรีตขนาดใหญ่  ที่อยู่
นอกเหนือจากพ้ืนที่รอบบริเวณอาคารทั้งภายใน ภายนอกอาคาร   

 ทั้งนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องส ารวจตรวจสอบสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน  เพ่ือศึกษาถึง
ลักษณะสภาพทั่วไป  ขอบเขตสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ให้มีความเข้าใจ
เป็นอย่างดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามฟาร์มมหาวิทยาลัยจะยกข้ออ้างที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่
กล่าวมาข้างต้นเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้    
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9.   การบริหารจัดการ การควบคุม การปฏิบัติงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย    
 ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการในการควบคุมการปฏิบัติงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

9.1  สิ่งอ านวยความสะดวก   ฟาร์มมหาวิทยาลัยสามารถขออนุญาตใช้พ้ืนที่โดยการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นส านักงานชั่วคราวได้   ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์   หรือค่าบริการอ่ืนๆ  ในแต่ละเดือน
ที่มาปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขการใช้สาธารณูปโภครวมทั้งอัตรา
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

9.2  โครงสร้างการบริหารงาน   ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องน าเสนอรูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน 
และสายการบังคับบัญชาของฟาร์มมหาวิทยาลัยในงานโครงการมอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ด าเนินงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมท าแผนการท างาน  ข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานการณ์  ความจ าเป็นอ่ืนๆ น าเสนอเพ่ือที่จะให้งานนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเจตนารมณ์ของเงื่อนไขการมอบหมายนี้  โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
พิจารณา     

9.3  แผนการปฏิบัติงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง 
สนับสนุนแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละเดือนเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  ก่อนการ
ด าเนินงานของเดือนนั้นโดยถือเป็นหน้าที่ปฏิบัติซึ่งผู้ตรวจสอบงานจะเป็นผู้ให้ข้อมูล และสามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานที่อนุมัติไว้แล้วตามความเหมาะสม  

9.4  เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าของงาน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทั่วไปของปริมาณงาน  การแล้วเสร็จของงาน  แต่ละ
ประเภทตามเวลาทีผู่้ตรวจสอบงานก าหนด รูปแบบและเนื้อหาของรายงานความก้าวหน้านี้จะต้องเป็น
ที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของฟาร์มมหาวิทยาลัย  เอกสาร รายงาน
ต่างๆ ได้แก ่

9.4.1 รายงานการบันทึกเวลาตามข้อมูลจากเครื่องบันข้อทึกเวลา ในการเข้า–ออก ท างาน 
ประจ าวันของหัวหน้าโครงการ  หัวหน้างานเกษตร และ พนักงาน  

9.4.2 เอกสารรายงานแสดงสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นรายการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา  การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้
ปุ๋ย และอ่ืนๆ ประจ าวัน 
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9.4.3 เอกสารส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์และรายงานการตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล ตามข้อก าหนดเพ่ือส่งมอบให้ผู้ตรวจสอบงานด าเนินการตรวจสอบ
ประจ าเดือน    

9.4.4 ภาพถ่ายพ้ืนที่การปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องถ่ายภาพส่วนต่างๆ 
ของสภาพเดิมของพ้ืนที่และพันธุ์ไม้บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  ในระหว่างปฏิบัติงาน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้ ให้เพียงพอที่จะน าไปแสดงความก้าวหน้า
ของงานและภาพที่แสดงสถานะที่ไม่ปกติต่างๆ(ถ้ามี)  ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยภาพถ่ายนั้นต้องมี วัน เดือน ปี ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายนั้นด้วย  เพ่ือใช้ประกอบ
ในการพิจารณาตรวจสอบงานของแต่ละเดือนจ านวน 1 ชุด 
 

10. ความรับผิดชอบด้านพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 10.1  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องมีการคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม ตามสิทธิอันพึงมีตาม
กฎหมาย  พร้อมแสดงส าเนาหลักฐานการคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบทุกเดือน  
 10.2  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องมียาสามัญ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น  ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจ าที่
ส านักงาน 
 10.3  การปรับเปลี่ยนอัตราค่าแรงขั้นต่ า   ในกรณีที่ทางราชการมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าแรงขั้น
ต่ า ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องแจ้งมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงบัญชีรายการค านวณการ
ปรับอัตรา 
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  อัตราค่าจ้างให้
เป็นไปประกาศของทางราชการ  
 10.4  เครื่องแบบของพนักงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องให้พนักงานสวมใส่เสื้อผ้าหรือสัญลักษณ์ที่
เป็นแบบเดียวกัน  ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและกลุ่มพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในเส้นทางสัญจร หรือ
พ้ืนที่มีความเสี่ยงทางจราจร เช่นงานตัดหญ้า ตัดต้นไม้ หรื่ออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ให้สวมเสื้อก๊ักสะท้อนแสง
ขณะปฏิบัติงาน เสื้อที่สวมใส่ควรแสดงถึงกลุ่มหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานตามเงื่อนไข
การมอบหมายงาน โดยมีชื่อหรือ 
ตราสัญลักษณ์ของฟาร์มมหาวิทยาลัย กางเกงพนักงานชายและหญิงต้องเป็นกางเกงขายาว    ใส่
รองเท้าหุ้มส้น  ห้ามพนักงานสวมใส่ รองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ า    และมีความพร้อมในการตรวจสอบ
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 10.5  การปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงาน  หากพนักงานลางานหรือขาดงานด้วยเหตุใดๆก็
ตาม จะต้องมีพนักงานที่มีคุณสมบัติเดียวกันมาทดแทนภายในสัปดาห์นั้น หรือสัปดาห์ถัดไปภายใน
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เดือนที่ปฏิบัติงาน ถ้าฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดส่งคนงานมาแทนถือว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดส่ง
พนักงานไม่ครบตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ ให้ด าเนินการตามข้อ 13.1   และการจัดส่งพนักงาน
ประจ าวันให้เป็นไปตามประเภทและจ านวนผู้ปฏิบัติงานตามข้อ 5.1 
  ช่วงเวลาท างาน ถ้าพนักงานจะออกจากพ้ืนที่ท าการของมหาวิทยาลัย โดยไม่แจ้ง หรือ
ชี้แจงให้ทราบหรือมีเหตุผลอันควร ทุกครั้งไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือว่าพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตาม
การมอบหมาย 
  ช่วงเวลาท างานหรือออกจากพ้ืนที่มหาวิทยาลัย พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในตรวจค้น ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎ ค าแนะน า ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

 พนักงานคนใดปฏิบัติงานโดยประมาทในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ขัด
ค าสั่ง แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ประพฤติตัวอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
หรือมีอาการมึนเมาหรือครองสติไม่ได้ในขณะปฏิบัติหน้าที่  เมื่อผู้ตรวจสอบงานได้แจ้งให้ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยทางวาจาทราบแล้ว  ฟาร์มมหาวิทยาลัย จะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง 
และจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอีกไม่ได้ 
 ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องกวดขันดูแลพนักงานไม่ให้น าทรัพย์สิน เศษวัสดุเหลือใช้ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ที่ช ารุด พืชพันธุ์ต่างๆ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย   ออก
จากพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย   โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีการอนุญาตให้เรียบร้อยจาก
มหาวิทยาลัย 
 
11. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย ความสูญหาย    
 ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้เกี่ยวกับความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดแก่
ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยครอบครอง และทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยให้ยืม
ตาม ข้อ 6 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประเภทที่ 2   หรือทรัพย์สินที่อยู่
ในความดูแลของมหาวิทยาลัยหรือทรัพย์สินของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ หรือทรัพย์สินของนักศึกษา 
ตลอดจนทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในอาคารและหรือ
นอกอาคาร 

เมื่อปรากฏว่าความเสียหายและหรือความสูญหายนั้น  เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าโดยไม่ตั้งใจ    
จงใจหรือประมาทเลินเล่อของฟาร์มมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  โดย
มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกราคาทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สินตลอดจนค่าเสียหายจากฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  
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โดยหักเงินที่ต้องจ่ายให้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยตามงวดในการมอบหมาย เพ่ือชดใช้เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายทั้งสิ้นทุกประการ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เกี่ยวกับ
ความเสียหาย  หรือความสูญหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย พนักงาน หรือบริวารของ
ฟาร์มมหาวิทยาลัยครอบครอง  ทั้งภายในและภายนอกบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

 ความเสียหายเนื่องจาก ความบกพร่องของการดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า 
และองค์ประกอบภูมิทัศน์อ่ืนๆ จากพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องแก้ไข
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนต้นไม้หรือหญ้าให้ใหม่  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยไม่ผูกพันและรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงานของฟาร์ม
มหาวิทยาลัยรวมตลอดถึงค่าจ้าง  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอันใดของพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยด้วย  
โดยถือว่าฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการตรวจสอบ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการวินิจฉัยข้อผิดพลาดใดๆ อันเกิด
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้
วินิจฉัยแล้วแจ้งให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยทราบและปฏิบัติตามค าวินิจฉัยอย่างเคร่งครัด 
 
12.  การจัดหาพนักงานเพิ่ม การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 
 มหาวิทยาลัยสามารถจะจัดหาพนักงานเพ่ิมเติม ได้ตามความจ าเป็นของงานได้   การคิดค่าแรง
ของพนักงานที่จัดหาเพ่ิมให้เป็นไปเช่นเดียวกับพนักงานที่จ้างประจ าทั้งนี้รวมทั้งค่าท างานล่วงเวลาด้วย 
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกิจกรรมพิเศษ  ซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดหาพนักงานเพ่ิมหรือให้พนักงานท างานเพ่ิม     โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ภายใต้
เงื่อนไขดังนี ้  
 12.1  มหาวิทยาลัยตกลงให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดหาพนักงานเพ่ิมในวัน เวลาท างานปกติ 
มหาวิทยาลัยตกลงจ่ายค่าตอบแทน โดยคิดตามอัตราจ้างตามปกติ 
 12.2   มหาวิทยาลัยตกลงให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดหาพนักงานท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ  
มหาวิทยาลัยตกลงจ่ายค่าตอบแทน  โดยคิดเป็น 1.5 เท่าของชั่วโมงปกติ 
 12.3   มหาวิทยาลัยตกลงให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดหาพนักงานท างานในวันหยุด โดย
มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นค่าจ้าง 2 เท่าของวันท างานปกต ิ
 12.4   การนับระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้นับ 8 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษของวันที่เกินกว่าเวลา
ของการปฏิบัติงานปกติ ถ้าเกิน 4  ชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น 1 วัน และถ้าเศษของชั่วโมงเกินกว่าครึ่ง
ชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมงเต็ม 
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13.  เงื่อนไขการลดจ านวนเงินค่าด าเนินงาน  แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
 13.1  กรณีจ านวนพนักงานมาปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ 
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่เลือกวิธีการปฏิบัติตามเหมาะสม   โดยลดจ านวนเงินค่าด าเนินการ ตาม
สัดส่วนของจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานจริง คิดเป็นค่าด าเนินงาน 15% และก าไร 5.5% รวมเป็น 
20.5%  โดยหักจากค่าด าเนินงานที่ต้องจ่ายในงวดงานนั้นๆ       
 13.2  กรณเีครื่องมือ เครื่องจักร มีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการมอบหมายงานนี ้
หรือฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขการ
มอบหมายงานนี้ 
ให้ค านวณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อัตราส่วนลดเงินค่าด าเนินงาน ดังนี้   

1) ส่วนลดเงินค่าด าเนินงาน กรณีเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ และ
เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ   
=  จ านวนวันที่ซ่อมไม่เสร็จ  x จ านวนเครื่องต่อวัน  x 150 บาท 

2) ส่วนลดเงินค่าด าเนินงาน กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ และเครื่องปั้มน้ าประจ ารถบรรทุกน้ า 6 
ล้อ  

   =  จ านวนวันที่ซ่อมไม่เสร็จ  x จ านวนเครื่องต่อวัน x 1,250 บาท  
 13.3  กรณวีัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ไม่ครบจ านวนตามบัญชีปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร ประจ าเดือนตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้  ให้ค านวณอัตราส่วนลดค่า
ด าเนินงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวนเงินต่อหน่วย/วัน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เคร ื่องสะพายไหล่ 300  

2 เครื่องตัดหญ้า  2 ล้อ 300  
3 เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ 300  
4 รถบรรทุก 6 ล้อ 2,500  
ส่วนรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ ที่ไม่

ระบุไว้ในตารางในข้อที่ 13.3  ให้ใช้ราคาท้องตลาดหรือราคากลาง คูณด้วยจ านวนวันที่จัดหาล่าช้า 

        ทั้งนี ้ให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบจ านวนแรงงานและเครื่องมือ เครื่องจักร  และเลขานุการ

ตรวจสอบผลการด าเนินการงานภูมิทัศน์เป็นผู้ค านวณอัตราส่วนลดค่าด าเนินงาน   โดยเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณา 

 



75 
 

 

14. เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินแก่พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ

ให้แก่   พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่ก าหนดในเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้และไม่ต่ า

กว่าที่กฎหมายก าหนดภายในไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้ตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเข้าตรวจสอบได้ 

หากฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆให้แก่

พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน  และ

สวัสดิการอื่น ๆ ให้แก่  

พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าเงินจ านวนที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินค่าด าเนินงานที่ฟาร์ม

มหาวิทยาลัยได้รับไปจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว และยังถือว่าฟาร์มมหาวิทยาลัยผิดเงื่อนไขการ

มอบหมายงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงการมอบหมายงานได้ด้วย 

15.  การส่งมอบงานและการตรวจสอบผลการด าเนินงานภูมิทัศน์ 

  ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องจัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบฯเพื่อตรวจสอบงาน โดย
ต้องมีเอกสารประกอบในแต่ละเดือน   ดังต่อไปนี้    

15.1  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 
15.2  แบบประเมินผลงานประจ าเดือนซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ  
15.3   รูปถ่ายพื้นท่ีและพันธุ์ไม้ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ ประกอบการตรวจสอบงานของแต่ละเดือน 

จ านวน 1 ชุด (โดยระบุวันที่ถ่ายรูปด้วย) 
15.4 เอกสารรายงานแสดงสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นรายการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย และอ่ืนๆ ประจ าวัน 
15.5 ส าเนาใบเสร็จการส่งเงินประกันสังคมให้พนักงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาจากผลการประเมินงานประจ าเดือน เปรียบเทียบกับผล
การปฏิบัติงานในแต่ละเดือนของฟาร์มมหาวิทยาลัยจากผู้ตรวจสอบ โดยตรวจสอบปริมาณงาน 
คุณภาพงาน วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายละเอียดในเอกสารความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในข้อ 9.4 
รวมถึงส่วนประกอบปลีกย่อยอ่ืน ๆ ที่จะท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานครบถ้วนสมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

