
 
 

คู่มือปฏิบตัิงานกองช่าง 

เทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



ค าน า 
 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอ   
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดท าขึ้นเพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ศึกษาและน า ไปปฏิบัติงาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลต าบลล านารายณ์ได้
แสดงให้เห็นถึงข้ันตอน ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดและคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองช่างให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญซึ่งตอบสนอง    
ต่อความต้องการ ของผู้รับบริการ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้รับผิดชอบกองช่าง เทศบาลต าบล
ล านารายณ์ จะได้น าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ 
บรรลุตามหน้าที่ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 
               กองช่าง  

เทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 

ค าน า           ก 
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วัตถุประสงค ์

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลต าบลล านารายณ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 ๑. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่างมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลาย  

ลักษณ์อักษร ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของกองช่าง  

 ๒. เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยให้การท างานของกองช่างได้มาตรฐาน เป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลามีการท างานปลอดภัยบรรลุ 
เป้าหมาย ที่ส าคัญของงานหรือกิจกรรม 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๑. งานวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 ๑. ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
 ๒. งานวางโครงการ  และก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
 ๓. งานให้ค าปรึกษาแนะน า  และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
  ๔. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
  ๕. งานออกแบบรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม 
  ๖. งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
  ๗. งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
  ๘. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
  ๙. งานควบคุมงานก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 

๑๐. งานตามพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๑. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ 
       โรงงานพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
      ๑.๒ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 ๑. งานจัดท าผังเมืองรวม 

๒. งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
 ๓. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
 ๔. งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
  ๕. งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 

๖. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ า 
 ๗. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
 ๘. งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง 
          ๙. งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

/๑๐.งานควบ... 



- ๒ – 
 

          ๑๐. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
          ๑๑. งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
 ๑๒. งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
          ๑๓. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  ๑๔. งานตามพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๑๕. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 ๑. งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 
  ๒. งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 
  ๓. งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 
  ๔. งานโครงการ จัดท าผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
  ๕. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
  ๖. งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม 
  ๗. งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
  ๘. งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 
  ๙. งานประมาณราคา ก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 
  ๑๐. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ และด้านศิลปกรรมต่างๆ  
 ๑๑. งานตามพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่ที่เก่ียวข้อง 
 ๑๒. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 ๑. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ   
  ๒. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
  ๓. งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
  ๔. งานควบคุมอาคารสถานที่ 
 ๕. งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
  ๖. งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
 ๗. งานควบคุมวัสดุ  งานด้านโยธา 
 ๘. งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 

๙. งานตามพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ 
       พลังงาน   

/๔.งานจัดสถาน... 
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๔. งานจัดสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 ๑. งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ  
  ๒. งานประมาณการ   
  ๓. งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอ่ืนๆ 
 ๔. งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
  ๕. งานส ารวจ ออกแบบ  และค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า   
  ๖. งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ๗. งานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
 ๘. งานให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า 
  ๙. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 ๑. งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ซอย เกาะกลางถนน ฯลฯ 
 ๒. งานควบคุมดูแล รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
 ๓. งานดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ   
 ๔. งานจัดท าดูแลรักษาเรือนเพาะช า และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ   
 ๕. งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคาร เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ   
 ๖. งานให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
 ๗. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
 ๘. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 ๑. งานสารบรรณ 
 ๒. งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อประสาน
กับหน่วยงานอื่น และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ   
  ๓. งานสวัสดิการของกอง 
 ๔. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  นอกเหนือจากสวัสดิการของกอง 
 ๘. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                 


