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คำนำ
คูมือการปฏิบัติง านของสำนัก งานกอ สรา งและบูร ณะ ฉบับ นี้เป นคูมือ ที่สำคัญ อยางหนึ่ง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับหัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน เปนการจัดทำรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานอยางเปนระบบและครบถวน สามารถนำไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการทำงาน การควบคุม งาน การติด ตามงาน และการประเมิน ผลการปฏิบัติง าน เปน ตน
รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหนวยงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทำงานที่มี
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด มีคำอธิบายตามที่จำเปน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทำงาน
ทั้งนี้คณะผูจัดทำ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกบุคลากร
เพื่ อกอ ใหเกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูร ณาการความรูที่ไดรับ จาก
การปฏิบัติงานจริง เพื่อ ลดขอผิดพลาดในกระบวนการดำเนินการเพื่อสรางความเขาใจและเกิดผลสัม ฤทธิ์
ตอกรุงเทพมหานคร และประการสำคัญอยางยิ่งคือเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการดว ย
สำนักงานกอสรางและบูรณะ สำนักการโยธา
มิถุนายน 2564
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1. บทสรุปสำหรับผูบริหาร
สำนักงานกอสรางและบูรณะ เปนสวนราชการภายในสังกัดสำนักการโยธา โดยมีสวนราชการ
ภายใน จำนวน 9 สวนราชการ ไดแก
1.สวนกอสรางและบูรณะ 1 ประกอบดวย
1.1 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
1.2 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2
1.3 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3
1.4 ศูนยเครื่องมือกล
2.สวนกอสรางและบูรณะ 2 ประกอบดวย
1.1 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
1.2 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2
1.3.ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3
1.4 ศูนยเครือ่ งมือกล
3. ฝายบริหารงานทั่วไป
คูมือการปฏิบั ติงานของสำนัก งานกอสรา งและบูรณะ จัดทำขึ้นเพื่ อแสดงขั้นตอน วิธีก าร
กรอบระยะเวลา และกำหนดมาตรฐานคุณภาพของงานของกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดำเนินงาน
จำนวน 15 กระบวนงาน ดังนี้
1. กระบวนงานการสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง โดยมี
จุดเริ่มตนจากการสำรวจตรวจพบ รับแจงจากหนวยงานอื่น หรือรองเรียนจากประชาชน โดยการเขาตรวจสอบ
เบื้องตน การจัดทำรายละเอียดของงาน การพิจารณาความเสียหายของพื้นที่ กรณี เสียหายนอย จะดำเนินการ
จัดทำแผนจัดซอม วิธีการจัดซอม ดำเนินการจัดซอม สรุปรายงาน และแจงผูรองทราบ กรณี เสียหายมาก
จะดำเนิน การออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรม การจัดทำรูป แบบรายละเอีย ด การประมาณราคา เพื่ อ
ขอจัดสรรงบประมาณและจางเหมาตามระเบียบพัสดุและสิ้นสุดโดยการนำเสนอผูอำนวยการสำนักงานกอสราง
และบูรณะพิจารณา
2. กระบวนงานพิจารณาการขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเรื่อง
จากสำนักงานเขต การตรวจสอบในพื้นที่ การตรวจสอบเอกสาร สถานที่ รายละเอียดประกอบการพิจารณา
การรวมตรวจสอบสถานที่กับสำนักงานเขต การรวมประชุมพิจารณากับ สำนักงานเขต การรายงานผลการ
พิจารณาใหสำนักงานเขต และสิ้นสุดที่สำนักงานเขตทราบและออกใบอนุญาต พรอมทั้งสำเนาเรื่องใหสำนักงาน
กอสรางและบูรณะทราบ
3. กระบวนงานการดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ โดยมี
จุดเริ่มตนจากการรับเรื่องหรือตรวจพบการกระทำละเมิดตอทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ การ
ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การจัดทำรายละเอียดทรัพยสิน การดำเนินการขอรองทุกขเพื่อดำเนินคดี
แกผูกระทำความผิดตอสถานีตำรวจทองที่ การแจงผูกระทำละเมิด การดำเนินการจัดซอม การสรุปรายงาน
และสิ้นสุดที่การรายงานผูอ ำนวยการสำนักการโยธาทราบ
4. กระบวนงานควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง โดยมีจุดเริ่มตนจากกอนการกอสราง
(ศึกษาแบบ รายการ และสัญญา เตรียมเอกสาร จัดทำแผน ขออนุญาตใชวัสดุ) ระหวางการกอสราง (ควบคุมงาน
ตรวจสอบวัสดุ เก็บตัวอยาง เรงรัดงาน ประสานหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ) การตรวจรับพัสดุ และสิ้นสุดทีห่ ลังการ