งานในส่วนที่จะตรวจสอบและจ่ายเงินค่าด าเนินงาน ต้องแล้วเสร็จเรียบร้อยตามการมอบหมาย

และเงื่อนไขต่างๆ  โดยเป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาใน

การตรวจสอบงานตามที่ผู้ตรวจสอบ เสนอในแต่ละเดือน 
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16.  เงื่อนไขการช าระเงิน 

มหาวิทยาลัยตกลงช าระค่าด าเนินการโครงการฯ ให้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นงวดๆ จ านวน 24 

งวด  งวดละ 1 เดือน โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นใบแจ้งค่าด าเนินงานและค่าล่วงเวลา 

ค่าตอบแทน (ถ้ามี)  

ให้มหาวิทยาลัยภายในต้นเดือนถัดไป เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบและ เมื่ อ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จะเบิกจ่ายเงินให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยภายใน 30 

วัน  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับใบแจ้งดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการช าระค่าด าเนินการโครงการฯ และหรือค่าตอบแทน ไม่เต็มเดือนให้ค านวณจาก

อัตราต่อเดือนหารด้วยจ านวนวันปฏิบัติงานที่ปรากฏในเดือนนั้น คูณด้วยจ านวนวันที่พนักงานมา

ปฏิบัติงานจริงในเดือนนั้น   

 

17.  เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ได้ในระหว่างที่

ฟาร์มมหาวิทยาลัยด าเนินการตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

 

***************************************** 
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ประมาณราคาบันทึกข้อตกลงด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยเวลาด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 24 เดือน 

 
หมวดที่ 1 พนักงานและแรงงาน 

ล าดับ   จ านวน ราคา  ราคารวม ( บาท ) 

ที ่ รายการ  (คน) 
1 หน่วย/

วัน 
1 เดือน (25 วัน)  24 เดือน  

1.1 หัวหน้าโครงการ (ป.ตรี) 1 784 
                

19,600  
                    

470,400  

1.2 หัวหน้างานเกษตร (ปวส.) 3 626 
                

46,950  
                 

1,126,800  

1.3 พนักงานขับรถและเครื่องจักรกล 6 380 
                

57,000  
                 

1,368,000  

1.4 ช่างซ่อมบ ารุง เครื่องยนต์ เครื่องจักร 1 380 
                  

9,500  
                    

228,000  

1.5 พนักงานตัดหญ้า 38 330 
              

313,500  
                 

7,524,000  

1.6 พนักงานตัดแต่งไมย้ืนต้น 6 325 
                

48,750  
                 

1,170,000  

1.7 
พนักงานเก็บขยะส่วนกลาง และก าจัด
แมลง 

6 325 
                

48,750  
                 

1,170,000  

1.8 พนักงานปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์ 73 320 
              

584,000  
                

14,016,000  

รวม   134   
           

1,128,050  
                

27,073,200  

ค่าประกันสังคมและสวสัดิการเดือนละ  5%     
                

56,403  
                 

1,353,660  

รวมท้ังหมด (ค่าแรง + ประกันสงัคม)     
           

1,184,453  
               

28,426,860  
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หมวดที่ 2 เครื่องมือเครื่องจักร 

ล าดับ
ที ่  รายการ  

หน่วย 
  

จ านวน 
  

ราคา (บาท) 

ราคาต่อหน่วย 
ราคารวม ตลอด
สัญญา 24 เดือน 

2.1 เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่          

   - จัดซื้อปีท่ี 1  เครื่อง 26  11,000.00    286,000.00  

   - จัดซื้อปีท่ี 2  เครื่อง 13   11,000.00  143,000.00  

  
 - ค่าบ ารุงรักษา (เครื่องละ 137.48 บาท/
เดือน) 

เครื่อง 26 3,299.52    85,788.52  

2.2 เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ  เครื่อง       

   - จัดซื้อปีท่ี 1  เครื่อง 3 12,000.00   36,000.00  

   - จัดซื้อปีท่ี 2  เครื่อง 2   12,000.00       24,000.00  

   - ค่าบ ารุงรักษา (เครื่องละ 149.98 บาท/เดือน) เครื่อง 12  3,599.52     43,194.24  

2.3 เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ เครื่อง 3 13,000.00       39,000.00  

  
 - ค่าบ ารุงรักษา (เครื่องละ 162.48 บาท/
เดือน) 

เครื่อง 5 3,899.52.52  19,497.60  

2.4 เครื่องตัดหญ้า Slasher 48"  เครื่อง 1 48,000.00      48,000.00  

2.5 เลื่อยยนต์ตัดแต่งก่ิง เครื่อง 2   15,000.00       30,000.00  

2.6 
ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ (เดือนละ 20,000.-ต่อ 
1 คัน) 

คัน 2  480,000     960,000.00 

รวมทั้งหมด       
                 

1,714,479.36  
หมายเหตุ : ราคาเครื่องตัดหญ้าอ้างอิงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคม 2561  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
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หมวดที่ 3 ค่าอุปกรณ์ วัสดุประกอบการปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
รายการ หน่วย จ านวน ราคา 

ราคา/
หน่วย 

24 เดือน 

3.1 เอ็นตัดหญ้าส าหรับเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่  กิโลกรัม 1,248 420 
                    

524,160  

3.2 
ใบมีดตัดหญ้า 12 นิ้ว ส าหรับเครื่องตัดหญ้า
สะพายไหล่  ใบ 640 160 

                    
102,400  

3.3 
ใบเลื่อยวงเดือนส าหรับเครื่องตัดหญ้าสะพาย
ไหล่ ใบ 48 400 

                      
19,200  

3.4 ใบมีดตัดหญ้า ส าหรับเครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ  ชุด 144 130 
                      

18,720  

3.5 ใบมีดตัดหญ้า ส าหรับเครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ  ใบ 30 180 
                       

5,400  

3.6 ใบมีดตัดหญ้า Slasher 48" ใบ 8 1,000 
                       

8,000  

3.7 ใบมีดตัดหญ้า Slasher 72"  ใบ 8 1,000 
                       

8,000  

3.8 โซ่พร้อมบาร์เลื่อยยนต์  ชุด 12 2,550 
                      

30,600  

3.9 
ค่าวัสดุอะไหล่อ่ืนๆเช่น จารบี กรองเครื่อง 
น๊อต ลูกปืน สกีแทรคเตอร์  เดือน 24 9,000 

                    
216,000  

รวมทั้งหมด 
                   

932,480  
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หมวดที่ 4  เครื่องมือส าหรับปฏิบัติงานประจ าวัน 

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย จ านวน ราคา 
ราคา/
หน่วย 

24 เดือน 

4.1 จอบขุดดินพร้อมด้ามขนาด 3 ปอนด์ตราจระเข้ ด้าม 40 300  12,000  
4.2 ด้ามจอบขุดดินไม้เนื้อแข็ง ด้าม 40 100  4,000  
4.3 เสียมพร้อมด้าม ด้าม 40 200  8,000  
4.4 ด้ามเสียมขุดดินไม้เนื้อแข็ง ด้าม 40 100  4,000  
4.5 พลั่วสแตนเลสพร้อมด้าม ด้าม 5 1,900  9,500  
4.6 พลั่วงับดินส าหรับเจาะหลุม ด้าม 2 1,000  2,000  
4.7 คราดเหล็ก 6 ซี่พร้อมด้าม  ด้าม 30 250  7,500  
4.8 อีเตอร์ขุดดิน(จิก) พร้อมด้าม ด้าม 10 300  3,000  
4.9 มีดถางป่า ด้าม 50 300  15,000  
4.10 กรรไกรตัดหญ้า ยี่ห้อ ตราตา หรือเทียบเท่า อัน 30 2,300  69,000  

4.11 
กรรไกรตัดแต่งกิ่งเล็ก ยี่ห้อ Bahgo หรือ
เทียบเท่า 

อัน 10 2,000  20,000  

4.12 
กรรไกรตัดกิ่งปากนกแก้วยี่ห้อ Bahgo หรือ
เทียบเท่า 

อัน 3 2,100  6,300  

4.13 เลื่อยคันธนูขนาด 21 นิ้ว ยี่ห้อเหรียญทอง ปื้น 6 300  1,800  
4.14 เลื่อยลันดาขนาด 26 นิ้วยี่ห้อเหรียญทอง ปื้น 3 400  1,200  
4.15 ค้อนตีตะปูด้ามยางยี่ห้อสแตนเล่ย์ ด้าม 3 500  1,500  
4.16 ค้อนปอนด์ขนาด  5 ปอนด์ ด้าม 2 500  1,000  
4.17 ถังพ่นสารเคมี จุ 16-18 ลิตร ใบ 1 2,800  2,800  
4.18 ถังพลาสติก ผสมสารเคมี ขนาด 200 ลิตร ใบ 1 1,000  1,000  

4.19 
รถเข็น 2 ล้อ (เปลี่ยนล้อแบบรถจักรยานยนต์
ส าหรับขนย้ายวัสดุ) 

คัน 10 2,900  29,000  

4.20 รถเข็นบรรทุกปูน 2 ล้อ  คัน 3 2,500  7,500  
4.21 บัวรดน้ า ขนาด 8 ลิตร ใบ 20 100  2,000  
4.22 สายยาง ขนาด 3/4 นิ้ว ม้วนละ 100 เมตร ม้วน 30 1,700  51,000  
4.23 เข่งพลาสติคสานขนาดกว้าง 25 นิ้ว สูง 20 นิ้ว ใบ 40 300  12,000  
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ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย จ านวน ราคา 
ราคา/
หน่วย 

24 เดือน 

4.24 บุ้งกี๋ ใบ 30 100 3,000 
4.25 เลื่อยต่อด้าม (เดือนละ 3 ปื้น) ปื้น 72  330   23,760  
4.26 เสื้อก๊ักติดแถบสะท้อนแสง Safety Vest ตัว 55  150   8,250  
4.27 ถุงกระสอบไนลอน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 90 X 70 x 30 ซม.  ใบ 150  300   45,000  
4.28 ไม้กวาดทางมะพร้าว (เดือนละ 40 ด้าม) ด้าม 960  55   52,800  
4.29 คราดไม้ไผ่ (เดือนละ 10 ด้าม) ด้าม 240  40   9,600  
4.30 กรวยจราจร อัน 10  350   3,500  
4.31 ป้ายสัญญาณเตือนขณะปฏิบัติงาน ชุด 2  590   1,180  

รวมทั้งหมด 418,190 

 
 

สรุปประมาณราคาค่าด าเนินโครงการเขียวสะอาด 
ส่วนที่ 1 ค่าจ้างด าเนินโครงการเขียวสะอาด 

รายการสรุป ค่าด าเนินการเฉลี่ย 
1 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 

หมวดที่ 1 พนักงานและแรงงาน 1,184,452.50 14,213,430.00 28,426,860.00 
หมวดที่ 2 เครื่องมือเครื่องจักร 71,436.64 857,239.68 1,714,479.36 
หมวดที่ 3 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า
และวัสดุประกอบ 

38,853.33 466,240.00 932,480.00 

หมวดที่ 4 เครื่องมือส าหรับปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

17,424.58 209,095.00 418,190.00 

รวม 1,312,167.05 
 

15,746,004.68 31,492,009.36 

ค่าด าเนินการ 15%+ก าไร5.5% 268,994.25 3,227,930.96 6,455,861.92 

รวมทั้งสิ้น 1,581,161.30 18,973,935.64 37,947,871.28 
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ส่วนที่ 2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุงรักษา 
ล าดับ

ที ่
รายการ ปริมาณการใช้

เฉลี่ย(ลิตร) 
ต่อ 1 เดือน 

ราคารวม 24 
เดือน 

1 น้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 / ลิตรละ 30 บาท 2,200 1,584,000.00 
2 น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล  / ลิตรละ 29 บาท 2,000 1,392,000.00 
3 น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันบ ารุงรักษาเครื่องจักรอ่ืนๆ 8,000 192,000.00 

รวมทั้งหมด 3,168,000.00 

 
 

ส่วนที่ 3 รายการสรุปเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจ าปี 
รายการ รวมรายการส่วนที่ 1 และรายการส่วนที่ 2 

1 เดือน (25 วัน) 12 เดือน (1ปี) 24 เดือน (2ปี) 
ส่วนที่ 1 ค่าจ้างด าเนินโครงการเขียว
สะอาด 

1,581,161.30 18,973,935.64 37,947,871.28 

ส่วนที่ 2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ
บ ารุงรักษา 

132,000.00 1,584,000.00 3,168,000.00 

งบประมาณเพ่ือด าเนินการทั้งหมด 1,713,161.30 20,557,935.64 41,115,871.28 
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เอกสารแนบ 3 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
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เอกสารแนบ 4  
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม63) 

 



87 
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เอกสารแนบ 5  
เอกสารบันทึก “ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงด าเนิน

โครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



91 
 

 

หน่วยงาน    งานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่  ส านักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 4131 – 2  
ที ่ อว 7402(5)/                   วันที ่         
เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงด าเนินโครงการเขียวสะอาดของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
   

 ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลงานภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 5602(6)/07603   ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะครบ
ตามก าหนดภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือให้งานดูแลภูมิทัศน์ตามโครงการเขียวสะอาด
ด าเนินการต่อเนื่องไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่วนอาคาร
สถานที่ จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ เป็น ประธานกรรมการ 
2. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  เป็น กรรมการ 
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  เป็น กรรมการ 
4. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย   เป็น กรรมการ 
5. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่    เป็น กรรมการ 
6. หัวหน้างานภูมิทัศน์    เป็น กรรมการ 
7. หวัหน้างานนิติการ    เป็น กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน    เป็น กรรมการ 
9. นายบุญเสริม  เสมอกลาง     เป็น กรรมการ  
10. นายอุดมวิทย์  มณีวรรณ    เป็น กรรมการ 
11. นายพชรกร  โล้กูลประกิจ    เป็น กรรมการ 
12. นางสาวอนัญญา  กูบโคกกรวด   เป็น กรรมการ  
13. นางสาวสุภาพร  ศรีภราพิทักษ์   เป็น กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสามารถ  ขุมพลกรัง    เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าร่างข้อบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการ (Terms of Reference : TOR) 

งานดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
2. พิจารณาเอกสารประมาณราคางานดูแลภูมิทัศน์ตามโครงการเขียวสะอาดของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ  เพ่ือจักได้ส่งให้ส่วนสารบรรณและนิติ
การจัดท าค าสั่งต่อไป 

 

                  บันทึกข้อความ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

( นายธานี  คล่องณรงค์ ) 
หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ 
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เอกสารแนบ 6  
เอกสารบันทึก “ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงด าเนินโครงการเขียวสะอาด

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
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หน่วยงาน   คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย         
                เทคโนโลยสีุรนารี โทรศัพท ์4131-2 โทรสาร 4120                                                                           
ที ่ อว 7402(5)/พว74     วันที่  15  กรกฎาคม  2563 
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของ   
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2563 
 

เรียน นางสาวอนัญญา กูบโคกกรวด 
 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 2414/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562       เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยค าสั่งดังกล่าว ได้แต่งตั้งท่านเป็น กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึก
ข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยฯ ตามความทราบแล้ว นั้น 

เพ่ือการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการ (Terms of Reference : TOR)    
งานดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพิจารณาเอกสารประมาณราคางานดูแลภูมิทัศน์ตาม
โครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเรียนเชิญท่านประชุม  
ครั้งที่ 3/2563     ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาพัฒน์ 
งานระบบประปา  (ประตู 4 กัลยาณมิตร)  
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
  

(นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดฯ 
✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบตอบรับเข้าประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดฯ  ครั้งที่ 3/2563   

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมรัชดาพัฒน์ งานระบบประปา  (ประตู 4 กัลยาณมิตร) 
 

ข้าพเจ้า__________________________      ต าแหน่ง_______________________ 
 

           สามารถเข้าประชุมได้ 
           ติดภารกิจ และมอบหมายให้_________________________เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
 

(ลงชื่อ)_____________________ 

กรุณาส่งแบบตอบรับคืนฝ่ายเลขานุการฯ   นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ ์ ส่วนอาคารสถานที่  ภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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เอกสารแนบ 7 
วาระการประชุม 
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                        ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยฯ 

                                                 ครั้งที่ 1/2563 
                         วันพฤหัสบดทีี่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมรัชดาพัฒน์ งานระบบประปา 
--------------------------------------------- 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          วาระท่ี 1.1        ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการ 
 เขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
                                    
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
   
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1     การพิจารณาเพิ่มเติม แก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงการด าเนิน
โครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  

วาระท่ี 4.2     การพิจารณารายการประมาณราคา การด าเนินโครงการเขียวสะอาด
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
           วาระท่ี5.1  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารแนบ 8  
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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เอกสารแนบ 9 
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นทีซ่ึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงภายในระยะของสัญญาเดิม 
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เอกสารแนบ 10  
TOR งานภูมิทัศน์และรายการประมาณราคาปัจจุบัน 

 
 

เอกสารแนบ 11  
TOR งานภูมิทัศน์และรายการประมาณราคาเพ่ือเสนอพิจารณาในสัญญาใหม ่
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เอกสารแนบ 10  
ตัวอย่างรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที่  5  มีนาคม  2563    เวลา 13.00 น. 
ห้องประชุมส่วนอาคารสถานที่ 

............................................................................................ 
 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1.  ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร)  ประธานกรรมการ 

  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน  กรรมการ  
 3.  ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย    กรรมการ  

(อ.ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย : แทน) 
 4.  หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่    กรรมการ 

5.  หัวหน้างานนิติการ     กรรมการ 
 6.  หัวหน้างานภูมิทัศน์     กรรมการ 
 7.  หัวหน้างานนิติการ     กรรมการ  

8.  ผศ.ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน    กรรมการ 
9.  นายบุญเสริม  เสมอกลาง    กรรมการ 
10. นายอุดมวิทย์   มณีวรรณ    กรรมการ 

 11. นายพชรกร   โล้กูลประกิจ    กรรมการ 
 12. นางสาวสุภาพร   ศรีภราพิทักษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสามารถ   ขุมพลกรัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม ( ติดภารกิจ) 
1.  คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
2.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.สันติ วัฒฐานะ     กรรมการ  

 4. นางสาวอนัญญา   กูบโคกกรวด    กรรมการ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนิน
โครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  เนื่องจากบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มหาวิทยาลัย ครบก าหนดการด าเนินการในวันที่ 30 กันยายน 2563  จึงควร
จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ให้พร้อมส าหรับงานดูแลภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการ
จ านวนรวมทั้งสิ้น 15 คน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 2414/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562       
  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดท าร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการ 
(Terms of Reference : TOR)  พร้อมทั้งพิจารณาเอกสารประมาณราคางานดูแลภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีรายละเอียดขั้นตอนการท างานครบทุกองค์ประกอบ  มีการ
จัดระบบการควบคุมดูแลงานที่ดี ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

          มติ รับทราบและด าเนินการตามค าสั่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 --   ไม่มี   -- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่องสืบเนื่อง 
 --   ไม่มี   -- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
        วาระท่ี 4.1       การพิจารณาเพิ่มเติม แก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงการด าเนิน
โครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 เลขานุการได้รายงานข้อมูลพ้ืนที่และการปฏิบัติงานเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาดังนี้ 
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พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
- งานตัดหญ้า  พ้ืนที่ตัดหญ้าไหล่ทางเส้นทางสัญจรปริมาณ  512 ไ ร่     
ส่วนพ้ืนที่ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารปริมาณรวม 1,283 ไร่    

- แบ่งเป็นหญ้าปลูก 94 ไร่ และหญ้าธรรมชาติ 677 ไร่   
- พ้ืนที่ดูแลรักษาบริเวณรอบอาคาร รวม 358 ไร่ โดยยังไม่รวมพ้ืนที่อาคารที่
มีการก่อสร้างเพ่ิมเติม เช่น อาคารดิจิตอล 

- งานเก็บขยะ ระยะทางรวมประมาณ 34.5 กิโลเมตร 
  พนักงาน   จากโครงสร้างพนักงานในปัจจุบัน งานภูมิทัศน์น าเสนอเกี่ยวกับ
การปรับปรุงเพ่ิมเติมหัวหน้างานให้สามารถดูแลจัดการงานที่ส าคัญและมีปริมาณมากขึ้นจากเดิม เช่น 
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่  และปัญหาการจัดการพนักงานขับรถให้สามารถ
ปฏิบัติงานอ่ืนทดแทนกรณีที่ไม่ต้องปฏิบัติภาระงานประจ า   ซึ่งในส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ขอ
เสนอเพ่ิมจ านวนพนักงานจาก 138  คน เป็น 148 คน  โดยทางคณะกรรมการให้สรุปปัญหาทั้งหมดใน
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นหัวข้อให้ชัดเจนน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป    
เครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ์    งานภูมิทัศน์น าเสนอข้อมูลเกี่ยวการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม เครื่องจักร 
เครื่องมือ  อุปกรณ์ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดในส่วนที่ไม่จ าเป็น ดังนี้ 
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 จากข้อมูลที่ได้น าเสนอ คณะกรรมการมีข้อสอบเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาโดยหัวหน้างานภูมิทัศน์รายงานการประเมินแบ่งเป็น 3 ด้านคือ 

1. ด้านปริมาณงาน  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากมีการจัดหา ดูแล เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์ได้เพียงกับการใช้งาน  

2. ด้านคุณภาพงาน อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการด าเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้
ใหญ่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  แต่ยังขาดการวางแผนงานดูแลรักษาที่เป็นขั้นตอน 
ตามหลักวิชาการ 

3. ด้านบุคลากรและการจัดการ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงต้องปรับปรุงบางส่วน ในการ
จัดการพนักงานปฏิบัติงานทดแทนในบางหน้าที่ เช่นการจัดการพนักงานขับรถ
ให้สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้ตอบสนองกับความต้องการใช้งานส่ง
ผลกระทบกับคุณภาพงานบางส่วน   หรือการควบคุมเวลาการปฏิบัติงานยังไม่
สม่ าเสมอ 

 
ข้อสังเกต  คณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลในที่ประชุมโดยมีข้อสรุปเ พ่ือ
ด าเนินการดังนี้ 

- เรื่องพนักงาน  คุณสมบัติของหัวหน้างานให้เพ่ิมเติมงานดูแลด้านการ
พัฒนา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลงานตัดแต่งไม้ใหญ่ที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นโดยหัวหน้างานต้องจบการศึกษา
ด้านภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตยกรรมมาท างานให้ตรงกับภาระงาน 

- เรื่องปรับจ านวนพนักงานใน TOR ให้งานภูมิทัศน์พิจารณาด้วยความ
เหมาะสม 

กับพ้ืนที่และงบประมาณโดยอาจหารือร่วมกันกับฟาร์มมหาวิทยาลัยหาแนวทางการบริหารคนให้
เหมาะสมกับงานในอนาคต 

- ด้านการปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม เครื่องมือ เครื่องจักร คณะกรรมการ
รับทราบ 

ตามที่เสนอโดยมีข้อสังเกตุในส่วนของรถตัดหญ้านั่งขับเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ซึ่งหัวหน้า
งานภูมิทัศน์ชี้แจงว่าเป็นการทดแทนแรงงานบางส่วน เพ่ือใช้แรงงานมาพัฒนางานส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม 
และอาจช่วยลดเวลาการปฏิบัติงานได้   
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- ด้ านการปรั บปรุ งบั นทึ กข้ อตกลงการด า เนิ น โครงก ารฯ 
คณะกรรมการให้เพ่ิมความส าคัญเกี่ยวกับงานพัฒนาให้มากขึ้น นอกเหนือจากงานบ ารุงรักษา
ประจ าวัน  ให้ก าหนด/ระบุความต้องการในพ้ืนที่เพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาเกี่ยวกับความต้องการ
ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่  รวมถึงการระบุคุณสมบัติของพนักงานให้เหมาะสมกับงานท่ีต้องการปรับปรุง  
   

  มติ ประธานพิจารณาในรายละเอียดแล้วให้ทางงานภูมิทัศน์น ามติที่ประชุม
กลับไปพิจารณาจัดท า TOR และการประมาณราคา เพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 --   ไม่มี   -- 
.  
ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 
     
 
 
 

(นางสาวสุภาพร   ศรีภราพิทักษ์) 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

บันทึกการประชุม 
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เอกสารแนบ 11  
บันทึกขอลงนามแจ้งเวียน 
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หน่วยงาน   คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 4131-2 โทรสาร 4120                                                                           
ที่  อว 7402(5)/พว      วันที่      สิงหาคม  2563 
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย และเอกสารประมาณราคา 
 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย 
 

  จากการประชุมคณะกรรมการร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ครั้งที่ 3  ในวันอังคารที่ 24  กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมส่วนอาคารสถานที่ 
ประธานได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ ด าเนินการแก้ไขในรายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงฯ ตามที่
คณะกรรมการเสนอและร่วมพิจารณา ในที่ประชุมดังกล่าว  โดยได้มีมติแจ้งเวียนคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และหากมีความเห็นเพิ่มเติมกรุณาส่งกลับเพ่ือรวบรวมด าเนินการต่อไป    
 

  บัดนี้ กรรมการและเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าเอกสารร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนิน
โครงการ (TOR) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย และรายการประมาณราคา 
เรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

1. ร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

2. สรุปการปรับแก้ไขบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

3. รายการประมาณราคาบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย 

4. บันทึกข้อความโปรดด าเนินการงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี           
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

             (นางสาวสุภาพร   ศรีภราพิทักษ์) 
     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการ
เขียวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ส าเนาแจ้งท้าย อว 7402(5)/พว 
ลงวันที่     

 ลงชื่อ 

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ประธานกรรมการ  

คณบดีส านักเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ  

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กรรมการ  

ผศ.ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน กรรมการ  

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย กรรมการ  

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ กรรมการ  

หัวหน้างานภูมิทัศน์ กรรมการ  

หวัหน้างานนิติการ กรรมการ  

นายบุญเสริม  เสมอกลาง   กรรมการ  

นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ กรรมการ  

ผศ.ดร.สันติ วัฒฐานะ  กรรมการ  

นายพชรกร  โล้กูลประกิจ กรรมการ  

นางสาวอนัญญา   กูบโคกกรวด กรรมการ  

นางสาวสุภาพร  ศรีภราพิทักษ์  กรรมการและ
เลขานุการ 

 

นางสามารถ  ขุมพลกรัง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หน่วยงาน   คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท ์4131-2 โทรสาร 4120                                                                           
ที่  อว 7402(5)/พว      วันที่      สิงหาคม  2563 
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย และเอกสารประมาณราคา 
 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย 
 

  อ้างถึงเอกสารเลขที่ อว 7402(5)/พว79  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเสนอ
พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ิมเติมนั้น 
 

บัดนี้ครบก าหนดการขอรับข้อพิจารณาตามเอกสารที่อ้างถึงแล้ว  โดยมีการตอบกลับ
จ านวน  4 ท่านและฝ่ายกรรมการและเสขานุการได้ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมในบันทึกข้อตกลงการ
ด าเนินโครงการ (TOR) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
ประมาณราคาบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการฯ  เรียบร้อยแล้วตามข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ 

 

ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านคณะกรรมการลงนามรับทราบตามบันทึก
ข้อตกลงฯดังกล่าวเพ่ือฝ่ายกรรมการและเสขานุการจักได้ด าเนินการตามข้ันตอนเอกสารต่อไป  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนาม  

   

 
      (นางสาวสุภาพร   ศรีภราพิทักษ์) 

     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการ

เขียวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ส าเนาแจ้งท้าย อว 7402(5)/พว 
ลงวันที่     

 ลงชื่อ 

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ประธานกรรมการ  

คณบดีส านักเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ  

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กรรมการ  

ผศ.ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน กรรมการ  

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย กรรมการ  

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ กรรมการ  

หัวหน้างานภูมิทัศน์ กรรมการ  

หวัหน้างานนิติการ กรรมการ  

นายบุญเสริม  เสมอกลาง   กรรมการ  

นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ กรรมการ  

ผศ.ดร.สันติ วัฒฐานะ  กรรมการ  

นายพชรกร  โล้กูลประกิจ กรรมการ  

นางสาวอนัญญา   กูบโคกกรวด กรรมการ  

นางสาวสุภาพร  ศรีภราพิทักษ์  กรรมการและ
เลขานุการ 

 

