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คํานํา 

 

 คูมือการปฏิบัติงานกองชางฉบับน้ี เปนคูมือการปฏิบัติงานซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ได

จัดทําข้ึนเพื่อใหขาราชการและลูกจางผูรับผิดชอบ งานกองชางใชศึกษาและนําไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองชาง 

 คูมือการปฏิบัติงานกองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางกองชางใหบรรลุตามขอกําหนดที่สําคัญ ซึ่งตอบสนองตอความตองการ

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียสําคัญ 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา ขาราชการและลูกจางผูรับผิดชอบกองชาง องคการบริหารสวนตําบล

บางปลามา จะไดนําคูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ีไปศึกษาและนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

บรรลุตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาที่ไดระบุไวในขอบัญญัติตําบล 

 

 

       กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
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วัตถุประสงค 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

  1. เพื่อใหขาราชการและลูกจางกองชาง มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร ซึ่งแสดง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของกองชาง 

  2. เพื่อเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหการทํางานของกองชางไดมาตรฐานเปนไป

ตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกําหนดเวลามีการทํางานปลอดภัย บรรลุ

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

ขอบเขตของกระบวนงาน 

1. งานกอสราง 

 - งานกอสรางและบูรณะถนน 

 - งานกอสรางและบรูณะสะพานและโครงการพิเศษ งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม และ

งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

 - งานกอสรางปรับปรุงบูรณะและซอมแซมสิ่งกอสรางสาธารณะ 

 - งานขอต้ังงบประมาณประจําป 

 - งานของบประมาณประสานงานกับฝายผังเมือง 

 - งานกําหนดรายละเอียดขอมูลสาธารณะ 

 - งานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

         กรอบแนวคิด 

 

ระเบียบ/ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

6 พ.ศ. 2552 
ขั้นตอนการดําเนินงานกอสราง 
 1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทตางๆ 

ผูรับบริการ ความตองการของผูรับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลบางปลามา 

การคมนาคม ขนสงที่ดี 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลบางปลามา 

ประชาชนในเขตตําบลบางปลามา มีคมนาคม ขนสง

ที่สะดวก 



 2. จัดทําประมาณราคากลางโดยศึกษาราคาวัสดุกอสรางที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด     
     ( ไ ม เ กิ น  1  เ ดื อ น ) จ า ก สํ า นั ก ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค า ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย 
(http://www.price.moc.go.th)       หรือราคาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. ผูอํานวยการกองชางตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา และแบบแปลน 
 4. เสนอปลัด อบต. และนายกอบต. พิจารณาและลงนามอนุมัติดําเนินโครงการ 

 
แผนข้ันตอนงานกอสราง 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดโครงการ 

นายชางโยธาจัดทําประมาณราคา

กอสรางพรอมแบบแปลนการกอสราง 

ผูอํานวยการกองชาง

 
ไมถูกตอง 

แกไข และเสนอพจิารณาใหม 

ถูกตอง 

เสนอปลัด อบต. และนายก อบต.  

พิจารณาและลงนามอนุมัติดําเนินการ 

คัดลอกสําเนาเอกสารประมาณราคา พรอม

แบบแปลนกอสราง ใหกองคลังดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

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


 

แผนผังข้ันตอนงานกอสราง(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชางควบคุมงาน ลงพื้นที่กอสรางเพื่อควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผูรบัจางใหเปนไปตามแบบแปลนที่

กําหนด พรอมทั้งจัดทําบันทึกควบคุมงานทุกวัน 

รายงานปญหา

และอุปสรรคให

ผูบังคับบญัชา

ทราบ 

รายงานผลการดําเนินโครงการใหปลัด อบต./ นายก 

อบต. ทราบ เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ 

สรปุผลการดําเนินโครงการกอสราง รายไตรมาส 

รายงานปลัด อบต./ นายก อบต. ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 - งานประเมินราคา 

 - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

   - งานออกแบบและบริการขอมูล 

 - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป งานวิศวกรรม 

 - งานออกแบบ งานกอสรางที่มีผูย่ืนขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินใหกอสรางถูกตองตามแบบที่รับอนุญาตการประมาณราคา รวมพิจารณากําหนดวางแผนงาน

งบประมาณ 

 - งานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย 

กรอบแนวคิด 

ผูรับบริการ ความตองการของผูรับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลบางปลามา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลปลามา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

ขั้นตอนการดําเนินงานขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/ร้ือถอนอาคาร 

 1. ผูย่ืนคํารอง ขอรับแบบฟอรมการย่ืนคํารองได ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 2. ผูย่ืนคํารอง นําแบบคํารองพรอมหลักฐานย่ืนตอเจาพนักงานธุรการ กองชาง องคการบริหารสวน

    ตําบลบางปลามา (แตเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมไดอยูในเขตควบคุม  

อาคาร จึงไมสามารถออกหนังสืออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนได) 

หลักฐาน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 

- สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

- สําเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ 1 ฉบับ 

- แบบแปลน 1 ฉบับ 

 3. เจาพนักงานธุรการ เสนอนายก อบต. ลงนาม (กรณีนายก อบต. ไมอยูประจําสํานักงานหรือติด

