
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดการความสะอาดบนพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าท่ีงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมจัดเตรยีม
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น รถกวาด ถุงขยะ ฯลฯ 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่า
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม ่

 2.1 กรณีพร้อม  
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2.1.1 เจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติงาน 

 - เจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น 3 ทีม  
   ทีมท่ี 1 ท าความสะอาดพื้นผิวถนน จ านวน 4 คน 
   ทีมท่ี 2 จัดเก็บขยะ เปลี่ยนถุงด า/ล้างจดุพักขยะ 
จ านวน 2 คน 
   ทีมท่ี 3 ทีมเก็บขยะมูลฝอยบริเวณเกาะกลางถนน 
จ านวน 2 คน 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2.1.2 รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อหัวหน้างาน 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(หัวหน้างาน) 

2.1.3 ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

- หัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี 
กรณเีรียบร้อย เจ้าหนา้ที่ปฏิบตัิตามข้อ 2.1.4 
กรณไีม่เรียบร้อย แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปปฏิบัติงาน
ตามข้อ 2.1.1 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2.1.4 จัดเก็บอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย และปฏิบัตติามข้อ 3. 

 2.2 กรณีไม่พร้อม  
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

            2.2.1 เขียนใบแจ้งซ่อม/ขอ
อนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ์

- เจ้าหน้าท่ีเขียนใบแจ้งซ่อมหรือท าเรื่องอนุมัติจดัซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์แล้วแต่กรณ ี

งานพัสดุ/รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล 

            2.2.2 เสนอพิจารณา - ใบแจ้งซ่อม ส่งงานพัสดุ กองคลังพิจารณา 
- เรื่องขออนุมัติจัดซื้อ เสนอรองอธิการดีที่ก ากับดูแล
พิจารณา 
กรณีอนุมตัิ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัตติามข้อ 2.2.3 และข้อ
2.2.4 
กรณไีม่อนุมตัิ ปฏิบัตติามข้อ 3. 

งานพัสดุ กองคลัง             2.2.3 ส่งซ่อม/จัดซื้อตาม
กระบวนการพสัด ุ

- งานพัสดุ กองคลังด าเนินการส่งซ่อม/จัดซื้อตาม
ระเบียบพสัดุ   

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

            2.2.4 เจ้าหน้าท่ีรับวัสดุ-
อุปกรณ ์

- เจ้าหน้าท่ีรับวัสดุ-อุปกรณ์ทีส่่งซอ่มหรือที่จัดซื้อ และ
ปฏิบัติตามข้อ 2.1.1 

 3. จบการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดการความสะอาดบนพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การดูแลพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นท่ี
ส่วนกลาง 

-เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบความเรยีบร้อยภมูิทัศนพ์ื้นที่
ส่วนกลาง 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2. สภาพพื้นที่ท่ีตรวจสอบ กรณเีรียบร้อย ปฏิบตัิตามข้อ 2.1 
กรณไีม่เรียบร้อย เมื่อตรวจพบพื้นที่สีเขียวไม่
เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติามขอ้ 2.2.1 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2.1 กรณีเรียบร้อย เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อ 3. 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2.2 กรณีไม่เรียบร้อย  

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

   2.2.1 ตรวจสอบความ
รับผิดชอบของพื้นที ่

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความรับผดิชอบของพื้นที่ว่าเป็น
พื้นที่จ้างเหมาผูร้ับจ้างหรือไม ่
กรณีพื้นที่ไม่จ้างเหมา ปฏิบัตติามข้อ 2.2.2-2.2.3 
กรณีพื้นที่จ้างเหมา ปฏิบตัิตามข้อ 2.2.4-2.2.7 
 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

   2.2.2 แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ -เจ้าหน้าท่ีที่พบเห็นพื้นที่ไมเ่รียบรอ้ยแจ้งเจ้าหน้าท่ีงาน
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

   2.2.3 เจ้าหน้าที่ด าเนินการ -เจ้าหน้าท่ีงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับแจ้ง 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(ผู้ควบคุมงาน) 