นางสามารถ  ขุมพลกรัง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบ 12  
เอกสาร TOR และรายการประมาณราคาที่แก้ไขล่าสุด 

พร้อมรายช่ือที่คณะกรรมการลงนามเห็นชอบ 
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บันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 
1. วัตถุประสงค์และลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด าเนินงาน
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลและบ ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มี
ความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย ต่อบุคลากร นักศึกษา ผู้ใช้บริการ  ส่งเสริมบรรยากาศโดยรวม
ของพ้ืนที่ในด้านนิเวศวิทยา และรักษาสภาพแวดล้อม  รวมถึงการปรับปรุงสภาพธรรมชาติหรืออนุรักษ์
ธรรมชาติและสอดคล้องตามนโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด” (Green and Clean University)  ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  โดยฟาร์มมหาวิทยาลัย จะจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
รวมทั้งรับผิดชอบการบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร โดยไม่รวมน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น  เพื่อให้การ
ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
  ทั้งนี้ หากการมอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ไม่ได้ระบุการ
บริการงานภูมิทัศน์ใดไว้หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.  ค าจ ากัดความ 
             ในการมอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยและเอกสารอื่นใดซึ่งได้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
การมอบหมายงานให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 2.1 มหาวิทยาลัย       หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2.2 ฟาร์มมหาวิทยาลัย  หมายถึง  ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นผู้ได้รับ 
     มอบหมายให้ด าเนินงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีสุรนารี 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็น 
   ผู้ตรวจสอบผลการด าเนินงานภูมิทัศน์ภายใน 
   มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการมอบหมาย 
   งานนี้ 
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 2.4 ผู้ตรวจสอบงาน  หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภูมิทัศน์ สังกัดส่วนอาคาร 
     สถานและหรือบคุลากรของหน่วยงานภายใน 
     มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบ ให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพงาน  
     ก าหนดการปฏิบัติงานและควบคุมการด าเนินงาน 
     ของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ 
     มอบหมายงานนี้ 

2.5 หัวหน้าโครงการ            หมายถึง ลูกจ้างของฟาร์มมหาวิทยาลัยซึ่งตกลงท างานให้
ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากฟาร์ม
มหาวิ ทยาลั ย  และ เป็ นตั ว แทนของฟาร์ ม
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่บริหาร
จัดการและเป็นผู้มีอ านาจเต็มที่สามารถท าการ
แทนฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ตาม เงื่ อนไขการ
มอบหมายงานนี้    

     2.6 พนักงาน                    หมายถึง ลูกจ้างของฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งตกลงท างาน 
       ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากฟาร์ม 
       มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ตามเงื่อนไข 
       การมอบหมายงานนี้   

  2.7 วันท างานปกติ             หมายถึง วันที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยตกลงกับมหาวิทยาลัย  
                                                           ก าหนดให้พนักงานท างานตามปกต ิ
  2.8 วันหยุด          หมายถึง วันที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยตกลงกับมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้พนักงานหยุดประจ าสัปดาห์และ หยุด
ในวันนักขัตฤกษ์  ตามกฎหมายแรงงาน 

    2.9 การท างานล่วงเวลา  หมายถึง    การท างานนอกเวลา หรือเกินเวลาท างานปกติหรือ
เกินชั่วโมงท างานในแต่ละวนัที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ตกลงกับ มหาวิทยาลัยให้เปน็วนัหรือเวลาท างาน 
หรือ วันหยุดของพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี  

  2.10  ค่าล่วงเวลา            หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการท างานล่วงเวลา 
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  2.11  ค่าท างานในวันหยุด      หมายถึง    เงินค่าตอบแทนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการท างานในวันหยุด 

 
3.  ระยะเวลาการมอบหมาย วัน และเวลาการปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาการมอบหมายตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีก าหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ทั้งนี้อาจต่อระยะเวลาการมอบหมายได้ไม่เกิน 1 ปี หรือตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง 
และก าหนดให้หยุดงานในวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ทั้งนี้ไม่รวมวันหยุดชดเชย และวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลา ดังนี้        

ปฏิบัติงานช่วงเช้า     เวลา  08.00 - 12.00 น.    เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติงานช่วงบ่าย    เวลา  13.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

 มหาวิทยาลัยอาจให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดให้พนักงานปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ หรือวันหยุด
ตามประเพณี ได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย  โดยให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยหยุดชดเชยวัน
อ่ืนทดแทนหรือจ่ายเป็นค่าแรงล่วงเวลา 

ให้หัวหน้าโครงการ หัวหน้างานเกษตร และพนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงานก่อนเข้าท างานและ
หลังเลิกงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือระบบอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

 
4. ประเภทและรายละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติ  
   4.1 งานพัฒนาภูมิทัศน์ 
 4.1.1 งานปลูกต้นไม ้ ได้แก ่ การปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเพ่ิมความร่มรื่น สวยงาม และ
สร้างเสริมระบบนิเวศ ด าเนินการตามแผนงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ/หรือการมอบหมายงาน
ทีผู่้ตรวจสอบงานก าหนด 
   4.1.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์  ได้แก่ การปลูกไม้คลุมดิน ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นเพ่ือความ
สวยงามของพ้ืนที่ ตามแบบหรือแผนงานที่มอบหมาย  
  4.2 งานจัดการและดูแล บ ารุงรักษาพ้ืนที่ 
  4.2.1  งานรดน้ าต้นไม้ ต้องด าเนินการให้น้ าแก่พืชโดยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่  สภาพดิน  สภาพฤดูกาล และต้องพอเพียงต่อความต้องการของพืชชนิดนั้น ๆ    โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูร้อน  
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  4.2.2 งานท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
 - การเก็บกวาดเศษหญ้าหลังท าการตัดหญ้าไปแล้ว 
 - การเก็บกวาดเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นลงบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 -   จัดเก็บและรวบรวมน าไปทิ้ง ณ จุดที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนดให้ 
 4.2.3 งานเพาะช าต้นไม้ บ ารุง ดูแลรักษาพรรณไม้ ในเรือนเพาะช า 
 4.2.4 งานเก็บขยะเส้นทางสัญจรบริเวณไหล่ทางและ/หรือการมอบหมายงานที่ผู้ 
   ตรวจสอบงานก าหนด 
 4.2.5 งานเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
 4.2.6 งานตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการ 
   ปฏิบัติงาน   
   4.2.7 งานตัดหญ้า  ได้แก่ 
   - งานตัดหญ้าปลูก เช่น สนามหญ้านวลน้อย  หญ้ามาเลเซีย ในส่วนนี้ทาง
ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตัดตามล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ตามแผนผังของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง หรือการมอบหมายงานที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนด 
   - งานตัดหญ้าธรรมชาติและวัชพืช ได้แก่ หญ้าซึ่งข้ึนปะปนกับวัชพืชใน
บริเวณสนามหญ้า หรือบริเวณรอบตัวอาคารสถานที่  ในรางระบายน้ าคอนกรีต รางดิน ให้ด าเนินการ
ตามล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ ตามแผนงานของพ้ืนที่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและเพ่ิมความถี่ในการ
ตัดหญ้าช่วงฤดูฝน เป็น 3 ครั้งต่อ 2 เดือน  หรือการมอบหมายงานที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนด 
   4.2.8   งานตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น   ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน  ได้แก่ 
 -  งานตัดแต่งไม้ยืนต้น ต้องตัดแต่งให้มีความโปร่งและสางกิ่งไม่ให้แน่นอัน
จะเป็นที่อาศัยของโรคและแมลง  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับทรงพุ่ม และก าจัดกิ่งที่แห้งตาย กิ่ง
กระโดงตลอดจนโค่นต้นไม้ที่ตายโดยต้องด าเนินการตามแผนงาน หรือการมอบหมายงานที่ผู้ตรวจสอบ
งานก าหนด 
 - งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไมค้ลุมดิน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตัดแต่ง
อย่างน้อยเดือนละ 2  ครั้ง 
 - ต้องด าเนินการขนย้ายในกรณีกิ่งไมใ้หญ่ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานหรือ
ย่อยก่ิงไมใ้นพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตามที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนด 
 4.2.9 งานพรวนดิน ก าจัดวัชพืช ตรวจสอบ ดูแลโรคและแมลง   
   4.2.10 การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช โดยให้กระท าได้บริเวณพ้ืนที่ปูบล๊อค แนวรั้วรอบ
อาคารซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงานตัดหญ้า โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับสารเคมีที่
น าไปใช้งาน 
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 4.2.11 งานป้องกันก าจัดศัตรู พืช  ได้แก่การฉีดสารเคมีป้องกันโรคแมลงให้
ด าเนินการ ในกรณีเกิดการระบาด  หรือตามที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนด  และต้องแจ้งผู้ตรวจสอบงาน
ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน 
 4.2.12 งานสางป่า และก าจัดวัชพืช และงานท าแนวกันไฟ หมายถึงงานที่ต้องท า
การสางป่าและก าจัดวัชพืช และท าแนวกันไฟ โดยทางผู้ ตรวจสอบงานจะเป็นผู้ก าหนดให้เป็น
แผนปฏิบัติเป็นรายปี 
  4.2.13 งานลอกวัชพืชตะกอนดินในรางระบายน้ า ให้ด าเนินการลอกรางระบายน้ า
ขนาดใหญภ่ายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  หรือตามท่ีผู้ตรวจสอบงานเป็นผู้ก าหนด 
 4.2.14 งานก าจัดแมลงมีพิษและรบกวน เช่น ยุง ต่อ แตน ให้ด าเนินการตามท่ีได้รับ
แจ้งหรือการมอบหมายโดยผู้ตรวจสอบงานเป็นผู้ก าหนด 
  4.2.15 การฝึกอบรมด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์และ/หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ิมเติมให้พนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  4.3 งานบริการ งานสนันสนุนกิจกรรม หรืองานกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน  
 4.3.1 งานจัดประดับไม้ภายในอาคาร  ต้องด าเนินการขนต้นไม้ในเรือนเพาะช า 

น าไปจัดเปลี่ยน ประดับตามอาคาร ทุก 15 วัน หรือในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามท่ี
ผู้ตรวจสอบงานก าหนด    
 4.3.2 งานจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย   ตามแผนปฏิบัติงาน
หรือการมอบหมายในแต่ละกิจกรรม  โดยผู้ตรวจสอบงานจะประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดในการ
ด าเนินการ 
 4.3.3 งานแจ้งขอรับบริการด้านภูมิทัศน์ทางระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้
ตรวจสอบงานจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ เกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 4.3.5 งานดับไฟป่าให้ถือเป็นงานที่ส าคัญเร่งด่วนและมีความส าคัญที่สุดในกรณีที่มี
เหตุเพลิงไหม้ หรือ ไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยทุกพ้ืนที่และต้องให้การสนับสนุนโดยเร่งด่วน 
โดยการปฏิบัติให้อยู่ในความควบคุมสั่งการของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและต้องปฏิบัติโดย
เคร่งครัด    และต้องประสานงานกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย    เพ่ือเข้า
ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยหรืออบรมด้านอ่ืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยฟาร์มมหาวิทยาลัย ต้องเป็น  
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
  4.3.6 งานกรณีฉุกเฉินจากเหตุวิบัติภัยทางธรรมชาติหรือเหตุความเสียหายด้านภูมิ
ทัศน์อ่ืนๆ โดยต้องจัดเตรียมพนักงาน พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้พร้อมส าหรับรองรับการปฏิบัติงาน
ทุกวันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยคิดค่าแรงพนักงานเพ่ิมกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา/ล่วงเวลา 
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  4.3.7 งานกรณีพิเศษตามกิจกรรมหรือการมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
นอกเหนือจากข้อ 5. สถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งแจ้งไว้ในการมอบหมายงานนี้   
 
5. สถานที่ปฏิบัติงาน 

 5.1   พ้ืนที่เส้นทางสัญจร ได้แก่ ไหล่ถนน เกาะกลางถนน ให้ยึดแนวไหล่ทางออกไป 20 
เมตรหากมีเสาไฟฟ้าให้วัดออกไปจากเสาไฟฟ้าอีก 4 เมตร  ถ้ามีรั้วกั้นขอบเขตให้สิ้นสุดที่แนวรั้วหรือ
แนวเขตท่ีดินของเอกชน   
  5.2   พ้ืนที่บริเวณแหล่งน้ า  ได้แก่ เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ าบริเวณอ่างสุระ 1 - 2   อ่างเก็บ
น้ าสวนร่วมใจ และ อ่างเก็บน้ าข้างอาคารสุรนิเวศ10  รวมถึงรอบบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ า  บริเวณ
ถังเก็บน้ าประปา และบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
  5.3  ป่าอนุรักษแ์ละสวนป่า หมายถึง ป่าที่มีสภาพเป็นธรรมชาติ  ป่าที่มีการฟื้นตัวหรือป่า
ที่มหาวิทยาลัยฯ  ปลูกไว้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ โดยปฏิบัติงานตามดุลยพินิจ ของ
ผู้ตรวจสอบงาน 
  5.4   พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่  พ้ืนที่ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารซึ่งมีการใช้งานเป็นส่วนรวม
ประจ าวันและกิจกรรมสันทนาการ/กิจกรรมอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย   ดังนี้ 

- พ้ืนที่ทางเข้าบริเวณ ประตูมหาวิทยาลัย 1 (สุรนารี)    ประตูมหาวิทยาลัย 2 (ศรี
ธงชัย)  ประตมูหาวิทยาลัย 3 (วิไลศิลา)   และประตูมหาวิทยาลัย 4 (กัลยาณมิตร) 

- พ้ืนที่บริเวณประต1ู- สี่แยก   และบริเวณสี่แยก-หน้าเสาธง 
- พ้ืนที่บริเวณถนนมหาวิทยาลัย 3 (แยกสิกขวิถี-แยกวิทยวิถี) และบริเวณป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
- พ้ืนที่บริเวณเสาธง   สวนปาล์ม   และพ้ืนที่สัญลักษณ์สถาน 
- พ้ืนที่อ่างสุระ1 และ สวนสุขภาพอ่างสุระ 2    
- อาคารหอสุรนภา  อาคารสุรนิทัศน์  อาคารกาญจนาภิเษก 
- โรงอาหารพราวแสดทอง  ครัวท่านท้าว  ดอนตะวัน  กาสะลองค า 
- ลานศิลปะและวัฒนธรรม และพ้ืนที่ Learning Park 
- สวนร่วมใจ   
- สวนป่าทางเข้าอาคารเรียนรวม    
- ลานพลาซ่าเทคโนธานี    
- สนามเปตอง สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด ลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามเทนนิส 