    ภารกิจ ใชระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน) 

 4. ติดตอผูย่ืนคํารองมารับหนังสือรับรอง 

 



 

 

 

แผนผังข้ันตอนการขอหนังสือรับ การขออนุญาตกอสราง ตอเติม ร้ือถอนอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูย่ืนคํารอง กรอกแบบคํารองขอหนังสือรบัรอง 

การขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 

ผูย่ืนคํารอง ย่ืนเอกสารหลกัฐานไดที่ กองชาง  

อบต.บางปลามา 

เจาพนักงานธุรการกองชาง จัดทําหนังสือรบัรอง 

เสนอนายก อบต. ลงนาม 

เจาพนักงานธุรการกองชาง จัดทําหนังสือรบัรอง 

เสนอนายก อบต. ลงนาม 
 

นายก อบต. ลงนาม 

แจงผูย่ืนคํารอง รบัหนังสอืรบัรอง 



 

 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

 - งานประสานสาธารณูปโภค 

 - งานไฟฟาสาธารณะ 

 - งานระบายนํ้า 

 - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 

 - งานบํารุงรักษาคูคลอง ทอระบายนํ้า 

 - งานสํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่และโครงการปองกันนํ้าทวมขัง แผนบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะ 

โครงการลางทอระบายนํ้า และแผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจกัร เครื่องสูบนํ้า อุปกรณเกี่ยวกับการระบายนํ้า

ใหมีความพรอมใชในการปฏิบัติงาน การแกไขเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหานํ้าทวมขัง การระบายนํ้าและจัดต้ัง

งบประมาณขุดลอกคูคลอง คูนํ้า สรางเข่ือน สรางทํานบ 

 - งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

กรอบแนวคิด 

 

ผูรบับริการ ความตองการของผูรับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลบางปลามา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

ผูมสีวนไดสวนเสีย ความตองการผูมสีวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลบางปลามา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 มาตรา 23 

3.1 ขั้นตอนการดําเนินงานติดต้ัง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 

 1. กรอกแบบคํารองขอติดต้ัง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 2. สงคํารอง ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลบางปลามา 

 3. เจาพนักงานธุรการ ลงรับเรื่องและเสนอตอปลัด อบต./ นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ 

 4. ดําเนินการตามคํารองขอทีผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว 

 

 

 

 



 

 

 

แผนผังข้ันตอนการติดต้ัง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูย่ืนคํารองขอ กรอกเอกสารคํารอง  
ณ อบต.บางปลามา 

ผูย่ืนคํารองขอ ย่ืนแบบคํารอง ณ กองชาง  

อบต.บางปลามา เพื่อลงรับคํารอง 

เจาพนักงานธุรการ เสนอคํารองตอนายก อบต.  

เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

กองชาง อบต.บางปลามา ดําเนินการติดต้ัง/ซอมแซม

ไฟฟาสาธารณะตามคํารองที่ไดรบัการ 

พิจารณาอนุมัติแลว 

สรปุรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 



 

4. งานผังเมือง 

 - งานสํารวจและแผนที่ 

 - งานวางผังพัฒนาเมือง 

 - งานควบคุมทางผังเมือง 

 - งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนบเขตที่สาธารณะเพื่อการขอครอบครองสิทธ์ิในที่สาธารณะ 

การบุกเบิกที่ดิน ใหเปนสาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา คันดิน

สะพาน ทอระบายนํ้า 

 - งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

กรอบแนวคิด 

ผูรบับริการ ความตองการของผูรับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลบางปลามา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

ผูมสีวนไดสวนเสีย ความตองการผูมสีวนไดสวนเสีย 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางปลามา 

หนวยงานราชการในตําบลบางปลามา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 23 

ขั้นตอนการดําเนินงานการระวังชี้แนวเขต/การรับรองแนวเขต 

 1. เจาของที่ดินติดตอเพื่อขอรังวัดที่ดิน 

 2. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี แจงเรื่องมายัง องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 3. นายก อบต. มอบอํานาจเจาหนาที่กองชางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 4. กรณีไมมีการลุกล้ําที่สาธารณประโยชน เจาพนักงานทองถ่ินลงนามรับรอง 

 5. กรณีไมมีการลุกล้ําที่สาธารณประโยชน ประสานความรวมมือไปยัง สํานักงานที่ ดิน               

    จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังข้ันตอนการช้ีระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

กรณีไมมีการลกุล้ํา        กรณีมีการลกุล้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผล 
 1. งานกอสราง รายงานผลการดําเนินการทุกไตรมาส 

 2. งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดําเนินงานสิ้นปงบประมาณ 

 3. งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอ         

     รองเรียนดวน 

 4. งานผังเมือง รายงานสรุปผลการดําเนินงานสิ้นปงบประมาณ หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียน 

เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบรุี  

แจงเรื่องมายัง อบต.บางปลามา 

เจาหนาที่กองชาง (ผูรับมอบอํานาจจากนายก อบต.) 

ตรวจสอบขอเท็จจรงิตามคํารองขอ 

ลงนามรับรอง รายงานอําเภอบางปลามา 

รายงานนายก อบต. ทราบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


