
คูมือการปฏิบัติงานกองชาง

องคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



คำนำ

คู ม ือการปฏิบ ัต ิงานกองชาง เป ็นคู ม ือการปฏิบ ัต ิงานของกองชางองคการบริการสวน
ตําบลคําครั่ง ตําบลคําครั่ง อําเภอดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ ัดทำข ึ้นเพ่ือใหพนักงานองคการบริการสวน
ตําบลคําครั่ง พน ักงานจ าง ได ศ ึกษาและนำไปปฏ ิบ ัต ิงาน เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธ ิภาพในการปฏ ิบัติงานของพนักงาน

คู ม ือการปฏิบ ัต ิงานของกองชาง องคการบริการสวนตําบลไดแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนในการ
ปฏ ิบัติงาน รายละเอ ียดและค ุณภาพในการปฏ ิบัติงาน เพ ื่อกําหนดเป ็นมาตรฐานในการปฏิบ ัต ิงาน มาตรฐานใน
การปฏิบ ัติงานของพนักงานองคการบริการสวนตําบล พนักงานกองชางใหบรรลุตามขอกําหนดท่ีสําคัญซึ่ง
ตอบสนองความตองการของผูมารับริการและผูมีสวนไดเสียสําคัญ

คณะผูจ ัดทําหว ังเปนอยางยิ่งวา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พน ักงานจ าง ผู ร ับผิดชอบ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคําครั่งไดนําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและนํามาใชในการปฏิบิตงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคําครั่งท่ีไดระบุไว

กองช างองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง



สารบัญ

เรื่อง หนา

วัตถุประสงค

1.ขอบเขตของงานกอสราง
1.1 งานกอสราง

-วิธีดําเนินงาน
-ข้ันตอน
-แผนผัง
-แนวทางการปฏิบัติ

1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-วิธีดําเนินงาน
-ข้ันตอน
-แผนผัง
-แนวทางการปฏิบัติ

1.3 งานประสานสาธารณูปโภค
-วิธีดําเนินงาน
-ข้ันตอน
-แผนผัง
-แนวทางการปฏิบัติ

2.การรายงานผล
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วัตถุประสงค

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง มีวัตถุประสงคดังนี้

1. เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของกองชางมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปนลายลักษณอักษรซึ่ง
แสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆของกองชาง

2. เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะชวยใหการทํางานของกองชางไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย
ไดผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วทันตามเลาท่ีกําหนดเวลามีการทํางานปลอดภัยบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญ
ของโครงการ

ขอบเขตของกระบวนงาน

1.งานกอสราง

- งานกอสรางบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษงานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคมและงาน

บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานาหนะ
- งานกอสรางปรับปรุงบูรณะซอมแซมสิ่งกอสรางสาธารณะ
- งานขอตั้งงบประมาณประจําป
- งานขอตั้งงบประมาณประจําปฝายผังเมือง
- งานกําหนดรายละเอียดขอมูลสาธารณะ
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

กรอบแนวคิด

ผูมารับบริการ ความตองการของผูรับบริการ
ประชาชน/สวนราชการในพ้ืนท่ีตําบลคําครั่ง การคมนาคมท่ีดิน

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการของผูมีสวนไดเสีย
ประชาชน/สวนราชการในพ้ืนท่ีตําบลคําครั่ง ประชาชน/สวนราชการ มีการคมนาคมท่ีสะดวก

ข้ันตอนการดําเนินงานกอสราง

1.การศึกษารายละเอียดโครงการท่ีผานการพิจารณาอนุมัติประเภทตางๆ
2.จัดทําประมาณราคาโดยศึกษาวัสดุกอสรางท่ีใกลเคียงกับปจจุบันมากท่ีสุด (ไมเกิน 1 เดือน) จากสํานักดัชนี
เศรษฐการคา กระทรวง (http:www.prioe.moc.go.th)หรือพาณิชยจังหวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี
3.ผูอํานวยการกองชางสอบรายละเอียดใบประมาณราคาและแบบแปลน
4.เสนอปลัดอบต. และนาบกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาและลงนามอนุมัติดําเนินโครงการ

www.prioe.moc.go.th
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คัดสําเนาเอกสารประมาณราคาพรอมแบบแปลนกอสรางใหกองคลังดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยตอไป

แผนผังข้ันตอน

ศึกษารายละเอียดโครงการ

นายชางโยธาจัดทําประมาณราคากอสราง

พรอมแบบแปลนกอสราง

ไมถูกตอง

แกไขและเสนอ

ถูกตอง

ผูอํานวยการกองชางตรวจสอบ

พิจารณาใหม

ปลัดอบต.ลงนาม

ผูบริหารลงนาม
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2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- งานออกแบบบริการขอมูล
- งานสถาปตยกรรมและมัณฑสิลป งานวิศวกรรม
- งานออกแบบ งานกอสรางท่ีมีผูยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ใหกอสรางถูกตองตามแบบท่ีรับอนุญาต การประมาณราคารวมพิจารณากําหนดวางแผนงาน
งบประมาณ

- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย

กรอบแนวคิด

ผูมารับบริการ ความตองการของผูรับบริการ
ประชาชน/สวนราชการในพ้ืนท่ีตําบลคําครั่ง ความถูกตองรวดเร็ว

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการของผูมีสวนไดเสีย
ประชาชน/สวนราชการในพ้ืนท่ีตําบลคําครั่ง ความถูกตองรวดเร็ว

ระเบียบ/กฎหมายท่ีของ

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (พ.ศ.2558)

ข้ันตอนการดําเนินงานขออนุญาตกอสรางอาคาร/ตอเติม/รื้นถอน

1. ผูยื่นคํารองขอรับแบบฟอรมการยืนคํารองได ณ องคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง หรือท่ีทําการ
ผูใหญบาน หมู 1 – 10

2. ผูยื่นคํารองนําแบบคํารองพรอมหลักฐานยื่นตอเจาพนักงานธุรการ กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลคําครั่ง เพ่ือจัดทําบันทึกการขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้นถอนอาคาร และหนังสืออนุญาตกอสราง/
ตอเติม/รื้นอาคาร
หลักฐาน

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หนวยงานดําเนินการ) จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน  (หนวยงานดําเนินการ) จํานวน     1     ฉบับ
- สําเนาโฉนดท่ีดิน (หนวยงานดําเนินการ) จํานวน     1     ฉบับ
- แบบแปลน จํานวน     5      ชุด
3. เจาพนักงานธุรการเสนอบันทึกขออนุญาตผาน ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
4. ติดตอผูยื่นคําขอมารับหนังสือรับรอง
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แผนผ ังข้ันตอนการขอหน ังสือร ับรอง การขออนุญาตกอสราง/ตอเต ิม/รื้อถอนอาคาร

ติดต อขอรับแบบฟอรมการขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/ร ื้อถอนอาคาร

ตรวจสอบเอกสารแบบแปลนก อสราง ณ กองชาง

ย่ืนคำรองการขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร
พรอมเอกสาร ณ กองชาง

เจาพน ักงานธุรการจัดทาบันทึกเสนอผูบังค ับบ ัญชา

เพ่ือพ ิจารณา

เจาพน ักงานทองถ ิ่นอนุมัติ

เจาหนาที่ติดตอให มาร ับใบอนุญาต
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3.งานประสานสาธารณูปโภค

- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟาสาธารณะ
- งานระบายน้ํา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานการบํารุงรักษาคคลอง ทอระบายน้ํา
- งานสํารวจพ้ืนท่ีจัดทําแผนและโครงการปองกันน้ําทวมขัง แผนบํารุงรักษา คู คลองสาธารณะ

โครงการลางทอระบายน้ํา และแผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ํา อุปกรณเก่ียวกับการระบายน้ํา
ใหมีความพรอมใชในการปฏิบัติงาน การแกไขเรื่องรองเรียนเก่ียวกับปญหาน้ําทวมขัง การระบายน้ําและจัดตั้ง
งบประมาณขุดลอกคลองน้ํา สรางเข่ือนสรางทํานบ

- งานท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
กรอบแนวคิด

ผูมารับบริการ ความตองการของผูรับบริการ
ประชาชน/สวนราชการในพ้ืนท่ีตําบลคําครั่ง มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการของผูมีสวนไดเสีย
ประชาชน/สวนราชการในพ้ืนท่ีตําบลคําครั่ง มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ

ข้ันตอนการดําเนินการติดตอ/ซอมแซมโครมไฟสาธารณะ

1. กรอกคํารองขอติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ณ กองชาง อบต.คําครั่ง
2.สงคํารอง ณ กองชาง อบต.คําครั่ง
3. เจาพนักงานธุรการรับเรื่องและเสนอตอผูบังคับบัญชา
4.ตรวจสอบ ดําเนินการตามคํารองขอท่ีผานการพิจารณาเรียบรอยแลว
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แผนผ ังข้ันตอนการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟ าสาธารณะ

ติดต อรับคํารอง ณ กองชาง กรอกคํารองย่ืน งาน
ธุรการ กองชาง

เจาพน ักงานธุรการ กองช าง เสนอตอผูบังคับบัญชา
เพ่ือพ ิจารณาอนุมัต

เจาหนาที่กองช างออกตรวจสอบ
ดําเนินการตามคําร อง

เจาหนาที่สรุปรายงานผลการปฏบิ ัติงาน