สนามซ้อม 3 สนาม 
- พ้ืนที่ไหล่ทางถนนภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- พ้ืนที่เขตแนวกันไฟรอบอาคาร 
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  5.5   พ้ืนที่อาคาร ได้แก่  พ้ืนที่ภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ทางเดินเชื่อมแต่ละ
อาคาร  และพ้ืนที่รอบบริเวณอาคาร ดังนี้ 

 - อาคารบรรณสาร   
 - อาคารเรียนรวม อาคารเรียนรวมแห่งท่ี 2    
 - อาคารบริหาร   ส านักงานส่วนอาคารสถานที่  อาคารบริการส่วนอาคารและ

กิจกรรม อาคารเก็บเอกสารของหน่วยงานพัสดุ  อาคารเก็บเอกสารของส่วนการเงินและบัญชี 
 - อาคารวิจัย   อาคารวิชาการ1และ2    
 - อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1- 6 (F1-6)  
 - อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(F7)  อาคารศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษาบรมราชินีนาถ (F9)และ อาคารปฏิบัติงานพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (F10)   อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 12 (F12) 

 - อาคารสุรพัฒน์ 1 –2  อาคารบ้านไทยไฮเทค   และอาคารสุรพัฒน์ 4-6   
 - สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และอาคารส านักงานภูมิทัศน์ 

 - อาคารศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง และหอพักนักศึกษาแพทย์   
  (อาคารสุรนิเวศ 17) 
 - อาคารโบรอนนิวตรอน    
 - โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

 - อาคารสุรพลากรีฑาสถาน อาคารบริการกีฬา อาคารกีฬาภิรมย์  
  อาคารสุรนารีภิรมย์  
 - อาคารปฏิบัติการรวม (อาคารสุรเริงไชย) 

 - อาคารสุรนิเวศ 1- 16   อาคารสุรนิเวศ 18  และ 
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
 - อาคารสุรนิเวศ 14A  และอาคารเอนกประสงค์ 1  อาคารสุรนิเวศ 14B   และ 
  อาคารเอนกประสงค์ 2 
 - อาคารบริการ 7-10   อาคารบริการ11-12    
 - หน่วยงานประปาและสิ่งแวดล้อม   อาคารรัชดาพัฒน์ 

 - อาคารสุขนิวาส 1- 8   อาคารสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 - อาคารเกษตรภิวัฒน์  ส านักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 5.6 พ้ืนที่อ่ืนๆ  ได้แก่  สนามหญ้า  ลานจอดรถ  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  เส้นทาง
บริการรอบอาคาร  พ้ืนคอนกรีตบล๊อค   บริเวณมาตรวัดปริมาณน้ าประจ าอาคาร  บริเวณรอบพัดลม
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ระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ   ทางเดินส่วนกลาง  คูดินและรางระบายน้ าคอนกรีตขนาด
ใหญ่  ที่อยู่นอกเหนือจากพ้ืนที่รอบบริเวณอาคารทั้งภายใน ภายนอกอาคาร   

  ทั้งนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องส ารวจตรวจสอบสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน  เพ่ือศึกษา
ถึงลักษณะสภาพทั่วไป  ขอบเขตสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ให้มีความเข้าใจ
เป็นอย่างดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามฟาร์มมหาวิทยาลัยจะยกข้ออ้างที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่
กล่าวมาข้างต้นเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้    
 
6.  การจัดการด้านบุคลากรด าเนินการ 
 6.1 ประเภทของพนักงานและจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

  ฟาร์มมหาวิทยาลัย ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานให้ครบจ านวนตามที่ระบุไว้   เพ่ือให้การ
ด าเนินการ มีคุณภาพดีและเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา  โดยพนักงานต่างๆ จะต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ
ทางด้านกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากปรากฏว่าพนักงานมีคุณสมบัติไม่เพียงพอหรือไม่
เหมาะสม  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อน  โดยมีประเภทของพนักงานดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเภทพนักงาน จ านวน  
(คน) 

1 หัวหน้าโครงการ 1 

2 พนักงานควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานเรือนเพาะช า 1 

3 พนักงานควบคุมงานดูแล บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 3 

4 พนักงานขับรถและเครื่องจักรกล 8 

5 พนักงานซ่อมบ ารุง เครื่องยนต์ เครื่องจักร 1 

6 พนักงานตัดหญ้า  35 

7 พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้น 9 

8 พนักงานเก็บขยะส่วนกลาง และก าจัดแมลง 6 

9 พนักงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 30 

10 พนักงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 47 

รวม 141 
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6.2 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
 6.2.1  คุณสมบัติทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานมีดังนี้ 

1) เป็นบุคคลทีม่ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี เป็นผู้มีวุฒิ 
 ภาวะเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

2) เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
3) ไม่เคยถูกค าพิพากษาให้จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น 
 โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ  
4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
6) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน 
7) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจต่อ 

สังคมหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 
 6.2.2  คุณสมบัติเฉพาะมีดังนี้ 
 1) หัวหน้าโครงการ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับ
ด้านการเกษตร หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์และการควบคุมงานด้าน
การบ ารุงรักษางานภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 2) พนักงานควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานเรือนเพาะช า  ต้องมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง   มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการเรือนเพาะช าการบ ารุงดูแล
รักษา ขยายพรรณไม้     
 3) พนักงานควบคุมงานดูแล บ ารุงรักษาภูมิทัศน์     ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา    หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับด้าน
การเกษตร มีความรู้   ความเชี่ยวชาญในการจัดการดูแลภูมิทัศน์ทั้งในด้านความสวยงามและการบ ารุง 
รักษาและตัดแต่งพรรณไม ้  สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าในระดับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 4) พนักงานขับรถและเครื่องจักรกล เป็นเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาต
ขับรถของกรมการขนส่งทางบกในประเภทรถบรรทุก 6 ล้อ  แทรกเตอร์ และ/หรือตามประเภทงานที่
ปฏิบัติ  มีความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญในการขับขี่ บังคับ ควบคุม ซ่อมแซมเบื้องต้นใน
เครื่องยนต์กลไกต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ 
 5) พนักงานซ่อมบ ารุง เครื่องยนต์ เครื่องจักร เป็นเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ต้องมี
ทักษะในการดูแล บ ารุงรักษา และมีความช านาญในงานซ่อมซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักร 
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 6) พนักงานตัดหญ้า เป็นเพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ต้องมีความสามารถและทักษะใน
งานที่ปฏิบัติ รวมถึงมีความช านาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ตัดหญ้า 
 7) พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้น เป็นเพศชาย ต้องมีความสามารถและทักษะในงานที่
ปฏิบัติ รวมถึงมีความช านาญในการตัดแต่งไม้ยืนต้น และผ่านการอบรมเกี่ยวกับงานตัดแต่งไม้ยืนต้น
โดยมีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร หรือใบรับรองท่ีออกโดยหน่วยงานที่ได้เข้าอบรม 
 8) พนักงานเก็บขยะส่วนกลางและก าจัดแมลง   ต้องมีความสามารถและทักษะใน
งานที่ปฏิบัติรวมถึงมีความช านาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
 9) พนักงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเพศชาย มีความสามารถและทักษะใน
งานที่ปฏิบัติ รวมถึงมีความช านาญในการใช้เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ    
 10) พนักงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ มีความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ 
รวมถึงมีความช านาญในการใช้เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ    

6.3  หน้าที่ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน    โดยพนักงานทุกคนต้อง
ท างานเต็มที่เต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   และอยู่ประจ าตามหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามแผนงาน  รวมถึงปฏิบัติงานพิเศษอ่ืนๆ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและนอก
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย ตามการมอบหมายงานจากมหาวิทยาลัย/ผู้ตรวจสอบงาน    แบ่งตามหน้าที่ดังนี้ 
  6.3.1 หัวหน้าโครงการ มีหน้าที่บริหารจัดการ วางแผนการปฏิบัติงาน คอยก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา ในระหว่างปฏิบัติงานประสานงานกับมหาวิทยาลัย
และหรือผู้ตรวจสอบงานเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามเจตนารมณ์และข้อก าหนด ค าแนะน าใดๆ ที่
มหาวิทยาลัยและหรือผู้ตรวจสอบงานได้แจ้งให้หัวหน้าโครงการรับทราบ ถือว่าได้แจ้งให้ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยทราบแล้ว       
  6.3.2   พนักงานควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานเรือนเพาะช า   มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติควบคุมดูแล ชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้ค าแนะน าและสั่งการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส าหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการระบบน้ า และการจัดการงานเรือนเพาะช า   ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหรือผู้
ตรวจสอบงาน ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการและหรือผู้ตรวจสอบงาน 
 6.3.3  พนักงานควบคุมงานดูแล บ ารุงรักษาภูมิทัศน์    มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ควบคุมดูแล ชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้ค าแนะน าและสั่งการปฏิบัติงานของพนักงานส าหรับงาน
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์และการจัดการด้านภูมิทัศน์อ่ืนๆ   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหรือผู้ตรวจสอบงาน ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการและหรือผู้ตรวจสอบงาน 
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 6.3.4  พนักงานขับรถและเครื่องจักรกล  มีหน้าที่ ในการขับขี่  บังคับ ควบคุม 
เครื่องยนต์กลไกต่างๆ ตามประเภทงานให้แล้วเสร็จ ตามแผนงาน  สถานที่ ปริมาณงานและ
ก าหนดเวลา  โดยมีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่ตนเองใช้ปฏิบัติงานใน
เบื้องต้นอย่างถูกต้อง สม่ าเสมอ  
 6.3.5  พนักงานซ่อมบ ารุง เครื่องยนต์ เครื่องจักร มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพ 
ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องจักรต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน   
 6.3.6 พนักงานตัดหญ้า  มีหน้าที่ปฏิบัติงานตัดหญ้าประจ าเครื่อง 2 ล้อ  เครื่อง
สะพายไหล่และ/หรือใช้ อุปกรณ์อ่ืนๆให้แล้วเสร็จตามแผนงาน  สถานที่ ปริมาณงานและ/หรือ
ก าหนดเวลา ซ่ึงรวมทั้งปฏิบัติงานถางป่าท าแนวกันไฟ  ลอกรางระบายน้ า   

 6.3.7  พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้นมีหน้าที่ ตัดแต่งไม้ยืนต้น  เก็บกิ่งไม้ ท าความสะอาด 
ด้วยความระมัดระวังและป้องกันความเสียหาย อันตรายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
หลักการที่ถูกต้อง  

 6.3.8  พนักงานเก็บขยะส่วนกลาง และก าจัดแมลง มีหน้าที่ในงานดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้งานตรวจสอบจัดเก็บ  ดูแลรักษา  เบิกจ่ายเชื้อเพลิงประจ าวัน และออกปฏิบัติงาน
ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าจัดแมลงมีพิษและรบกวนอ่ืนๆ  รวมถึงงานเก็บขยะบริเวณไหล่
ทาง  เส้นทางสัญจร ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน  สถานที่ ปริมาณงานและก าหนดเวลา   
 6.3.9 พนักงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  งานบ ารุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลางและพ้ืนที่บริเวณอาคาร   งานประดับตกแต่งจัดเตรียม
สถานที่ในกิจกรรรมของมหาวิทยาลัย   งานพัฒนาพืน้ที่สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  งานเปลี่ยนต้นไม้
ประดับภายในอาคาร   งานสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงงานอ่ืนๆภายในเรือนเพาะช า  

 6.3.10  พนักงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ มีหน้าที่ดังนี ้
 ก) ปฏิบัติงานตัดหญ้าประจ าเครื่อง 4 ล้อ และ/หรือเก็บกวาดเศษหญ้า ใบไม้ 

กิ่งไม้ ติดตามชุดปฏิบัติงานตัดหญ้า  
 ข) ดูแลบ ารุงรักษาพรรณไม้  มีหน้าที่ในงานรดน้ า  พรวนดินใส่ปุ๋ย  ก าจัด

วัชพืช  ตัดแต่งพรรณไม้ พร้อมตรวจสอบโรคและแมลงเพ่ือก าจัดหรือจัดการแก้ไข    
 ค) งานเก็บกวาด ท าความสะอาดพ้ืนที่ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช เศษหญ้าออก

จากพ้ืนที่ภูมิทัศน์หรือพ้ืนที่สนามหญ้า ให้สะอาด เรียบร้อย  
 ง) งานประจ าเรือนเพาะช า มีหน้าที่  เพาะปลูก  ขยายพันธุ์  อนุบาลกล้าไม้  

บ ารุงดูแลรักษาพืชพรรณไม้ในเรือนเพาะช า  หรือปฏิบัติงานพ้ืนที่อ่ืนๆ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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 จ) งานประจ าท้ายรถน้ า มีหน้าที่ประจ าอยู่กับรถบรรทุกน้ า เพ่ือใช้อุปกรณ์ปั๊ม
น้ าท้ายรถในการปฏิบัติงานรดน้ าต้นไม้ในพ้ืนที่  งานดับไฟป่า หรืองานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เส้นทางสัญจร  พื้นที่รอบบริเวณภายนอกอาคาร        
7.  การจัดด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 7.1 การเตรียมเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งฟาร์ม
มหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อ จัดหา ให้ครบทุกรายการ  จะต้องเป็นของคุณภาพดี สามารถใช้งานได้ดี และ
แจ้งให ้ผู้ตรวจสอบงาน ตรวจสอบรับรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  
 หากวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้งาน จะ
ไม่สามารถน ามาใช้ในงานได้ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้   
  ประเภทที่ 1   รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อ จัดหา หรือ
จัดเช่าไว้ใช้งานประจ าวัน   ตลอดระยะเวลาในข้อตกลงนี้   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงแล้วให้
ฟาร์มมหาวิทยาลัยน ากลับคืนได้ 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 เคร ื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ  
ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40 cc.  หัวตัดแบบใช้เอ็น   