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กอสราง (การจัดทำเอกสารสงมอบงานพรอมแบบ ตรวจสอบผลการปฏิ บัติงานตามสัญญา และการตรวจสอบ
ค้ำประกันผลงาน)
5. กระบวนงานใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง โดยมีจุดเริ่มตนจากการ
รับเรื่องที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล การขออนุมัตินำเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน การนำเครื่องจักรออก
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามที่ไดรับการรองขอ และสิ้นสุดทีก่ ารรายงานผูอำนวยการสำนักการโยธาทราบ
6. กระบวนงานผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสรางและบูรณะถนน และ
หนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับใบเบิกวัสดุจากหนวยงาน การตรวจสอบใบ
ขอเบิก การรวบรวมใบขอเบิกและจัดลำดับ รถ การดำเนินการผลิตแอสฟลต การจายแอสฟลตใหห นวยงาน
ที่ขอเบิก และสิ้นสุดทีก่ ารรายงานผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและบูรณะทราบ
7. กระบวนงานซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับใบแจงซอม
จากหนวยงาน การตรวจสอบสภาพการชำรุด การจัดหาอะไหล จางเหมาซอม การดำเนินการซอม และสิ้นสุดที่
การตรวจสอบความเรียบรอยและแจงหนวยงานรับรถกลับ
8. กระบวนงานจัดซอมไฟฟาสาธารณะ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับแจงซอมไฟฟาที่ชำรุดดับ
การคัดกรองเพื่อมอบหมายงาน การตรวจสอบพิจารณา การดำเนินการจัดซอม การทดสอบหรือตรวจสอบผล
การจัดซอม และสิ้นสุดที่การรวบรวมรายละเอียดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป
9. กระบวนงานตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณและความเปนปกติของสะพานขามคลอง
และการจัดซอมตามวงรอบปกติ โดยจุดเริ่มตนจากการวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ การเสนอบันทึก
การสรุปความเสียหาย และสรุปรายงานผล ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการจัดซอม และสิ้นสุดที่การ
รายงานผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและบูรณะทราบและบันทึกขอมูล
10. กระบวนงานใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเรื่อง
คำรองขอของหนวยงานราชการหรือประชาชน การตรวจสอบคำรอ งขอวาตรงกับ หนาที่รับผิดชอบหรือไม
การตรวจสอบขอ เท็จ จริงและสาเหตุ การวิเคราะหขอมูล หรือจางที่ ป รึกษาเพื่อศึกษาเพิ่ ม เติม ในกรณีที่ ไม
สามารถวิเคราะหได การเสนอรูปแบบและวิธีการ และสิ้นสุดที่การสงขอมูลใหกับหนวยงานหรือประชาชน
11. กระบวนงานดานสารบรรณ โดยมีจุดเริ่ม ตน และสิ้น สุดของกระบวนงานเหมือ นกั บ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
12. กระบวนงานดานงานบริหารบุคคล โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับ
กลุมงานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
13. กระบวนงานดานงบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน
เหมือนกับกลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
14. กระบวนงานดานการดูแลอาคารและสถานที่ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
15. กระบวนงานดานการควบคุม กำกับการใชรถสวนกลาง โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
ทั้งนี้ คูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานกอสรางและบูรณะ จะเปนเครื่องมือสำคัญที่ทำให
การปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสีย ไดรับประโยชนและมีความพึงพอใจสูงสุดตอการใหบริการของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
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2. ความเปนมาและความสำคัญ
สำนักงานกอสรางและบูร ณะ มี ห นาที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ การดำเนิ นการกอสราง สำรวจ
ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซมและบูรณะถนน ตรอก ซอย ทางเทา คันหิน รางตื้น และ สะพาขามคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร การติดตั้ง ตรวจสอบ ควบคุมไฟฟาสาธารณะในถนนและสะพานตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดดี การควบคุมการใชและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องทุนแรง เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ชนิด ตาง ๆ การควบคุมการผลิตแอสฟ ลต รวมทั้ งปฏิบั ติงานดานบรรเทาสาธารณภัย และปฏิ บัติหนาที่ อื่นที่
