
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

ภารกิจกองช่าง 
 

 

 

 

 

 

กองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
 
 



ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติกองช่างฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งเทศบาลต าบลดงคอน ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้
ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบงานกองช่าง ใช้ศึกษาและนาไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของกองช่าง คู่มือการปฏิบัติกองช่าง เทศบาลต าบลดงคอน ได้แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียด
งานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และลูกจ้างกองช่างให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียส าคัญ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบกองช่าง เทศบาลต าบลดงคอน จะได้
นาคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลดงคอนที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติต าบล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง เทศบาลต าบลดงคอน 
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วัตถุประสงค ์ 
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลต าบลดงคอน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
๑. เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของกองช่าง  
๒. เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การทางานของกองช่าง ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา มีการทางานปลอดภัย บรรลุข้อก าหนดทีส่ าคัญ
ของกระบวนการ  
 

ขอบเขตของกระบวนงำน  
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคมและงานบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
- งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ  
- งานขอตั้งงบประมาณประจาปี  
- งานของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง  
- งานก าหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ  
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
กรอบแนวคิด ผู้รับบริกำร  ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

การคมนาคม ขนส่งที่ดี  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

ประชาชนในเขตต าบลดงคอน มีการคมนาคม ขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓  
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนก่อสร้ำง  
1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต่างๆ  
2. จัดทาประมาณราคากลางโดยศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด (ไม่เกิน ๑ เดือน) จากสา
นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (http://www.dongkon.go.th) หรือราคาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  
3. ผู้อานวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา และแบบแปลน  
4. เสนอปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีพิจารณา และลงนามอนุมัติดาเนินโครงการ  
 
แผนผังขั้นตอน  
ศึกษารายละเอียดโครงการ  
นายช่างโยธาจัดทาประมาณราคาก่อสร้าง พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง  
ผู้อานวยการกองช่างตรวจสอบ  
ถูกต้อง  
ไม่ถูกต้อง  
แก้ไข และเสนอพิจารณาใหม่  
เสนอปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีพิจารณาและลงนามอนุมัติดาเนินการ  
คัดลอกสาเนาเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลนก่อสร้าง ให้กองคลังดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 

แผนผังขั้นตอน (ต่อ)  
ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ก่อสร้างเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด พร้อม
ทั้งจัดทาบันทึกควบคุมงานทุกวัน  
สรุปผลการดาเนินโครงการก่อสร้าง รายไตรมาส  
รายงานปลัดเทศบาล/ นายกเทศมนตรีทราบ  
รายงานผลการดาเนินโครงการให้ ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีทราบ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 

- งานประเมินราคา  
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
- งานออกแบบและบริการข้อมูล  
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม  
- งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้าง
ถูกต้องตามแบบที่รับอนุญาตการประมาณราคา ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ  
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
กรอบแนวคิด ผู้รับบริกำร  ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

ความถูกต้อง รวดเร็ว  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

ความถูกต้อง รวดเร็ว  

 

ระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนขออนุญำตก่อสร้ำง/ต่อเติม/รื้อถอนอำคำร  
1. ผู้ยื่นคาร้อง ขอรับแบบฟอร์มการยื่นคาร้องได้ ณ ที่ทาการเทศบาลต าบลดงคอน หรือที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่
๑- 16 
2. ผู้ยื่นคาร้อง นาแบบคาร้องพร้อมหลักฐานยื่นต่อเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง เทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือจัดทา
หนังสือรับรองการขออนุญาต (แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลดงคอน ไม่ได้อยู่ในเขตควบคุมอาคาร จึงไม่สามารถออก
หนังสืออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอน ได)้  
หลักฐาน  
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ  

- สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ  

- สาเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ ๑ ฉบับ  

3. เจ้าพนักงานธุรการ เสนอนายกเทศมนตรีลงนาม (กรณีนายกเทศมนตรีไม่อยู่ประจาสานักงาน หรือติดภารกิจ ใช้
ระยะเวลาประมาณ ๑-๒ วัน)  

4. ติดต่อผู้ยื่นคาร้องมารับหนังสือรับรอง  
แผนผังขั้นตอนกำรขอหนังสือรับรอง กำรขออนุญำตก่อสร้ำง ต่อเตมิ รื้อถอนอำคำร  
แจ้งผู้ยื่นคาร้อง รับหนังสือรับรอง  
นายกเทศมนตรีลงนาม  
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง จัดทาหนังสือรับรอง เสนอนายกเทศมนตรีลงนาม  
ผู้ยื่นคาร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานได้ท่ี กองช่าง เทศบาลต าบลดงคอน  
ผู้ยื่นคาร้อง กรอกแบบคาร้องขอหนังสือรับรอง การขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 



๓. งำนประสำนสำธำรณูปโภค 

- งานประสานสาธารณูปโภค  
- งานไฟฟ้าสาธารณะ  
- งานระบายน้า  
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
- งานการบ ารุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้า  
- งานส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดทาแผนที่และโครงการป้องกันน้าท่วมขัง แผนบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ โครงการล้างท่อ
ระบายน้า และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้า ให้มีความพร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงาน การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้าท่วมขัง การระบายน้าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง 
คูน้า สร้างเข่ือน สร้างทานบ  
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
กรอบแนวคิด ผู้รับบริกำร  ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์  

 

แผนผังขั้นตอนกำรติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ  
ผู้ยื่นคาร้องขอ กรอกเอกสารคาร้อง ณ ที่ทาการ เทศบาลต าบลดงคอน หรือ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เทศบาลต าบลดงคอน ดาเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามคาร้องที่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติแล้ว เจ้าพนักงานธุรการ เสนอคาร้องต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ผู้ยื่นคาร้องขอ ยื่นแบบคาร้อง ณ สานักงานปลัด เทศบาลต าบลดงคอน เพ่ือลงรับคาร้อง  
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน รายไตรมาส 

๔. งำนผังเมือง 

- งานส ารวจและแผนที่  
- งานวางผังพัฒนาเมือง  
- งานควบคุมทางผังเมือง  
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง ก าหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือการขอครอบครองสิทธิ์ในที่สาธารณะการบุกรุกท่ีดิน 
ให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดินสะพาน ท่อระบายน้า  
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
กรอบแนวคิด ผู้รับบริกำร  ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

มีที่ทากินและที่อยู่อาศัย  
มีขอบเขตพ้ืนที่ชัดเจน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงคอน  
หน่วยงานราชการในต าบลดงคอน  

มีที่ทากินและที่อยู่อาศัย  



แผนผังขั้นตอนกำรชี้ระวังแนวเขต/กำรรับรองแนวเขต  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเรื่องมายัง เทศบาลต าบลดงคอน  
เจ้าหน้าที่กองช่าง (ผู้รับมอบอ านาจจากนายกเทศมนตรี) ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคาร้องขอ  
กรณีไม่มีการลุกล้า กรณีมีการลุกล้า  
รายงานอ าเภอสรรคบุรี ลงนามรับรอง  
รายงานนายกเทศมนตรีทราบ  

กำรรำยงำนผล  
๑. งานก่อสร้าง รายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส  
๒. งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ  
๓. งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดาเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดข้อร้องเรียนเร่งด่วน  
๔. งานผังเมือง รายงานสรุปผลการดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ หรือรายงานทันทีกรณีเกิด ข้อร้องเรียน  
 