26 เครื่อง 

2 เครือ่งตัดหญ้า  2 ล้อ  9 เครื่อง 
3 เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ  5 เครื่อง 
4 อุปกรณ์ตัดหญ้า Slasher 48" 1 เครื่อง 
5 เลื่อยยนต์ตัดแต่งก่ิง 3 เครื่อง 
6 รถบรรทุก  6 ล้อ   2 คัน 
7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2  ชุด 
8 กรรไกรตัดแต่งกิ่งสูงแบบตึงปรับความยาวได้ 4 เมตร 3 ด้าม 
9 เลื่อยพับขนาดใบเลื่อย 9 นิ้ว ยี่ห้อ SILKY หรือเทียบเท่า 3 ด้าม 
10 เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูงต่อด้ามปรับยืดได้ 6 เมตร ยี่ห้อ SILKY หรือเทียบเท่า 3 ด้าม 
11 ถังเก็บน้ าพลาสติก 1,000 ลิตรพร้อมโครงเหล็ก 1 ชุด 
12 หมวกนิรภัย 9 ใบ 
13 ชะแลงเหล็กเอนกประสงค์วัสดุคาร์บอนสตีล ขนาด 750 มม. 2 ด้าม 
14 จอบขุดดิน พร้อมด้าม 40 ด้าม 
15 ด้ามจอบขุดดินไม้เนื้อแข็ง 40 อัน 
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ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

16 เสียมพร้อมด้าม 40 ด้าม 
17 ด้ามเสียมไม้เนื้อแข็ง 40 อัน 
18 พลั่วสแตนเลสพร้อมด้าม 5 ด้าม 
19 คราดเหล็ก 6 ซี่ พร้อมด้าม(พรวนดิน ปรับเกลี่ยพ้ืนที่) 30 ด้าม 
20 อีเตอร์ขุดดิน (จิก )พร้อมด้าม 10 ด้าม 
21 มีดถางป่า 50 เล่ม 
22 กรรไกรตัดหญ้า ยี่ห้อ ตราตา หรือเทียบเท่า 30 อัน 
23 กรรไกรตัดก่ิงขนาดเล็ก  ยี่ห้อ FELCO หรือเทียบเท่า 10 อัน 
24 กรรไกรตัดกิ่งปากนกแก้ว ยี่ห้อ GARDENA หรือเทียบเท่า 3 อัน 
25 เลื่อยคันธนูขนาด  21 นิ้ว ยี่ห้อเหรียญทอง หรือเทียบเท่า 6 ปื้น 
26 เลื่อยลันดาขนาด  26 นิ้ว ยี่ห้อเหรียญทอง หรือเทียบเท่า 3 ปื้น 
27 ค้อนตีตะปูด้ามยาง ยี่ห้อสแตนเลย์ หรือเทียบเท่า 3 ด้าม 
28 ค้อนปอนด์ขนาด 5 ปอนด์ 3 ด้าม 
29 ถังพ่นสารเคมี 16-18 ลิตร  1 ใบ 
31 รถเข็น 2 ล้อ รถจักรยานขนย้ายวัสดุ 10 คัน 
32 รถเข็นบรรทุกปูน 2 ล้อ 3 คัน 
33 บัวรดน้ า 8 ลิตร    50 ใบ 
34 สายยางขนาด ¾ นิ้ว ม้วนละ 100 เมตร 50 ม้วน 
35 เข่งพลาสติกสานขนาดกว้าง 25 นิ้ว สูง 20 นิ้ว 40 ใบ 
36 บุ้งกี๋ 10 ใบ 
37 ใบเลื่อยต่อด้าม 30 ปื้น 
38 เสื้อก๊ักติดแถบสะท้อนแสง Safety Vest   50 ตัว 
39 กรวยจราจร 6 อัน 
40 ป้ายสัญญาณเตือนขณะปฏิบัติงาน 2 ชุด 
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 ประเภทที่ 2   รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อ จัดหา ไว้ใช้
งานประจ าวัน   ตลอดระยะเวลาในข้อตกลงนี้   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงแล้วให้ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยน าส่งเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 รถตัดหญ้านั่งขับ 1 คัน 
2 แทรกเตอร์ขนาด 32 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า(Slasher) 48 นิ้ว 1 คัน 
 
ประเภทที่ 3   รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ มหาวิทยาลัยจัดหาให้ฟาร์ม

มหาวิทยาลัยน าไปใช้งานตลอดระยะเวลาในข้อตกลงนี้  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงแล้วให้ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยส่งคืนให้มหาวิทยาลัยในสภาพใช้งานได้ด ี  

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
1 รถแทรคเตอร์ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า 4 คัน 
2 รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ 2 คัน 
3 รถพ่วงท้ายรถแทคเตอร์ ขนาด 1 ตัน (ส าหรับบรรทุกวัสดุ) 1 คัน 
4 เครื่องหั่นย่อยซากพืช ปฏิพงศ ์P2230HS18 1 เครื่อง 
5 เครื่องพรวนดินปฏิพงศ์ 2000  ล้อยางพร้อมอุปกรณ์   
 5.1 ชุดรถพ่วง Mini truck trailer  set 1 คัน 
 5.2 อุปกรณ์ชุดแหวกร่อง Hilling set พร้อมล้อเหล็ก 1 ชุด 
 5.3 อุปกรณ์ ปั๊มพ่นยาแบบ 3 สูบ Chemical  spray set 1 ชุด 
 5.4 แท่นติดตั้งปั๊มพ่นยา 1 แท่น 
6 จักรยานยนต์ 2 คัน 
7 เครื่องเจาะหลุม พ่วงท้ายแทรคเตอร์ 1  เครื่อง 
8 รถดูดฝุ่น 1 คัน 
9 เครื่องเป่าใบไม้ 2 เครื่อง 
 
ประเภทท่ี 4   รายการวัสดุ อุปกรณ์ สิ้นเปลืองที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อ จัดหาเดือนละ 

1 ครั้ง 
ที ่ รายการ จ านวน  /  เดือน หน่วย 
1 ไม้กวาดทางมะพร้าว 50 ด้าม 
2 คราดไม้ไผ่  10 ด้าม 
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มหาวิทยาลัยหรือผู้ตรวจสอบงานสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครือ่งจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยตามรายการและจ านวนหรือปริมาณท่ีระบุไว้ใน
เงื่อนไขการมอบหมายนี้ ได้ตลอดเวลาปฏิบัติงาน  
 7.2 การดูแลบ ารุงรักษา และใช้งาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  

 7.2.1 การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักรประเภทที่ 2  (ในข้อ 7.1  การเตรียมเก่ียวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)   ในกรณีที่เป็นการซ่อมบ ารุงตามอายุการใช้งาน
หรือตามก าหนดการบ ารุงรักษามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ  ยกเว้นความเสียหายหรือเกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของฟาร์มมหาวิทยาลัย  พนักงาน หรือ
บริวารของฟาร์มมหาวิทยาลัย  ทางฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบด าเนินการซ่อมแซมให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ

 7.2.2 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและการบ ารุงรักษา เครื่องจักรประเภทที่ 1และประเภทที่ 2 
(ในข้อ 7.1  การเตรียมเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)  มหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันเพ่ือการดูแลรักษา  ส าหรับการปฏิบัติงาน
ประจ าวันของโดยผู้ตรวจสอบงานก ากับดูแลการเบิกจ่ายตามการใช้งานจริง 

 
8.  การบริหารจัดการและความรับผิดชอบของฟาร์มมหาวิทยาลัย   ต้องด าเนินการดังนี้ 

 8.1  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   ฟาร์มมหาวิทยาลัยสามารถขออนุญาตใช้พ้ืนที่โดยการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นส านักงานชั่วคราวได้   ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์   หรือค่าบริการอ่ืนๆ  ในแต่ละเดือน
ที่มาปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขการใช้สาธารณูปโภครวมทั้งอัตรา
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 8.2  ด้านแผนการปฏิบัติงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง สนับสนุนแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงานภูมิทัศน์  ส่วนอาคารสถานที่ และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละเดือนเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  
ก่อนการด าเนินงานของเดือนนั้นโดยถือเป็นหน้าที่ปฏิบัติซึ่งผู้ตรวจสอบงานจะเป็นผู้ให้ข้อมูล และ
สามารถปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานที่อนุมัติไว้แล้วตามความเหมาะสม  

8.3 การเตรียมการเกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติงานของพนักงาน  
 8.3.1  ส่งรายชื่อพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ในต าแหน่งงานต่าง ๆ การสับเปลี่ยน การส่ง
พนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน ต้องจัดท าประวัติโดยละเอียด   การจัดพ้ืนที่ปฏิบัติงานและประเภทงานที่
ปฏิบัติติดภาพถ่ายจ านวน 2 ชุด ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
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ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ  ประวัติ  การจัดความเหมาะสมให้เหมาะกับประเภท
งานต่าง ๆ 
 8.3.2  พนักงานที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยส่งเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และผ่าน
การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เพ่ือดูแลรักษางานภูมิทัศน์ในระดับที่
ปฏิบัติงานได้จริง จากฟาร์มมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้ว 
 8.3.3  แสดงแผนผัง รายชื่อ รูปถ่ายผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆทุกคน ติดไว้หน้าส านักงาน
ภูมิทัศน์  หรือที่ที่ผู้ตรวจสอบงาน ก าหนดในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน  และต้องปรับเปลี่ยน เมื่อมีการ
สับเปลี่ยนการส่งพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งให้พนักงานติดบัตรแสดงตนทุกคนขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 
 8.4 การจัดท าข้อมูลการปฏิบัติงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดท ารายงานซึ่งแสดงความก้าวหน้า
ทั่วไปของปริมาณงาน  การแล้วเสร็จของงาน  แต่ละประเภทตามเวลาที่ผู้ตรวจสอบงานก าหนด 
รูปแบบและเนื้อหา จะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบ  ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของฟาร์มมหาวิทยาลัย  
เอกสาร รายงานต่างๆ ได้แก่  

8.4.1 รายงานการบันทึกเวลาตามข้อมูลจากเครื่องบันข้อทึกเวลา ในการเข้า–ออก ท างาน
ประจ าวัน 

ของพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยในการมอบหมายงานนี้  และสรุปข้อมูลประจ าเดอืนเพื่อการตรวจสอบ 
  8.4.2  เอกสารรายงานแสดงสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นรายการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา   
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย และอ่ืนๆ ประจ าวัน 
  8.4.3 รายงานพื้นที่ปฏิบัติงานและรายละเอียดอื่นๆ ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 8.4.4 เอกสารส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์และรายงานการตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล  
ตามข้อก าหนดเพ่ือส่งมอบให้ผู้ตรวจสอบงานด าเนินการตรวจสอบประจ าเดือน    
 8.4.5 ภาพถ่ายพ้ืนที่การปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องถ่ายภาพส่วนต่างๆ 
ของสภาพเดิมของพ้ืนที่และพันธุ์ไม้บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน     ในระหว่างปฏิบัติงานฟาร์มมหาวิทยาลัย
จะต้องถ่ายภาพเก็บไว้ให้เพียงพอที่จะน าไปแสดงความก้าวหน้าของงานและภาพที่แสดงสถานะที่ไม่
ปกติต่างๆ(ถ้ามี)  ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภาพถ่ายนั้นต้องมี วัน เดือน ปี ปรากฏอยู่ใน
ภาพถ่ายนั้นด้วย  เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบงานของแต่ละเดือนจ านวน 1 ชุด 
 8.5 ความรับผิดชอบด้านพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  
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 8.5.1  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องมีการคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม ตามสิทธิอันพึงมีตาม
กฎหมาย  พร้อมแสดงส าเนาหลักฐานการคุ้ มครองแรงงาน และประกันสังคมให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบทุกเดือน  
 8.5.2  ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องมียาสามัญ เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น  ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจ าที่
ส านักงาน 
 8.5.3  การปรับเปลี่ยนอัตราค่าแรงข้ันต่ า   ในกรณีท่ีทางราชการมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าแรง
ขั้นต่ า ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องแจ้งมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงบัญชีรายการค านวณ
การปรับอัตรา 
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  อัตราค่าจ้างให้
เป็นไปตามประกาศของทางราชการ  
 8.5.4  เครื่องแบบของพนักงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องให้พนักงานสวมใส่เสื้อผ้าหรือ
สัญลักษณ์ที่เป็นแบบเดียวกัน  ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและกลุ่มพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานใน
เส้นทางสัญจร หรือพ้ืนที่มีความเสี่ยงทางจราจร เช่นงานตัดหญ้า ตัดต้นไม้ หรื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้
สวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงขณะปฏิบัติงาน เสื้อที่สวมใส่ควรแสดงถึงกลุ่มหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ว่าเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการมอบหมายงาน โดยมีชื่อ 
หรือตราสัญลักษณ์ของฟาร์มมหาวิทยาลัย กางเกงพนักงานชายและหญิงต้องเป็นกางเกงขายาว   ใส่
รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้ายาง  ห้ามพนักงานสวมใส่ รองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ า   และต้องมีความ
พร้อมให้ตรวจสอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 8.5.5  การปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงาน  หากพนักงานลางานหรือขาดงานด้วยเหตุใดๆก็
ตาม จะต้องมีพนักงานที่มีคุณสมบัติเดียวกันมาทดแทนภายในสัปดาห์นั้น หรือสัปดาห์ถัดไปภายใน
เดือนที่ปฏิบัติงาน ถ้าฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดส่งคนงานมาแทนถือว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดส่ง
พนักงานไม่ครบตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ ให้ด าเนินการตามข้อ 9.2.1   และการจัดส่งพนักงาน
ประจ าวันเป็นไปตามประเภทและจ านวนผู้ปฏิบัติงานตามข้อ 6.1 
  ช่วงเวลาท างาน ถ้าพนักงานจะออกจากพ้ืนที่ท าการของมหาวิทยาลัย โดยไม่แจ้ง หรือ
ชี้แจงให้ทราบหรือมีเหตุผลอันควร ทุกครั้งไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือว่าพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตาม
การมอบหมาย 
 ช่วงเวลาท างานหรือออกจากพ้ืนที่มหาวิทยาลัย พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในตรวจค้น ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎ ค าแนะน า 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

     พนักงานคนใดปฏิบัติงานโดยประมาทในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ขัดค าสั่ง แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ประพฤติตัวอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
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มหาวิทยาลัย มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
หรือมีอาการมึนเมาหรือครองสติไม่ได้ในขณะปฏิบัติหน้าที่  เมื่อผู้ตรวจสอบงานได้แจ้งให้ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยทางวาจาทราบแล้ว  ฟาร์มมหาวิทยาลัย จะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง 
และจะส่งพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอีกไม่ได้ 
    ฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องกวดขันดูแลพนักงานไม่ให้น าทรัพย์สิน เศษวัสดุเหลือใช้ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ที่ช ารุด พืชพันธุ์ต่างๆ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย   ออก
จากพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย   โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีการอนุญาตให้เรียบร้อยจาก
มหาวิทยาลัย 
 8.6 ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย ความสูญหาย    
      ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้เกี่ยวกับความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดแก่
ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยครอบครอง และทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยให้ยืม
ตาม ข้อ 7. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประเภทที่ 3   หรือทรัพย์สินที่อยู่
ในความดูแลของมหาวิทยาลัยหรือทรัพย์สินของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ หรือทรัพย์สินของนักศึกษา 
ตลอดจนทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในอาคารและหรือ
นอกอาคาร 

