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เทศบาลตำบลแมไ่ร่ 

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 



คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 

คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่างฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้
จัดทำขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบงานกองช่าง ใช้ศึกษาและนำไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองช่าง 

  คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดของงานและมาตรฐานคุณภาพของงาน เพ่ือกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างกองช่างให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 

  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบงานกองช่าง เทศบาล
ตำบลแม่ไร่ จะได้นำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ที่ได้ระบุไว้ในเทศบัญญัติ 

 
 
 
 

        งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ไร่ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 
เทศบาลตำบลแม่ไร่ 

วัตถุประสงค ์
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของกองช่าง 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของกองช่าง ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกำหนดเวลา มีการทำงานปลอดภัย บรรลุ
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

ขอบเขตของกระบวนงาน 

1. งานก่อสร้าง 

 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

 - งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 

 - งานขอตั้งงบประมาณประจำปี 
 - งานของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง 

 - งานกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ 

 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริหาร ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่  
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

การคมนาคม ขนส่งที่ดี สะดวกและปลอดภัย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

ประชาชนและหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
ต้องการมีการคมนาคมที่ดี ขนส่งที่สะดวกปลอดภัย 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง 

 1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต่างๆ  

 2. จัดทำประมาณราคากลางโดยศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด (ไม่เกิน 1 
เดือน) จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย 

 3. ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา และแบบแปลน 

 4. เสนอปลัด เทศบาล และนายกเทศมนตรี พิจารณา และลงนามอนุมัติดำเนินโครงการ 
 

แผนผังขั้นตอน 

 
 

  
ศึกษารายละเอียดโครงการ 

นายช่างโยธาจัดทำประมาณราคาก่อสร้าง 
พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง 

ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

แก้ไขและเสนอพิจารณาใหม ่ เสนอปลดัเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

พิจารณาและลงนามอนุมตัิดำเนินการ 

คัดลอกสำเนาเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลนก่อสร้าง 
ให้กองคลังดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยต่อไป 

http://www.price.moc.go.th/
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แผนผังขั้นตอน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 - งานประเมินราคา 

 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

 - งานออกแบบและบริการข้อมูล 

- งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากการประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงาน
งบประมาณ 

- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

กรอบแนวคิด 
 

ผู้รับบริหาร ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่  
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

 

ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนท่ีกำหนด พร้อมทั้งจัดทำ

บันทึกควบคุมงานทุกวัน 

รายงานผลการดำเนินโครงการใหป้ลัดเทศบาล / 
นายกเทศมนตรี ทราบ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

รายงานปัญหาและ
อปุสรรคให้

ผูบ้งัคบับญัชา 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 

 1. ผู้ยื่นคำร้อง ขอรับแบบฟอร์มการยื่นคำร้องได้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ไร่ หรือที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-9 

 2. ผู้ยื่นคำร้อง นำแบบคำร้องพร้อมหลักฐานยื่นต่อเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ 
เพ่ือจัดทำหนังสือรับรองการขออนุญาต (แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่ไร่ ไม่ได้อยู่ในเขตควบคุมอาคาร จึงไม่
สามารถออกหนังสืออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอน ได้) 
 หลักฐานประกอบ 

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 

  - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

  - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ 1 ฉบับ 

 3. เจ้าพนักงานธุรการ เสนอนายกเทศมนตรี ลงนาม (กรณีนายกเทศมนตรีไม่อยู่ประจำสำนักงานหรือ
ติดภารกิจใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ) 
 4. ติดต่อผู้ยื่นคำร้องมารับหนังสือรับรอง 

 
แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองบ การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร 

  
ผู้ยื่นคำร้อง กรอกแบบคำร้องขอหนังสือรับรองการขอ

อนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 

ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่กองช่าง 
เทศบาลตำบลแม่ไร ่

เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง จัดทำหนังสือ
รับรอง เสนอนายกเทศมนตรีลงนาม 

นายกเทศมนตรี  ลงนาม 

แจง้ผู้ยื่นคำร้อง รับหนังสือรับรอง 
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3. งานประสานสาธารณูปโภค 