   2.2.4 ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้รับ
จ้างด าเนินการ 

-ผู้ควบคุมงานแจ้งผูร้ับจ้างให้ด าเนนิการจัดการพื้นท่ีให้
เรียบร้อย 

ผู้รับจ้าง    2.2.5 ผู้รับจ้างด าเนินการ -ผู้รับจ้างปฏิบตัิงานตามทีไ่ดร้ับแจง้จากผู้ควบควบคุม
งาน 

ผู้รับจ้าง    2.2.6 ผู้รับจ้างรายงานผลใหผู้้
ควบคุมงานทราบ 

-เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมงานรับทราบด้วย 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(ผู้ควบคุมงาน) 

   2.2.7 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
พื้นที ่

-เมื่อผู้ควบคุมงานไดร้ับแจ้งจากผูร้บัจ้างว่าได้
ด าเนินการจัดการพื้นที่แล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงานลงพื้นที่
ตรวจสอบความเรียบร้อย 
กรณเีรียบร้อย ปฏิบตัิตามข้อ 3. 
กรณไีม่เรียบร้อย ปฏิบัตติามขอ้ 3. 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

3. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาข้ันต้น 

-เจ้าหน้าท่ีงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

   
 4. จบการท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การดูแลพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ส่วนกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ต้นไม้ ถังขยะ พัดลม ฯลฯ 

 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

ผู้รับบริการ 1.ผู้รับบริการกรอกแบบฟอรม์/หนังสือ
ขอความอนุเคราะห ์

-ผู้รับบริการกรอกแบบฟอรม์การขอใช้สถานท่ี/วัสดุ
อุปกรณ์/ต้นไม้/ยานพาหนะ  
-หน่วยงานยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห ์

ผู้รับบริการ/งานบริหารและ
พัฒนาระบบ 

2.ผู้รับบริการยื่นเอกสารที่งานบรหิาร
และพัฒาระบบ 

-ผู้รับบริการยื่นเอกสารที่งานบรหิารและพัฒนาระบบ 

งานบริหารและพัฒนาระบบ/
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

3.งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้รบั
แบบฟอร์ม/หนังสือขอความอนุเคราะห ์

-งานบริหารและพัฒนาระบบส่งเอกสาร/หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ให้งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พิจารณา 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

4.ตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์ที่ขอใช้
บริการ 

-เจ้าหน้าท่ีลงรับหนังสือพร้อมตรวจสอบจ านวน
อุปกรณ์ที่ขอใช้บริการและเสนอหวัหน้างานเพื่อ
พิจารณา 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(หัวหน้างาน) 

5.หัวหน้างานพิจารณา -หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้ม พิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัต ิ

    5.1 กรณีอนุมัติ  
ผู้รับบริการ/งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม(เจ้าหน้าที่) 

        5.1.1 แจ้งผลและนัดรับอุปกรณ ์ -เจ้าหน้าท่ีติดต่อผูร้ับบริการเพื่อแจ้งผลการใหบ้ริการ
และนัดวันรับอุปกรณ ์

ผู้รับบริการ/งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม(เจ้าหน้าที่) 

        5.1.2 ผู้รับบริการมารับอุปกรณ์
และนัดคืนอุปกรณ ์

-ผู้รับบริการมารับอุปกรณ์ตามวันที่นัดรับ พร้อมทั้งนัด
วันคืนอุปกรณ ์
-ผู้รับบริการเซ็นต์ชื่อยืมของแฟ้มรบัอุปกรณ์เพื่อเป็น
หลักฐาน 

ผู้รับบริการ/งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม(เจ้าหน้าที่) 

        5.1.3 ผู้รับบริการน าอุปกรณ์มา
คืน 

-ผู้รับบริการน าอุปกรณ์มาคืนตามวันท่ีนัดคืน 
-ผู้รับบริการเซ็นต์ชื่อคืนของในแฟ้มรับอุปกรณ ์

ผู้รับบริการ/งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม(เจ้าหน้าที่) 

        5.1.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อุปกรณ ์

-เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ที่ผูร้บับริการน ามาคืน 
   กรณีช ารุด ผู้รับบริการต้องจัดหาอุปกรณ์มา
ทดแทน และปฏิบตัิตามข้อ 6. 
   กรณีไม่ช ารุด ปฏิบตัิตามข้อ 6. 