เมื่อปรากฏว่าความเสียหายและหรือความสูญหายนั้น  เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าโดยไม่
ตั้งใจ    จงใจหรือประมาทเลินเล่อของฟาร์มมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  โดย
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ เรียกราคาทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สินตลอดจนค่าเสียหายจากฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  

โดยหักเงินที่ต้องจ่ายให้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยตามงวดในการมอบหมาย เพ่ือชดใช้เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายทั้งสิ้นทุกประการ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เกี่ยวกับ
ความเสียหาย  หรือความสูญหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย พนักงาน หรือบริวารของ
ฟาร์มมหาวิทยาลัยครอบครอง  ทั้งภายในและภายนอกบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

ความเสียหายเนื่องจาก ความบกพร่องของการดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า 
และองค์ประกอบภูมิทัศน์อ่ืนๆ จากพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องแก้ไข
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนต้นไม้หรือหญ้าให้ใหม่  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยไม่ผูกพันและรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงานของฟาร์ม
มหาวิทยาลัยรวมตลอดถึงค่าจ้าง  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอันใดของพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยด้วย  
โดยถือว่าฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
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 มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการตรวจสอบ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการวินิจฉัยข้อผิดพลาดใดๆ อัน
เกิดในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้
วินิจฉัยแล้วแจ้งให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยทราบและปฏิบัติตามค าวินิจฉัยอย่างเคร่งครัด 

8.7 แนวทางด้านความปลอดภัยในการท างาน 
8.7.1  ต้องตั้งป้ายสัญญาณเตือน หรือ สัญลักษณ์แสดงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

ในเส้นทางสัญจร ไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานอื่นๆ 
8.7.2  พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่น หมวกนิรภัย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ขณะ

ปฏิบัติงาน  ตามท่ีได้จัดหาไว้เพื่อป้องกันอันตรายเบื้องต้น 
8.7.3 การใช้สารเคมีอันตราย ต้องมีผู้เชี่ยวชาญก ากับการใช้งานและควบคุมการปฏิบัติงาน

อย่างใกล้ชิดและมีการอบรมผู้ใช้งานให้เข้าใจและสามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย 
8.7.4 การใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมก่อน

น าออกไปปฏิบัติงาน หากพบการช ารุด ผิดปกติ ต้องท าการซ่อมแซม หรือ จัดหาทดแทนเพ่ือ
ปฏิบัติงาน 

8.7.5  พนักงานทีพ่บสารเสพติดผิดกฎหมาย อยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธิ์สุราหรือสารเสพ
ติดอ่ืน ๆ ต้องให้หยุดปฏิบัติงานทันที  เพราะอาจท าให้การปฏิบัติงานเสียหายได้ และจะต้องได้รับโทษ
ทางวินัย 

8.7.6  ต้องฝึกอบรมพนักงานในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้มีการใช้งานอย่าง
ปลอดภัยกับตนเอง และผู้อ่ืน รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ  

 
9.  เงื่อนไขต่างๆในการด าเนินการ 

9.1 การจัดหาพนักงานเพ่ิม การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 
 มหาวิทยาลัยสามารถจะจัดหาพนักงานเพ่ิมเติม ได้ตามความจ าเป็นของงานได้  การคิดค่าแรง
ของพนักงานที่จัดหาเพ่ิมให้เป็นไปเช่นเดียวกับพนักงานที่จ้างประจ าทั้งนี้รวมทั้งค่าท างานล่วงเวลาด้วย 
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกิจกรรมพิเศษ  ซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดหาพนักงานเพ่ิมหรือให้พนักงานท างานเพ่ิม     โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้  
  9.1.2  มหาวิทยาลัยตกลงให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดหาพนักงานเพ่ิมในวัน เวลาท างานปกติ
และมหาวิทยาลัยตกลงจ่ายค่าตอบแทน โดยคิดตามอัตราจ้างตามปกติ 
  9.1.2   มหาวิทยาลัยตกลงให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดหาพนักงานท างานล่วงเวลาในวันท างาน
ปกติ  และมหาวิทยาลัยตกลงจ่ายค่าตอบแทน  โดยคิดเป็น 1.5 เท่าของชั่วโมงปกติ 
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  9.1.3   มหาวิทยาลัยตกลงให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดหาพนักงานท างานในวันหยุด และ
มหาวิทยาลัยตกลงจ่ายค่าตอบแทนโดยคิดเป็นค่าจ้าง 2 เท่าของวันท างานปกต ิ
  9.1.4   การนับระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้นับ 8 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษของวันที่เกินกว่า
เวลาของการปฏิบัติงานปกติ ถ้าเกิน 4 ชั่วโมงข้ึนไปให้นับเป็น 1 วัน และถ้าเศษของชั่วโมงเกินกว่าครึ่ง
ชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมงเต็ม 
 9.2 เงื่อนไขการลดจ านวนเงินค่าด าเนินงาน  แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
  9.2.1  กรณีจ านวนพนักงานมาปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการมอบหมายงาน
นี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์เลือกวิธีการปฏิบัติตามความเหมาะสม   โดยลดจ านวนเงินค่าด าเนินการ 
ตามสัดส่วนของจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานจริง คิดเป็นค่าด าเนินงาน 15% และก าไร 5.5% รวมเป็น 
20.5%  โดยหักจากค่าด าเนินงานที่ต้องจ่ายในงวดงานนั้นๆ       
  9.2.2  กรณเีครื่องมือ เครื่องจักร ที่พร้อมใช้งานมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการ
มอบหมายงานนี้ หรือฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ 
ให้ค านวณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อัตราส่วนลดเงินค่าด าเนินงาน ดังนี้   

3) ส่วนลดเงินค่าด าเนินงาน กรณีเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ  
และเครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ   
=  จ านวนวันที่ซ่อมไม่เสร็จ  x จ านวนเครื่องต่อวัน  x 150 บาท 

4) ส่วนลดเงินค่าด าเนินงาน กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ และเครื่องปั้มน้ าประจ ารถบรรทุก
น้ า 6 ล้อ  

 =  จ านวนวันที่ซ่อมไม่เสร็จ  x จ านวนเครื่องต่อวัน x 1,250 บาท  
  9.2.3  กรณวีัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ทีพ่ร้อมใช้งานมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนใน

รายการปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้  ให้ค านวณอัตรา
ส่วนลดค่าด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ จ านวนเงินต่อหน่วย/วัน (บาท) 

1 เคร ื่องสะพายไหล่ 300 

2 เครื่องตัดหญ้า  2 ล้อ 300 
3 เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ 300 
4 รถบรรทุก 6 ล้อ 2,500 
5 รถตัดหญ้านั่งขับ 2,500 
6 แทคเตอร์เล็กขนาด 32 แรงม้า 2,500 
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ส่วนรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ ที่ไม่

ระบุไว้ในตารางในข้อที่ 9.2.3  ให้ใช้ราคาท้องตลาดหรือราคากลาง คูณด้วยจ านวนวันที่จัดหาล่าช้า 

        ทั้งนี ้ให้ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบจ านวนแรงงานและเครื่องมือ เครื่องจักร  และเลขานุการ

ตรวจสอบผลการด าเนินการงานภูมิทัศน์เป็นผู้ค านวณอัตราส่วนลดค่าด าเนินงาน   โดยเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา 

 9.3 เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินแก่พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อ่ืนๆให้แก่พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่ก าหนดในเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้และไม่
ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดภายในไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้ตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเข้าตรวจสอบได้ 

หากฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  ค่าตอบแทน และสวัสดิการอ่ืนๆให้แก่
พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน  และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าเงินจ านวนที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินค่า
ด าเนินงานที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้รับไปจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว และยังถือว่าฟาร์มมหาวิทยาลัยผิด
เงื่อนไขการมอบหมายงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงการมอบหมายงานได้ด้วย 
 9.4  การส่งมอบงานและการตรวจสอบผลการด าเนินงานภูมิทัศน์ 
  ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องจัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบฯเพ่ือตรวจสอบงาน โดย
ต้องมีเอกสารประกอบในแต่ละเดือน   ดังต่อไปนี้    

9.4.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน  
9.4.2 แบบประเมินผลงานประจ าเดือนซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ  
9.4.3 รูปถ่ายพื้นท่ีและพันธุ์ไม้ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ ประกอบการตรวจสอบงานของแต่ละ 
 เดือนจ านวน 1 ชุด (โดยระบุวันที่ถ่ายรูปด้วย) 

 9.4.4  เอกสารรายงานแสดงสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นรายการซ่อมแซม 
  บ ารุงรักษา  การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้

ปุ๋ย และอ่ืนๆ ประจ าวัน9.4.5  ส าเนาใบเสร็จการส่งเงินประกันสังคมให้พนักงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาจากผลการประเมินงานประจ าเดือน เปรียบเทียบกับผล

การปฏิบัติงานในแต่ละเดือนของฟาร์มมหาวิทยาลัยจากผู้ตรวจสอบ โดยตรวจสอบปริมาณงาน 

คุณภาพงาน วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายละเอียดใน รายงานผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯเห็นชอบ รวมถึงส่วนประกอบปลีกย่อยอ่ืน ๆ ที่จะท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
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งานในส่วนที่จะตรวจสอบและจ่ายเงินค่าด าเนินงาน ต้องแล้วเสร็จเรียบร้อยตามการมอบหมาย

และเงื่อนไขต่างๆ  โดยเป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาใน

การตรวจสอบงานตามที่ผู้ตรวจสอบเสนอในแต่ละเดือน 

9.5  เงื่อนไขการช าระเงิน 

มหาวิทยาลัยตกลงช าระค่าด าเนินการโครงการฯ ให้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นงวดๆ จ านวน 24 

งวด  งวดละ 1 เดือน โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นใบแจ้งค่าด าเนินงานและค่าล่วงเวลา 

ค่าตอบแทน (ถ้ามี)  

ให้มหาวิทยาลัยภายในต้นเดือนถัดไป เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบและ เมื่ อ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จะเบิกจ่ายเงินให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยภายใน 30 

วัน  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับใบแจ้งดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการช าระค่าด าเนินการโครงการฯ และหรือค่าตอบแทน     ไม่เต็มเดือนให้ค านวณจาก

อัตราต่อเดือน  หารด้วยจ านวนวันปฏิบัติงานที่ปรากฏในเดือนนั้น คูณด้วยจ านวนวันที่พนักงานมา

ปฏิบัติงานจริงในเดือนนั้น   

9.6  เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ได้ในระหว่างที่

ฟาร์มมหาวิทยาลัยด าเนินการตามเงื่อนไขการมอบหมายงานนี้ได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

 

 

ลงชื่อ...................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   ลงชื่อ.............................. กรรมการและ
เลขานุการ 
        (นางสามารถ ขุมพลกรัง)             (นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์) 
 
 
ลงชื่อ.......................................... กรรมการ    ลงชื่อ.......................................... 
กรรมการ 
       (นางสาวอนัญญา กูบโคกกรวด)    (นายพชรกร โล้กูลประกิจ) 
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ลงชื่อ.......................................... กรรมการ    ลงชื่อ.......................................... 
กรรมการ 
        (นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ)     (นายบุญเสริม เสมอกลาง) 
 
 

ลงชื่อ.......................................... กรรมการ    ลงชื่อ.......................................... 
กรรมการ 
      (ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอ าพน)                        (ผศ.ดร.สันติ  วัฒฐานะ) 

 
 

ลงชื่อ.......................................... กรรมการ    ลงชื่อ.......................................... 
กรรมการ 
    (นางสาวชมพูนุท ศรีภราพิทักษ์)    (นายธวัชชัย สายทิพย์)             
            หวัหน้างานนิติการ             หัวหน้างานภูมิทัศน์  
  
 
ลงชื่อ.......................................... กรรมการ    ลงชื่อ.......................................... 
กรรมการ 
       (นายธานี คล่องณรงค์)                                              (ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์) 
     หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่                                          ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 
 
ลงชื่อ.......................................... กรรมการ    ลงชื่อ.......................................... 
กรรมการ 
          (ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกว่า)         (ศ.ดร.หนึ่ง เตียอ ารุง) 
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช        คณบดีส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ประธานกรรมการ   
          (รศ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร)      
                   ผู้ชว่ยอธิการบดี             
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หมวดท่ี 1  พนักงานและแรงงาน

ล าดับ จ านวน ราคา หมายเหตุ

ท่ี รายการ (คน) 1 หน่วย/วัน 1 เดือน (25 วัน) 12 เดือน (1ปี)  24 เดือน (2ปี)

1.1 หัวหน้าโครงการ (ป.ตรี) 1 784 19,600                235,200                 470,400                    

1.2 พนักงานควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานเรือนเพาะช า 1 696 17,400                208,800                 417,600                    

1.3 พนักงานควบคุมงานดูแล บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 3 626 46,950                563,400                 1,126,800                 

1.4 พนักงานขับรถและเคร่ืองจักรกล 8 380 76,000                912,000                 1,824,000                 

1.5 ช่างซ่อมบ ารุง เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร 1 380 9,500                  114,000                 228,000                    

1.6 พนักงานตัดหญ้า 35 330 288,750              3,465,000               6,930,000                 

1.7 พนักงานตัดแต่งไม้ยืนต้น 9 330 74,250                891,000                 1,782,000                 

1.8 พนักงานเก็บขยะส่วนกลาง และก าจัดแมลง 6 325 48,750                585,000                 1,170,000                 

1.9 พนักงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 30 325 243,750              2,925,000               5,850,000                 

1.10 พนักงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 47 325 381,875              4,582,500               9,165,000                 

รวม 141 1,206,825           14,481,900            28,963,800               

ค่าประกันสังคมและสวัสดิการเดือนละ  5% 60,341                724,095                 1,448,190                 

รวมท้ังหมด (ค่าแรง + ประกันสังคม) 1,267,166          15,205,995            30,411,990              