 - งานประสานสาธารณูปโภค 

 - งานไฟฟ้าสาธารณะ 

 - งานระบายน้ำ 

 - งานการบำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ำ 

 - งานสำรวจพ้ืนที่เพ่ือจัดทำแผนที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง แผนบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ 
โครงการล้างท่อระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำ 
ให้มีความพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้ง
งบประมาณขุดลอกคูคลองบ คูน้ำ 

 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

กรอบแนวคิด 
 

ผู้รับบริหาร ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่  
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

 1. กรอกแบบคำร้องขอติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ไร่ หรือที่ทำ
การผู้ใหญ่บ้าน 

 2. ส่งคำร้อง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
 3. เจ้าพนักงานธุรการ ลงรับเรื่องและเสนอต่อปลัดเทศบาล , นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
 4. ดำเนินการตามคำร้องขอที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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แผนผังขั้นตอนการติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งมิเตอร์น้ำ 

1. ผู้ขอใช้น้ำ กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้น้ำ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ไร่ 
2. เจ้าหน้าที่ เสนอ นายกเทศมนตรี พิจารณาอนุมัติ 
3. ชำระค่าธรรมเนียมตามที่ เทศบาลตำบลแม่ไร่กำหนด 
4. พนักงานผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ำตามคำขอ 

แผนผังขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ 

 

  

ผู้ยื่นคำร้อง กรอกเอกสารคำร้อง ณ ท่ีทำการเทศบาลตำบล
แม่ไร่ หรือ ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่กองช่าง 
เทศบาลตำบลแม่ไร ่

เจ้าพนักงานธุรการ เสนอคำร้องตอ่นายกเทศมนตรี เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลแมไ่ร่ ดำเนินการตดิตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามคำรอ้งที่ได้รับการพิจารณา

อนุมัติแล้ว 

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

ผู้ขอใช้น้ำ กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้น้ำ ณ กองคลัง 
เทศบาลตำบลแม่ไร ่

เจ้าหน้าท่ีเสนอ นายกเทศมนตรี พิจารณาอนุมัติ 

ชำระค่าธรรมเนยีม 

พนักงานผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลแมไ่ร่ ดำเนินการ
ติดตั้งมิเตอร์น้ำตามคำขอ 

รายงานผลการดำเนินการ (รายปี) 
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4. งานผังเมือง 

 - งานสำรวจและแผนที่ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง 

 - งานควบคุมทางผังเมือง 

- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือการขอครอบครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ 
การบุกรุกที่ดิน ให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า  คันดิน 
สะพาน ท่อระบายน้ำ 

- งานวางผังพัฒนาเมือง 

 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

กรอบแนวคิด 
 

ผู้รับบริหาร ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่  
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย มีขอบเขตพ้ืนที่ชัดเจน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 - พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 

ขั้นตอนการดำเนินงานการชีร้ะวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 

 1. เจ้าของที่ดินติดต่อเพ่ือขอรังวัดที่ดิน 
 2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย แจ้งเรื่องมายัง เทศบาลตำบลแม่ไร่ 
 3. นายกเทศมนตรี มอบอำนาจหน้าที่กองช่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 4. กรณีไม่มีการลุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามรับรอง 
 5. กรณีมกีารลุกดล้ำที่สาธารณประโยชน์ ประสานความร่วมมือไปยัง สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงราย 
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แผนผังขั้นตอนการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานผล 

1. งานก่อสร้าง รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 
2. งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 
3. งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทัทีกรณีเกิดข้อ

ร้องเรียนเร่งด่วน 
4. งานผังเมือง รายงานสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ หรือรายงานทันที่กรณีเกิดข้อ

ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย แจ้งเรื่องมายัง     
เทศบาลตำบลแม่ไร ่

เจ้าหน้าท่ีกองช่าง (ผู้รับมอบอำนาจจาก นายกเทศมนตรี 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องขอ 

ลงนามรับรอง รายงานอำเภอแม่จัน 

รายงานนายกเทศมนตรี ทราบ รายปี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