    5.2 กรณีไม่อนุมัต ิ  
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

        5.2.1 แจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบ -เจ้าหน้าท่ีติดต่อผูร้ับบริการเพื่อแจ้งผลให้ผูร้ับบริการ
ทราบ และปฏิบัติตามข้อ 6. 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

6.รายงานผล/สรุปผลการให้บริการ -เจ้าหน้าท่ีสรุปผลการให้บริการในรายงานประจ าเดือน 

 7.จบการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ต้นไม้ ถังขยะ พัดลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

1.วางแผนการผลิตพันธ์ุไม ้ -ห้วหน้าทีมเพาะช า วางแผนการผลิตพันธ์ุไม ้

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2.ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/เมลด็พันธ์ุ -หัวหน้าทีมเพาะช า จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/
เมลด็พันธ์ุ 
-เสนอผ่านหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารและพัฒนาระบบ/
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

3.เรื่องอนุมัติเสนอรองอธิการบดีทีก่ ากับ
ดูแล 

-งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมส่งเรือ่งไปงานบริหารและ
พัฒนาระบบเพื่อเสนอเรื่องตามขัน้ตอน 
-รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลพิจารณาเรื่องอนุมัติ/ไม่
อนุมัต ิ

   3.1 กรณีอนุมัติ -ปฏิบัติตามข้อ 3.1.1-3.1.9 
กองคลัง        3.1.1 งานพัสดุ กองคลัง

ด าเนินการจัดซื้อ 
-เมื่อหลักการไดร้ับการอนุมัติแล้ว ต้นเรื่องส่งไปงาน
พัสดุ กองคลังเพื่อด าเนินการจัดซือ้ตามระเบียบพสัด ุ

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

       3.1.2 ได้รับวัสด/ุเมล็ดพันธ์ุ -งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมไดร้ับวัสดุ/เมล็ดพันธ์ุ 
ตามหลักการที่ขออนุมัต ิ

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

       3.1.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน
บัญชีคุมวัสด ุ

-เมื่อไดร้ับวัสดุ/เมลด็พันธ์ุ เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูลใน
บัญชีคุมวัสด ุ
-เมื่อต้องการวัสดุ/เมลด็พันธ์ุไปใช้งาน เจ้าหน้าท่ีต้อง
ลงช่ือเบิกวัสดุทุกครั้งไป 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

       3.1.4 เจ้าหน้าที่เพาะเมลด็และ
ดูแลบ ารุงรักษา 

-เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเพาะช าต้นไม้โดยการเพาะเมล็ด/
รดน้ า/ก าจัดศตัรูพืช ตามระยะเวลาเจรญิเติบโตของ
ต้นไม้ชนิดนั้นๆ 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

       3.1.5 ครบก าหนดอนุบาลตน้ไม ้ -เจ้าหน้าท่ีหมั่นคอยดูแลบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ที่เพาะ เป็น
ประจ าทุกวันจนครบก าหนดการอนุบาลต้นไม้  

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

       3.1.6 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ต้นไม ้

-เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสภาพพันธุ์ไมท้ี่อนุบาลไว้ ว่า
สมบูรณ์หรือไมส่มบรูณ ์
กรณสีมบรูณ์ ปฏบิัติตามข้อ 3.1.7-3.1.8 
กรณไีมส่มบูรณ์ ปฏิบตัิตามข้อ 3.1.4 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าท่ี) 

       3.1.7 เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีต้นไม ้ -เจ้าหน้าท่ีบันทึกบัญชีคุมต้นไม้แยกตามชนิดพันธุ์ไม ้

