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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัต ิงานฉบับนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งกองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ     
ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างผู้รับผิดชอบงานกองช ่าง ใช ้ศึกษาและนำไปปฏิบัติงาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองช่าง คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ     
ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดของงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือกำหนดเป็น
มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างกองช่างให้บรรล ุ       
ตามข้อกำหนดท่ีสำคัญ ซ่ึงตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 

คณะผู้จ ัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการและพนักงานจ้างผู้รับผิดชอบกองช่าง เทศบาล
ตำบลวิเศษไชยชาญ จะได้นำคู่มือการปฏิบ ัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 

  
 
 
 

กองช่าง 
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
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ส่วนที่ 1  
ภารกิจ/หน้าที ่

 
 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2546)     
และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้  
 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 
  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 
  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. หน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ได้แก่ 
  1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
  2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
  6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 
  9. เทศพาณิฃย์ 
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 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14. การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณะอ่ืน ๆ 
  24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
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  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายนั้น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น 
  - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 
  - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
  - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 
  - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
  - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
  - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
  - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 
  - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
  - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
  - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 
  - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 
  - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 
  - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 
  1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 
  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
  10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
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  11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
  12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 
  13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 
  14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
  16. หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 

กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 
  1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
  4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
  5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 
  6. ให้มีการสาธารณูปการ 
  7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
  8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 
  10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
  12. เทศพาณิชย์ 
 
 นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
  7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14. การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
  24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
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ส่วนที่ 2  
ขอบเขตของกระบวนงาน 

 
 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ ส่งเสริมให้มีการคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  โดยแบ่งส่วน
ภาระหน้าที ่ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมถนนสายหลักและสายรอง ตรอกและ
ซอย  ทางเท้า ทางเดิน สะพานให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน เชื่อมโยงถึงกัน และครอบคลุมทั่วถึงทุก
พ้ืนที ่
 2. จัดให้มีการพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ รวมถึงการจัดวางระบบ
ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน 
 3. จัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่าง ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนที ่
 4. จัดให้มีการจัดระบบผังเมือง  เพื่อให้สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ  และรองรับการขยายตัวของ
เมืองอย่างเหมาะสม 
 
งานก่อสร้าง มีรายของงานและการปฏิบัติดังตอ่ไปนี ้

1.  งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุง บูรณะ
และ ซ่อมแซมสิ่งกอ่สร้างสาธารณะ 

   2.  งานเกี่ยวกับแผนงานการปฏิบัติงาน การรวบรวมการประวัติ  ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องกล การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา     
การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ ์
   3.  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4.  งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้างโดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน 
รวมตลอดถึง เรื่องรอ้งเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพ้ืนทีต่ำบลศาลเจ้าโรงทอง หมู่ที ่1-8 และตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 2-5 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีรายของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงบประมาณ 
2. งานประเมินราคา งานควบคุมการกอ่สร้างอาคาร 
3. งานบริการขอ้มูล และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
4. งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรบั-ส่งต่าง ๆ ของกองช่าง 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
งานประสานสาธารณูปโภค มีรายของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี ้

1. งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 
2. งานระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคู คลอง ท่อระบายน้ำ ทำการสำรวจพ้ืนที่และ 

โครงการป้องกันน้ำท่วมขัง 
3. จัดทำโครงการบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำและแผนการดูแล 

บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดต้ังงบประมาณ ขุดลอกคูคลองคูน้ำ สร้างเขื่อน 
สร้างทำนบกั้นน้ำ เป็นต้น 

๕. งานสำรวจ ออกแบบ เขยีนแบบต่างๆ งานการกอสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พงศ.2522  แก้ไขเพ่ิมเติมฯ  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วข้อง การขุดดนิ-ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน 

๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

งานผังเมือง มีรายของ งานและการปฏิบัติดังตอ่ไปนี ้
1. สำรวจแผนที ่การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง 
2. งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุก 

ที่ดินในที่สาธารณะรว่มกับสานักงานที่ดินฯ 
  3. งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครอบครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ 
การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ สิ่งสาธารณูปการ เช ่น ถนน ทางเท้า คันดิน 
สะพาน ท่อระบายน้ำ 

  4. การตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะการครอบครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ ขออนุญาตเชื่อมทางสาธารณะ 
การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/สิ่งสาธารณปูการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน 
สะพาน ท่อระบายน้ำ 

5. งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเตมิฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ตำบล 

6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 
ซ่ึงแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตา่ง ๆ ของกองช่าง 
  ๒. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช่วยให้การทำงานของกองช่างได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกำหนดเวลา มีการทำงานที่ปลอดภัย 
บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
 
ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง 

1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต่าง ๆ 

2. จดัทำประมาณราคากลางโดยศึกษาราคาวัสดุก่อสรา้งทีใ่กล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด (ไม่เกิน ๑ เดือน) 
จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (http://www.price.moc.go.th) หรอืราคาในพ้ืนทีจ่ังหวัดสกลนคร 

3. ผู้อานวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา และแบบแปลน 

4. เสนอปลัด อบต. และนายก อบต. พิจารณา และลงนามอนุมัติดำเนินโครงการ 

http://www.price.moc.go.th/
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แผนผังข้ันตอนการดำเนินงานก่อสร้าง 
 

ศึกษารายละเอียด
โครงการ 

 
 

นายช่างโยธาจัดทำประมาณราคาก่อสร้าง 
 

 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ 

 
ไม่ถูกต้อง 

 
 

เสนอปลัด/นายก พิจารณา/ 
ลงนาม อนุมัติดำเนินการ 

แก้ไข และเสนอพิจารณาใหม่ 

 
 

คัดลอกสำเนาเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลนก่อสร้าง  
ให้กองคลังดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 
 

 
ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือควบคมุการปฏิบัติงานของ 

ผู้รบัจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนท่ีกำหนดพร้อมทั้งจัดทำบันทึกควบคุมงานทุกวัน 
 

 
รายงานปัญหาและอุปสรรค  

ใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการให ้ปลัด /นายกทราบ  
เมือ่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง 
รายงานปลัด/นายกทราบ
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การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง หลักฐานการขออนุญาต แผนผังขั้นตอนและระยะเวลา ดังนี ้
- สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ ๑ ฉบับ 
- เจ้าพนกังานธุรการ เสนอนายก ลงนาม (กรณีนายก ไม่อยู่ประจำสานักงาน หรือติดภารกิจ ใช้ระยะเวลา 

ประมาณ ๑-๒ วัน) 
- ช่างสำรวจบริเวณพ้ืนที่ 
- แจ้งผู้ขอทราบ/ออกใบอนุญาต 
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     การติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีข้ันตอนดังนี้ 
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นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รองรับความเจริญและการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนให้เกิด
ความสวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชนทำให้บ้านเมือง
น่าอยู่ยิ่งขึ้น พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อน  และเป็นสถานที่
ในการพักผ่อน และออกกำลังกาย 

 -    จัดพื้นที่สำหรับการจัดสวนสาธารณะ หรือปรับภูมิทัศน์ เพ่ือให้ชุมชนมีความสวยงามน่าอยู่ 
 -    จัดให้มีการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหน สิ่งแวดล้อม กองช่างได้จัดทำโครงการ        
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ดังนี้ 

- ดูแล บำรุง รักษา สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
- ดูแล บำรุง รักษา ตัดแต่งต้นไม้ริมถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
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ภาคผนวก 
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ขอบคุณครับ 
ทีมงานกองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 


