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ค ำน ำ 
 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าของกองช่างใช้ศึกษาและน าไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองช่าง คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพ
งาน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานใน การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างประจ าของกองช่างให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามภารกิจและ
อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ส่วนที่ ๑ 

ควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกับหนว่ยงำน กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหน่วยงานดูแล ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนทั้งในงานด้านการส ารวจและออกแบบ งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
เครื่องจักรกล งานโยธา รวมไปถึงงานด้านผังเมือง 

1.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ                 
งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 
งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง งาน
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา 
งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและ  ที่ได้รับมอบหมาย                 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ฝ่าย (ตามกรอบโครงสร้าง) ได้แก่ 

1. ฝ่ายส ารวจและออกแบบ  
2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
3. ฝ่ายเครื่องจักรกล  
4. ฝ่ายการโยธา  
5. ฝ่ายผังเมือง 

1.2 ผู้เกี่ยวข้อง 
- ผู้เกี่ยวข้องภำยในกองช่ำง ประกอบด้วย ฝ่ายส ารวจและออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

ฝ่ายเครื่องจักรกล ฝ่ายการโยธา และฝ่ายผังเมือง 
- ผู้เกี่ยวข้องภำยนอกกองช่ำง ประกอบด้วย ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง
คลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน 
โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม และโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 

- ผู้เกี่ยวข้องภำยนอก ประกอบด้วย ส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 



 ๒ 

ส่วนที่ 2  
คู่มือ ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน  

 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร แสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่างๆของกองช่าง 

2. เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การท างานของกองช่างได้ มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ให้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามที่ก าหนดมีการท างาน ปลอดภัยบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

 
3.1 ฝ่ำยส ำรวจและออกแบบ 

- งานส ารวจ 
- งานออกแบบและเขียนแบบ 
- งานประมาณราคา 
- งานจัดท าราคากลาง 
- งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
- งานปรับภูมิทัศน์ 
- งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
- งานควบคุมการก่อสร้างโครงการทางด้านวิศวกรรม 
- งานตรวจสอบแบบเพ่ือการก่อสร้าง-งานบริการแบบก่อสร้างอาคารแก่ประชาขนงานจัดท าแบบ

แปลนทางวิศวกรรม 
- งานควบคุมการก่อสร้างโครงการทางด้านวิศวกรรมงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนของ

ฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
- งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคในการส ารวจและออกแบบเกี่ยวกับงานทางด้าน

วิศวกรรมแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอ 
- งานสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ EEC 
- งานตรวจสอบเงินค่างานชดเชยเพิ่มขึ้นตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ESCALATION FACTOR (ค่า K) 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำรวจและออกแบบ 
 

 



 ๔ 

ค ำอธิบำย ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนส ำรวจโครงกำรฯ 
๑. ศึกษารายละเอียดโครงการฯที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉะเชิงเทราโครงการฯ ที่เร่งด่วนที่ผู้บริหารเสนอ / โครงการที่ อปท.และหน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์ 
๒. จัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการส ารวจโครงการฯโดยศึกษารายละเอียดแต่ละพ้ืนที่และ

ก าหนดเป้าหมายโดยประสานงานกับ อปท. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและก าหนดระยะเวลาการส ารวจ 
๓. เตรียมเจ้าหน้าที่บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ ์ยานพาหนะ 
๔. ส ารวจจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการฯก่อนออกแบบและก่อสร้าง 
๕. ออกแบบทางวิศวกรรมเขียนและออกแบบโครงการฯ และลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะของเนื้องาน 
๖. น าเสนอแบบแปลนต่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพิจารณาอนุมัติแบบ

แปลน 
7. จัดส่งรายละเอียดแบบแปลนให้กองพัสดุและทรัพย์สิน เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการในระบบ 

e-gp 
8. ด าเนินการค านวณราคากลางค่าก่อสร้างในระบบ e-gp ปร.4 / ปร.5 (ราคาค่าวัสดุยึดถือตาม

ราคาพาณิชจังหวัดราคาท้องที)่ 
9. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ปร.4 / ปร.5 เสนอผู้อานวยการกองช่าง เพ่ือขอ

อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. จัดส่งรายละเอียดโครงการฯ ประมาณราคา ปร.4 / ปร.5 ให้กองแผนและงบประมาณ เพ่ือ

ด าเนินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราประจ าปี และเสนอผู้บริหาร 
 
 

เอกสำร/ระเบียบ/กฎหมำยที่เกี่ยวของ 
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวนบท  
คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง 
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