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

       3.1.8 น าต้นไม้ไปใช้งาน -เจ้าหน้าท่ีน าต้นไม้ไปใช้งานตามวตัถุประสงค์ต่างๆ 
เช่น ให้บริการ จ าหน่าย 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(หัวหน้างาน/เจ้าหนา้ที่) 

       3.1.9 รายงานผล/สรุปรายการ
ต้นไม ้

-เจ้าหน้าท่ีรายงานยอดผลิตต้นไมเ้สนอหัวหน้างานภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
-สรุปยอดการผลิตต้นไม้และการน าไปใช้งานใน
รายงานประจ าเดือน 

   3.1 กรณีไม่อนุมัติ -ปฏิบัติตามข้อ 4. 
 4.จบการท างาน  

 
 
 
 
 



ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ 

 
 

 

 



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและคูคลอง พ้ืนที่ส่วนกลาง 

 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

1.เจ้าหน้าท่ีเขียน TOR -เจ้าหน้าท่ีจัดท าร่างขอบเขตงาน  (Term of 
reference : TOR)  

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(เจ้าหน้าที่) 

2.ขออนุมัติจัดหาผู้รับจ้าง -เจ้าหน้าท่ีจัดท าขออนุมัตหิลักการจัดหาผู้รับจ้าง 
พร้อมแนบร่างขอบเขตงาน (TOR) 

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล/ 
งานบริหารและพัฒนาระบบ/ 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

3.เรื่องอนุมัติเสนอรองอธิการบดีทีก่ ากับ
ดูแล 

-งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมส่งเรือ่งไปงานบริหารและ
พัฒนาระบบเพื่อเสนอเรื่องตามขัน้ตอน 
-รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลพิจารณาเรื่องอนุมัติ/ไม่
อนุมัต ิ

   3.1 กรณีอนุมัติ ปฏิบัติตามข้อ 3.1.1-3.1.6 
กองคลัง         3.1.1 ด าเนินการจัดหาผูร้ับจ้าง -งานพัสดุ กองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา 

คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบ
พัสด ุ
-งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการจดัหาผู้รับจ้างตาม
ระเบียบพสัด ุ

กองคลัง/ผู้รับจ้าง         3.1.2 ได้ผู้รับจ้างและท าสญัญา
จ้าง 

-เมื่อไดผู้้รับจา้งแล้ว งานพัสดุ กองคลัง จัดท าสัญญา
จ้าง 

ผู้รับจ้าง         3.1.3 ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน -ผู้รับจ้างปฏิบตัิงานตามสัญญาจ้างและเงื่อนไข
เฉพาะงาน 

ผู้ควบคุมงาน         3.1.4 ผู้ควบคุมงานจ้าง 
ตรวจสอบการท างาน 

-ผู้ควบคุมงานจ้างต้องตรวจสอบการท างานของผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและเง่ือนไขเฉพาะงาน
เป็นประจ าทุกวัน 

กองคลัง/คณะกรรมการตรวจ
รับ 

        3.1.5 ประชุมตรวจรับงานจ้าง -งานพัสดุ กองคลัง แจ้งกรรมการเพื่อนัดวันประชุม
ตรวจรับงานจา้ง 
-งานพัสดุ กองคลัง จัดประชุมตรวจรับงานจ้าง 

กองคลัง/คณะกรรมการตรวจ
รับ 

        3.1.6 คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างพิจารณา 

-คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพจิารณาการท างาน
ของผู้รับจ้าง โดยถือมติที่ประชุม ดังนี ้
กรณตีรวจรับ  
    1.กองคลังจ่ายค่าจ้างตามสญัญาจ้าง 
 

กรณไีม่ตรวจรับ  
    1.แจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขงานตามมติที่ประชุม 
    2.ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 
    3.ผู้รับจ้างรายงานผลการแกไ้ขงานให้
คณะกรรมการทราบ 
    4.คณะกรรมการพิจารณา ตามข้อ 3.1.6 

   3.2 กรณีไม่อนุมัติ ปฏิบัติตามข้อ 4. 
 4.จบการท างาน  

 

 

 

 



ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
งานจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและคูคลอง พ้ืนที่ส่วนกลาง 

 
 

 


