ลําดับที่
1
1.1

2
2.1

ปฏิทินการส่ งงานของหน่ วยงานให้ กองแผนงาน ปี ปฏิทิน ปี พ.ศ. 2557
งานพัฒนากายภาพ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธค.

ขั้นตอนและกิจกรรม
ด้ านผังแม่ บท
การปรับปรุงผังแม่ บท
- จัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปรับปรุ งผังแม่บท
- รายงานการประชุม และสรุ ปขอบเขตงานตามเงื่อนไขการจ้าง
- ตรวจสอบข้อมูลการประชุมให้เป็ นไปตามข้อกําหนด และแผนงาน
- สรุ ปผลงานการออกแบบทั้งหมด
- จัดทําเอกสารเพื่อเสนอต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําเอกสารสรุ ปผลงานเสนอต่อคณะกรรมการฯ กายภาพ
- เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาคมธรรมศาสตร์ เพื่อนําสู่การปฏิบตั ิ

การขอรับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง / ปรับปรุง
งบแผ่นดิน
- การจัดทําเอกสารเพื่อเสนอของบประมาณต่อ สงป และสภาผูแ้ ทนฯ
- การตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมแบบรู ปรายการ ราคากลาง
รายการ ประกอบแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรร

3
3
3

8
8
8

หน่ วยงานที่ส่งข้ อมูล/แหล่ งข้ อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ผูอ้ อกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /

พรทิพย์ / จิวพร
พรทิพย์ / จิวพร
บรรจง

ผูอ้ อกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /
กองกิจการนศ.

พรทิพย์ / นันทวัน
หน่วยงานที่ประสงค์จะของบประมาณ

- การจัดทําเอกสารวิเคราะห์ความเสี่ ยงตามหลักธรรมาภิบาล
- การจัดทําเอกสารงบประมาณเข้าที่ประชุมกรรมการฯ งบประมาณ
- การจัดทําเอกสารสรุ ปงบประมาณเสนอผูบ้ ริ หารมธ.
2.2

บรรจง / พรทิพย์

บรรจง / นริ นทร์
นันทวัน
พรทิพย์ / นันทวัน
พรทิพย์ / นันทวัน

งบรายได้ ของมหาวิทยาลัย
- การรวบรวมเอกสารที่เสนอขอจากหน่วยงาน

พรทิพย์ / นันทวัน

- การจัดทําเอกสารเพื่อเสนอของบประมาณ ต่อมธ

พรทิพย์ / นันทวัน

- การตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมแบบรู ปรายการ ราคากลาง
รายการประกอบแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรร

หน่วยงานที่ประสงค์จะของบประมาณ

บรรจง / นริ นทร์

- การจัดทําเอกสารงบประมาณเข้าที่ประชุมกรรมการฯ งบประมาณ

พรทิพย์ / นันทวัน

- การจัดทําเอกสารสรุ ปงบประมาณเสนอผูบ้ ริ หารมธ.

พรทิพย์ / นันทวัน

3

การกํากับและควบคุมการพัฒนาฯ กายภาพ

3.1

คณะกรรมการกํากับและควบคุมการพัฒนาฯ กายภาพ
เป็ นฝ่ ายเลขาฯ คณะกรรมการ ประชุมอย่ างน้ อย 2 เดือน ครั้ง
- การรวบรวม ตรวจสอบแบบรู ปรายการและเอกสารจากหน่วยงาน

สุทธิรักษ์

- การตรวจสอบ สํารวจ ถ่ายสภาพพื้นที่

นริ ทร์ / บรรจง

- การวิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอความคิดเห็น

นริ ทร์ / บรรจง

- การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ

สุทธิรักษ์ / จิวพร

- การจัดทําข้อมูลสรุ ปและนําเสนอPOWER POINT

หน่วยงานที่ประสงค์จะขอก่อสร้าง /

บรรจง

- การบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม

ปรับปรุ งอาคาร

สุทธิรักษ์ / จิวพร

- การจัดทํามติที่ประชุม และแจ้งมติตอ่ หน่วยงาน

3.2

4

สุทธิรักษ์ / จิวพร

- การประเมินผล และติดตามความคืบหน้าภายหลังการแจ้งมติ

สุทธิรักษ์

- การจัดทําเอกสารเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

สุทธิรักษ์

- การจัดทําเอกสารเพื่อนัดหมายการประชุม

สุทธิรักษ์ / จิวพร

คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองฯ กายภาพ
เป็ นฝ่ ายเลขาฯ คณะกรรมการ ประชุมอย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง
- การรวบรวม ตรวจสอบแบบรู ปรายการและเอกสารจากหน่วยงาน
- การตรวจสอบ สํารวจ ถ่ายสภาพพื้นที่
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอความคิดเห็น
- การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ
- การจัดทําข้อมูลสรุ ปและนําเสนอPOWER POINT
- การบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
- การจัดทํามติที่ประชุม และแจ้งมติต่อหน่วยงาน
- การประเมินผล และติดตามความคืบหน้าภายหลังการแจ้งมติ
- การจัดทําเอกสารเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรค
- การจัดทําเอกสารเพื่อนัดหมายการประชุม
การออกแบบอาคาร
เป็ นฝ่ ายเลขาฯ คณะกรรมการตรวจรับมอบงานออกแบบ ได้ แก่

นริ นทร์ / สุทธิรักษ์
นริ นทร์ / สุทธิรักษ์
นริ นทร์
นริ นทร์ / จิวพร
นริ นทร์
จิวพร
จิวพร
นริ นทร์ / สุทธิรักษ์
นริ นทร์ / สุทธิรักษ์
จิวพร

หน่วยงานที่ประสงค์จะขอก่อสร้าง /
ปรับปรุ งอาคาร

ลําดับที่

5

ปฏิทินการส่ งงานของหน่ วยงานให้ กองแผนงาน ปี ปฏิทิน ปี พ.ศ. 2557
งานพัฒนากายภาพ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธค.

ขั้นตอนและกิจกรรม
- การออกแบบอาคารนวัตกรรมและบริ การฯ
- การออกแบบอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์
- การออกแบบปรับปรุ งพื้นที่โรงอาหารคณะสังคมฯ
การกํากับและควบคุมการก่ อร้ าง
เป็ นฝ่ ายเลขาฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่ อสร้ าง ได้ แก่
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองฯ
- ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ฯ

หน่ วยงานที่ส่งข้ อมูล/แหล่ งข้ อมูล

ผู้รับผิดชอบ

บ . ออกแบบเอกชน

บรรจง / นริ นทร์

- ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิ นและผูส้ ูงอายุ

บ.ก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

นันทวัน
สุทธิรักษ์

- ก่อสร้างอาคารฝึ กปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
1. นายบรรจง อู๋สูงเนิน
2. นางพรทิพย์ อารักษ์วรกุล
3. นายสุทธิรักษ์ ช้างรักษา
4. นางสาวนันทวัน ลําไย
5. นายนริ นทร์ คําภู
6. นางสาวจิวพร แพทย์วงค์

สุทธิรักษ์
นริ นทร์

โทร (82) 1856
โทร. (82)1849
โทร. (82)1848
โทร. (82)1849
โทร. (82)1848
โทร. (82)1849

o_bunchong@hotmail.com
porntip.padd@gmail.com
saving_chang@hotmail.com
nantawan_mink@yahoo.com
narin.khampu@gmail.com
jumyear@gmail.com

