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ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติกองช่างฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้จัดท าขึ้น 

เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบ งานกองช่าง ใช้ศึกษาและน าไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของกองช่างคู่มือการปฏิบัติกองช่าง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานรายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างกองช่างให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ 
 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบกองช่าง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จะ
ได้น าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามหน้าที่
ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติเทศบาล 
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 กองช่าง  ให้ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของกองช่างรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ    การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม   เก็บรักษา   การ
เบิกจ่ายวัสดุ   อุปกรณ์   อะไหล่    น้ ามันเชื้อเพลิง   และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๑ ฝ่าย  ๔  งาน ดังนี้ 
      ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ระดับต้น  เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบราชการภายในฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ๔  งาน  ดังนี้ 

           ๓.๑.๑  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานข้อมูล
ข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่    วัสดุอุปกรณ์   การ
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการ
ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์      งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดท าค าสั่ ง
และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน   งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทราบ  งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ  งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
             ๓.๑.๒  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ   ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม    
งานวางแผนโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม    งาน
ออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม    งานออกแบบรายการรายละเอียดเพ่ือค านวณ     ออกแบบ
ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม      งานศึกษาวิเคราะห์       วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานออกแบบ  เขียนแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์      งานวางโครงการจัดท าผัง และควบคุมการก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์  งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์    งานตรวจสอบ
แบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย   งานควบคุมการก่อสร้างสถาปัตยกรรม    
งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม     งานส ารวจข้อมูลเพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์  วิจัย 
ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์   
งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ   งานวิเคราะห์ วิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม  
งานจัดท าผังเมืองรวม  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขต
ถนน   ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์    งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ า   งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง   งานให้ค าปรึกษาทางด้านผังเมือง  งาน
ให้ค าปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  งาน
เวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน    งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  



                         ๓.๑.๓  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  
สะพาน     ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อม
บ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า ฯลฯ  งานควบคุมอาคาร สถานที่  งานปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  
งานด้านโยธา  งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
        ๓.๑.๔  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์   สวนหย่อม ฯลฯ   งานควบคุมดูแล   บ ารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ    งานดูแล   บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและ
ขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ   งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  งานติดตั้ง บ า รุงรักษา 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าอาคาร สถานที่ต่างๆ  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 