ประมาณราคาบันทึกข้อตกลงด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะด าเนินการต้ังแต่ 1  ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2565 รวม 24 เดือน

ราคารวม ( บาท )

หมวดท่ี 3 ค่าอุปกรณ์ วัสดุประกอบการปฏิบัติงาน
ล าดับ หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ท่ี รายการ ราคาต่อหน่วย
3.1 เอ็นตัดหญ้าส าหรับเคร่ืองตัดหญ้าสะพายไหล่ กิโลกรัม 1,440 420 604,800                             

3.2 ใบมีดตัดหญ้า 12 น้ิว ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้าสะพายไหล่ ใบ 500 160 80,000                               

3.3 ใบเล่ือยวงเดือนส าหรับเคร่ืองตัดหญ้าสะพายไหล่ ใบ 48 400 19,200                               

3.4 ใบมีดตัดหญ้า ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า 2 ล้อ ชุด 120 130 15,600                               

3.5 ใบมีดตัดหญ้า ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า 4 ล้อ ใบ 24 180 4,320                                 

3.6 ใบมีดตัดหญ้า Slasher 48" ใบ 8 1,000 8,000                                 

3.7 ใบมีดตัดหญ้า Slasher 72" ใบ 8 1,000 8,000                                 

3.8 โซ่พร้อมบาร์เล่ือยยนต์ ชุด 72 2,550 183,600                             
3.9 ค่าวัสดุอะไหล่อ่ืนๆเช่น จารบี กรองเคร่ือง น๊อต ลูกปืน สกีแทรคเตอร์ เดือน 24 10,000 240,000                             

รวมท้ังหมด 1,163,520                

ราคา (บาท)
ราคารวม ตลอดสัญญา 24 เดือน
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หมวดท่ี 4  เคร่ืองมือส าหรับปฏิบัติงานประจ าวัน
ล าดับ หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ท่ี รายการ ราคาต่อหน่วย
4.1 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ เคร่ือง 2 -                             -                                     ใช้เคร่ืองเดิม
4.2 กรรไกรตัดแต่งก่ิงสูงแบบตึงปรับความยาวได้ 4 เมตร ย่ีห้อ GADENAหรือเทียบเท่า ด้าม 3 4,500                         13,500                               
4.3 เล่ือยพับขนาดใบเล่ือย 9 น้ิว ย่ีห้อ SILKY หรือเทียบเท่า ด้าม 3 1,400                         4,200                                 
4.4 เล่ือยตัดแต่งก่ิงไม้สูงต่อด้ามปรับยืดได้ 6 เมตร ย่ีห้อ SILKY หรือเทียบเท่า ด้าม 3 12,500                       37,500                               
4.5 ถังเก็บน้ าพลาสติก 1,000 ลิตรพร้อมโครงเหล็ก ชุด 1 5,000                         5,000                                 
4.6 หมวกนิรภัย ใบ 9 400                            3,600                                 
4.7 ชะแลงเหล็กเอนกประสงค์วัสดุคาร์บอนสตีล ขนาด 750 มม. ด้าม 2 500                             1,000                                   

4.8 จอบขุดดินพร้อมด้ามขนาด 3 ปอนด์ตราจระเข้ ด้าม 40 300                            12,000                               
4.9 ด้ามจอบขุดดินไม้เน้ือแข็ง ด้าม 40 100                            4,000                                 
4.10 เสียมพร้อมด้าม ด้าม 40 200                            8,000                                 
4.11 ด้ามเสียมขุดดินไม้เน้ือแข็ง ด้าม 40 100                            4,000                                 
4.12 พล่ัวสแตนเลสพร้อมด้าม ด้าม 5 1,900                         9,500                                 
4.13 คราดเหล็ก 6 ซ่ีพร้อมด้าม ด้าม 30 250                            7,500                                 
4.14 อีเตอร์ขุดดิน(จิก) พร้อมด้าม ด้าม 10 300                            3,000                                 
4.15 มีดถางป่า ด้าม 50 300                            15,000                               
4.16 กรรไกรตัดหญ้า ย่ีห้อ ตราตา หรือเทียบเท่า อัน 30 2,300                         69,000                               
4.17 กรรไกรตัดแต่งก่ิงเล็ก ย่ีห้อ FELCO หรือเทียบเท่า อัน 10 2,000                         20,000                               
4.18 กรรไกรตัดก่ิงปากนกแก้วย่ีห้อ GARDENA หรือเทียบเท่า อัน 3 2,100                         6,300                                 
4.19 เล่ือยคันธนูขนาด 21 น้ิว ย่ีห้อเหรียญทองหรือเทียบเท่า ป้ืน 6 300                            1,800                                 
4.20 เล่ือยลันดาขนาด 26 น้ิวย่ีห้อเหรียญทองหรือเทียบเท่า ป้ืน 3 400                            1,200                                 
4.21 ค้อนตีตะปูด้ามยางย่ีห้อสแตนเล่ย์หรือเทียบเท่า ด้าม 3 500                            1,500                                 
4.22 ค้อนปอนด์ขนาด  5 ปอนด์ ด้าม 3 500                            1,500                                 
4.23 ถังพ่นสารเคมีความจุ 16-18 ลิตร ใบ 1 2,800                         2,800                                 
4.24 รถเข็น 2 ล้อ (เปล่ียนล้อแบบรถจักรยานยนต์ส าหรับขนย้ายวัสดุ) คัน 10 2,900                         29,000                               
4.25 สายยาง ขนาด 3/4 น้ิว ม้วนละ 100 เมตร ม้วน 40 1,700                         68,000                               
4.26 เข่งพลาสติคสานขนาดกว้าง 25 น้ิว สูง 20 น้ิว ใบ 40 300                            12,000                               
4.27 บุ้งก๋ี ใบ 10 100                            1,000                                 
4.28 เล่ือยต่อด้าม ป้ืน 30 330                            9,900                                 
4.29 เส้ือก๊ักติดแถบสะท้อนแสง Safety Vest ตัว 50 150                            7,500                                 
4.30 กรวยจราจร อัน 6 350                            2,100                                 
4.31 ป้ายสัญญาณเตือนขณะปฏิบัติงาน ชุด 2 590                            1,180                                 
4.32 ไม้กวาดทางมะพร้าว (เดือนละ 50 ด้าม) ด้าม 1,200 55                              66,000                               
4.33 คราดไม้ไผ่ (เดือนละ 10 ด้าม) ด้าม 240 40                              9,600                                 

รวมท้ังหมด 438,180                   

ราคา (บาท)
ราคารวม ตลอดสัญญา 24 เดือน
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สรุปประมาณราคาค่าด าเนินโครงการเขียวสะอาด

ส่วนท่ี 1  ค่าจ้างด าเนินโครงการเขียวสะอาด

หมายเหตุ
1 เดือน (25 วัน) 12 เดือน (1ปี)  24 เดือน (2ปี)

หมวดท่ี 1  พนักงานและแรงงาน 1,267,166.25       15,205,995.00        30,411,990.00           

หมวดท่ี 2  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล 105,198.37         1,262,380.40          2,524,760.80            

หมวดท่ี 3  ค่าวัสดุประกอบการปฏิบัติงาน 48,480.00           581,760.00            1,163,520.00             

หมวดท่ี 4  เคร่ืองมือส าหรับปฏิบัติงานประจ าวัน 18,257.50           219,090.00             438,180.00               

รวม 1,439,102.12       17,269,225.40        34,538,450.80          

ค่าด าเนินการ 15% + ก าไร 5.5% 295,015.93         3,540,191.21          7,080,382.41            

รวมท้ังส้ิน 1,734,118.05   20,809,416.61    41,618,833.21      

ส่วนท่ี 2  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและการบ ารุงรักษา

ล าดับ หมายเหตุ

ท่ี 1 เดือน (25 วัน) 12 เดือน (1ปี)  24 เดือน (2ปี)

1 น้ ามันเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 / ลิตรละ 25 บาท 60,000 720,000.00             1,440,000.00             เคร่ืองตัดหญ้า

2 น้ ามันเช้ือเพลิงเบนซิน / ลิตรละ 31 บาท 1,860 22,320.00               44,640.00                 รถตัดหญ้าน่ังขับ

3 น้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล  / ลิตรละ 25 บาท 70,000 840,000.00             1,680,000.00             แทรคเตอร์ และรถบรรทุก 6 ล้อ

4 น้ ามันหล่อล่ืนและน้ ามันบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอ่ืนๆ 8,500 102,000.00             204,000.00                

รวมท้ังหมด 140,360.00      1,684,320.00      3,368,640.00        

ส่วนท่ี 3   รายการสรุปเพ่ือขออนุมัติงบประมาณประจ าปี

1 เดือน (25 วัน) 12 เดือน (1ปี)  24 เดือน (2ปี)

ส่วนท่ี 1    ค่าจ้างด าเนินโครงการเขียวสะอาด 1,734,118.05    20,809,416.61     41,618,833.21       

ส่วนท่ี 2    ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและการบ ารุงรักษา 140,360.00      1,684,320.00       3,368,640.00         

รวมงบประมาณ เพ่ือด าเนินการท้ังหมด 1,874,478.05   22,493,736.61    44,987,473.21      

หมายเหตุ

รายการ 
ปริมาณเฉล่ีย (ลิตร) ราคารวม ( บาท )

รายการ
รวมรายการส่วนท่ี 1  และ ส่วนท่ี 2

ต่อ 1 เดือน 

2,400
60

2,800

รายการสรุป
ราคารวม ( บาท )
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เอกสารแนบ 13  
บันทึกเรื่องพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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หน่วยงาน   คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของ
มหาวิทยาลัย         
                เทคโนโลยสีุรนารี โทรศัพท ์4131-2 โทรสาร 4120                                                                           
ที่  อว 7402(5)/      วันที่      กันยายน  2563 
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัตบิันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กับฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป) 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึก

ข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ตามค าสั่งที่  

2414/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาร่างบันทึก

ข้อตกลงในการด าเนินโครงการเขียวสะอาดฯ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ 
 

          อนึ่ง ในการพิจารณาบันทึกข้อตกลงในการด าเนินโครงการเขียวสะอาดฯ  คณะ

กรรมการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงข้อตกลงจากฉบับเดิม  ที่ด าเนินการในปัจจุบัน  ให้มีความเหมาะสม

ตามสภาพความเป็นจริง  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน  สรุปดังนี้ 

1. จ านวนพนักงานในบันทึกข้อตกลงในการด าเนินโครงการเขียวสะอาดฯ จ านวน 

141 คน เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 3 คน (เดิม 138 คน)  เนื่องจากมีพ้ืนที่ดูแลรักษาด้าน

ภูมิทัศน์เพ่ิมขึ้นคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ้ืนที่กลุ่ม Learning 

Park  รวมถึงการดูแลพื้นที่โรงเรียนสุรวิวัฒน์ซึ่งมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมใน

ปีงบประมาณ 2564  จึงต้องเพ่ิมการดูแลภูมิทัศน์เพ่ือจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม 

2. วันเวลาปฏิบัติงานของพนักงานจะปฏิบัติงานในวันจันทร์ -วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 

08.00-17.00 น. ยกเว้นในกรณีที่มีงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ที่จ าเป็น

อาจมีการขอปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานในวันอาทิตย์  ระยะเวลารวม 2 ปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

3. เพ่ิมรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานประจ าวันให้

เหมาะสมช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ 

1. บันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารีกับฟาร์มมหาวิทยาลัย 

2. ค่าจ้างด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 1,734,118.05

บาท/เดือน รวม 24 เดือน เป็นเงินค่าด าเนินโครงการเขียวสะอาดทั้งสิ้น 

41,618,833.21 บาท  

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุงรักษาจัดหาโดยมหาวิทยาลัย  ประมาณการเดือนละ 

140,360.00 บาท (เป็นการเบิกจ่ายตามการใช้งานจริงในแต่ละเดือน)    รวม

ระยะเวลา 24 เดือน เป็นวงเงินงบประมาณ 3,368,640.00 บาท  

4. รวมค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยฯ    ตามบันทึก

ข้อตกลงที่เสนอใหม่และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุงรักษา   ในงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาบริการ-งานภูมิทัศน์จ านวนเงินทั้งสิ้น  44,98,473.21 บาท  (สี่สิบสี่

ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ในระยะเวลา 

24 เดือน 

 

 

 

    (รองศาสตราจารย์.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร) 

                                  ผู้ช่วยอธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง 

การด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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เอกสารแนบ 14  
เอกสารขอให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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หน่วยงาน   คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดของ
มหาวิทยาลัย         
                เทคโนโลยสีุรนารี โทรศัพท ์4131-2 โทรสาร 4120                                                                           
ที่  อว 7402(5)/      วันที่      กันยายน  2563 
เรื่อง ขอให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีกับฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 

เรียน หัวหน้าส่วนพัสดุ 
 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ได้น าเสนอร่างบันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือที่ อว 7402(5)/พว87   เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติบันทึก

ข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับฟาร์มมหาวิทยาลัย  ลง

วันที่ 8 กันยายน 2563 และได้รับการอนุมัติแล้วนั้น 

          เพ่ือให้การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินการโครงการเขียวสะอาดระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กับ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัถุประสงค์ ทาง

คณะกรรมการฯ จึงขอส่งเอกสารเพ่ือด าเนินการดังนี้ 

1. บันทึกข้อตกลงการด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือให้ท่านจัดท าบันทึก

ข้อตกลงกับฟาร์มมหาวิทยาลัย 

2. รายชื่อบุคลากร เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินการงานภูมิทัศน์ฯ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

 

 

    (รองศาสตราจารย์.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร) 

                                  ผู้ช่วยอธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง 

การด าเนินโครงการเขียวสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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เอกสารแนบ 15  
เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินการงานภูมิทัศน์  
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาพร  ศรีภราพิทักษ์ 

ต าแหน่ง/สังกัด พนักงานเกษตร / สังกัดหน่วยงานภูมิทัศน์  ส่วนอาคารสถานที่ 
ประวัติการศึกษา - อนุปริญญาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นครราชสีมา 
- ปริญญาตรีการจัดการงานก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรีการจัดการผังเมือง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

   
ประสบการณ์ท างาน - ปฏิบัติงานต าแหน่งนายช่างเทคนิค ในปีพ.ศ. 2538  (งานWord 

Tech 95) สังกัดส่วนอาคารสถานที ่
- ปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงานเกษตรในปีพ.ศ. 2539  สังกัดหน่วยงาน

ภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