เกี่ยวของ โดยแบงงานภายในสวนราชการ ดังนี้
1.สวนกอสรางและบูรณะ 1 ประกอบดวย
1.1 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
1.2 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2
1.3.ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3
1.4 ศูนยเครื่องมือกล
2.สวนกอสรางและบูรณะ 2 ประกอบดวย
1.1 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
1.2 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2
1.3 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3
1.4 ศูนยเครื่องมือกล
3. ฝายบริหารงานทั่วไป
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร รวมทั้งลดปญ หาความซ้ำซอนและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จึงไดมีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีความครบถวน ถูกตองและ
มีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
3. วัตถุประสงค
คูมือการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่สำคัญ อยางหนึ่งในการทำงานทั้งระดับหัวหนางานและ
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหนวยงานอยางเปนระบบและครบถวน มีมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถนำไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทำงาน การควบคุมงาน
การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
องคกร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทำงานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มีคำอธิบายตามที่จำเปน เพื่อให
ผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทำงาน
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4. ขอบเขตของกระบวนงาน
สำนักงานกอสรางและบูรณะ ไดกำหนดขอบเขตของกระบวนงาน ที่เกี่ยวของกับภารกิจและ
หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ จำนวน 15 ขอบเขต ดังนี้
4.1 ขอบเขตของกระบวนงานการสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
และสะพานขามคลอง โดยมีจุดเริ่มตนจากการสำรวจตรวจพบ รับแจงจากหนวยงานอื่น หรือรองเรียนจากประชาชน
โดยการเขาตรวจสอบเบื้ อ งตน การจัด ทำรายละเอีย ดของงาน การพิ จ ารณาความเสีย หายของพื้ น ที่ กรณี
เสียหายนอย จะดำเนินการจัดทำแผนจัดซอม วิธีการจัดซอม ดำเนินการจัดซอม สรุปรายงาน และแจงผูรอง
จะดำเนิน การออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรม การจัดทำรูป แบบรายละเอีย ด การประมาณราคา เพื่ อ
ขอจัดสรรงบประมาณและจางเหมาตามระเบียบพัสดุและสิ้นสุดโดยการนำเสนอผูอำนวยการสำนักงานกอสราง
และบูรณะพิจารณา
4.2 ขอบเขตของกระบวนงานพิจารณาการขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ โดยมีจุดเริ่มตนจาก
การรับเรื่องจากสำนักงานเขต การตรวจสอบในพื้นที่ การตรวจสอบเอกสาร สถานที่ รายละเอียดประกอบการ
พิจารณา การรวมตรวจสอบสถานที่กับสำนักงานเขต การรวมประชุมพิจารณากับสำนักงานเขต การรายงานผล
การพิจารณาให สำนักงานเขต และสิ้นสุดที่ส ำนักงานเขตทราบและออกใบอนุญ าต พรอมทั้งสำเนาเรื่องให
สำนักงานกอสรางและบูรณะทราบ
4.3 ขอบเขตของกระบวนงานการดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเรื่องหรือตรวจพบการกระทำละเมิดตอทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
การตรวจสอบรายละเอีย ดความเสีย หาย การจัดทำรายละเอียดทรัพยสิน การดำเนินการขอรอ งทุ กขเพื่ อ
ดำเนินคดีแกผูกระทำความผิดตอสถานีตำรวจทองที่ การแจงผูกระทำละเมิด การดำเนินการจัดซอม การสรุป
รายงาน และสิ้นสุดที่การรายงานผูอ ำนวยการสำนักการโยธาทราบ
4.4 ขอบเขตของกระบวนงานควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง โดยมีจุดเริ่มตนจากกอน
การกอ สราง (ศึกษาแบบ รายการ และสัญ ญา เตรีย มเอกสาร จัดทำแผน ขออนุญ าตใชวัสดุ) ระหวางการ
กอสราง (ควบคุมงาน ตรวจสอบวัสดุ เก็บตัวอยาง เรงรัดงาน ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ) การตรวจรับพัสดุ
และสิ้นสุดที่หลังการกอสราง (การจัดทำเอกสารสงมอบงานพรอมแบบ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามสัญญา
และค้ำประกันผลงาน)
4.5 ขอบเขตของกระบวนงานใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล เครือ่ งทุนแรง โดยมีจุดเริ่มตน
จากการรับเรื่องที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล การขออนุมัตินำเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน การนำเครื่องจักร
ออกปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามที่ไดรับการรองขอ และสิ้นสุดที่การรายงานผูอำนวยการสำนักการโยธาทราบ
4.6 ขอบเขตของกระบวนงานผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสรางและ
บูรณะถนน 1-6 และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับใบเบิกวัสดุจากหนวยงาน
การตรวจสอบใบขอเบิก การรวบรวมใบขอเบิกและจัดลำดับรถ การดำเนินการผลิตแอสฟลต การจายแอสฟลต
ใหหนวยงานที่ขอเบิก และสิ้นสุดที่การรายงานผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและบูรณะทราบ
4.7 ขอบเขตของกระบวนงานซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ โดยมีจุดเริ่มตนจากการ
รับใบแจงซอมจากหนวยงาน การตรวจสอบสภาพการชำรุด การจัดหาอะไหล จางเหมาซอม การดำเนินการ
ซอม และสิ้นสุดทีก่ ารตรวจสอบความเรียบรอยและแจงหนวยงานรับรถกลับ
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4.8 ขอบเขตของกระบวนงานจัดซอมไฟฟาสาธารณะ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับแจงซอม
ไฟฟาที่ชำรุดดับ การคัดกรองเพื่อมอบหมายงาน การตรวจสอบพิจารณา การดำเนินการจัดซอม การทดสอบ
หรือตรวจสอบผลการจัดซอม และสิ้นสุดทีก่ ารรวบรวมรายละเอียดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป
4.9 ขอบเขตของกระบวนงานตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณและความเปนปกติของ
สะพานขามคลองและการจัดซอมตามวงรอบปกติ โดยจุดเริ่มตนจากการวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ
การเสนอบันทึก การสรุป ความเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการจัดซอม และสิ้นสุดที่การ
รายงานผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและบูรณะทราบและบันทึกขอมูล
4.10 ขอบเขตของกระบวนงานใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา โดยมีจุดเริ่มตน
จากการรับ เรื่องคำรองขอของหนว ยงานราชการหรือประชาชน การตรวจสอบคำรอ งขอวา ตรงกับ หน าที่
รับผิดชอบหรือไม การตรวจสอบขอเท็จจริงและสาเหตุ การวิเคราะหขอมูลหรือจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ ไมส ามารถวิเคราะห ได การเสนอรูป แบบและวิธีการ และสิ้ นสุด ที่ ก ารสงขอ มูล ให กับ หน ว ยงาน
หรือประชาชน
4.11 ขอบเขตของกระบวนงานดานสารบรรณ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน
เหมือ นกับ ฝายบริห ารงานทั่ว ไป สำนัก งานเลขานุก าร สำนักการโยธา (กรอบแนวคิด ขอ กำหนดที่ สำคั ญ
คำจำกัดความ คำอธิบายสัญลักษณและคำอธิบายคำยอ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
4.12 ขอบเขตของกระบวนงานด านงานบริ ห ารบุ ค คล โดยมี จุ ดเริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ดของ
กระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา (กรอบแนวคิด ขอกำหนด
ที่สำคัญ คำจำกัดความ คำอธิบายสัญลักษณและคำอธิบายคำยอ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เหมือนกับกลุมงานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
4.13 ขอบเขตของกระบวนงานดานงบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา (กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ
คำจำกัดความ คำอธิบายสัญลักษณและคำอธิบายคำยอ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเหมือนกับ
กลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
4.14 ขอบเขตของกระบวนงานดานการดูแลอาคารและสถานที่ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา (กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่
สำคัญ คำจำกัดความ คำอธิบายสัญลักษณและคำอธิบายคำยอ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน
เหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
4.15 ขอบเขตของกระบวนงานดานการควบคุม กำกับการใชรถสวนกลาง โดยมีจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา (กรอบแนวคิด
ขอกำหนดที่สำคัญ คำจำกัดความ คำอธิบายสัญลักษณและคำอธิบายคำยอ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
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5. กรอบแนวคิด
สำนักงานกอสรางและบูรณะ ไดกำหนดกรอบแนวคิด ที่เกี่ยวของกับภารกิจและหนาที่ความ
รับผิดชอบของสวนราชการ จำนวน 10 กรอบแนวคิด ดังนี้
5.1 กรอบแนวคิดกระบวนงานการสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและ
บูรณะทาง
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ผิวจราจรและทางเทาอยูในสภาพดีมีความปลอดภัยในการ
ประชาชนผูใชทาง
สัญจรเปนระเบียบเรียบรอยถูกตองตามหลักวิศวกรรม
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
การบำรุ ง รั ก ษา ซ อ มแซม ทางเท า เพิ่มความปลอดภัย
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผิวจราจร และสะพานขามคลองใหอยู ลดอุบัติเหตุและ
- พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจางและ ในสภาพดี เ ป น ระเบี ย บ เรี ย บร อ ย ประหยัดงบประมาณ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ถูกตองตามหลักวิศวกรรม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
5.2 กรอบแนวคิดกระบวนงานพิจารณาการขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
การพิจารณาอนุญาตฯ ถูกตองภายในกำหนด
- ประชาชน
ระยะเวลา
- หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ การพิจารณาถูกตองภายในกำหนด
มีความเปนระเบียบและ
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเทา ระยะเวลาตามระเบียบฯ
ปลอดภัย
ลดระดับคันหินทางเทาและทำทาง
เชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ.2531
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ
ขออนุญาตซอมหรือสรางทางเทา
ฝงทอระบายน้ำและสรางสะพาน
ชั่วคราว พ.ศ. 2518 และฉบับที่ 2
พ.ศ.2520
- ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
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5.3 กรอบแนวคิดกระบวนงานการดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ทรัพยสินของกรุงเทพมหานครอยูในสภาพที่ดีมีความ
ประชาชน
ปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ
- กรุงเทพมหานคร
ทรัพยสินของกรุงเทพมหานครอยูในสภาพที่ดีมีความ
- ประชาชน
ปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- หนวยงานสาธารณูปโภค
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร สามารถเสริมสรางความปลอดภัยใน ลดภาระงบประมาณ
พ.ศ. 2542
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร
- คำสั่งสำนักการโยธา ที่ 151/2557
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรือ่ ง
อำนาจในการรองทุกขดำเนิน
คดีอาญากับผูกระทำความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอื่น
ที่มีบทลงโทษทางอาญา และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5.4 กรอบแนวคิดกระบวนงานควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ไดรับบริการเกี่ยวกับงานกอสรางที่มีคุณภาพและ
ประชาชน
มาตรฐาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ
- กรุงเทพมหานคร
ความโปรงใสในกระบวนการควบคุมงานกอสรางและ
- ผูรับจาง
บูรณะทาง
- ประชาชน
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ กระบวนการควบคุมงานกอสรางมี
ไดงานที่มีคุณภาพตาม
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ความโปรงใส ไดงานที่มีประสิทธิภาพ หลักวิศวกรรม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ คุณภาพ มีมาตรฐานและตอบสนองตอ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ความตองการของกรุงเทพมหานคร
ภาครัฐ พ.ศ.2560
ผูรับจางและประชาชน
- มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
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5.5 กรอบแนวคิดกระบวนงานใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ไดรับการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องทุนแรง ในการ
- หนวยงานภายในสังกัดสำนักการโยธา
ปฏิบัติงานไดทันเวลา เพียงพอตอความตองการ
- หนวยงานภายนอก
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สามารถใหบริการสนับสนุนเครื่องจักร - ประหยัดเวลาและ
รถราชการ พ.ศ.2529 แกไขเพิ่มเติม เครื่องทุนแรง แกหนวยงานที่รองขอได ในการปฏิบัติงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
ไดทันเวลา เพียงพอตอความตองการ - ควบคุมเวลาในการ
ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.6 กรอบแนวคิดกระบวนงานผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสราง
และบูรณะถนน และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ไดรับการสนับสนุนแอสฟลตผสมรอน และวัสดุ
หนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร
กอสรางเพียงพอตอความตองการ และทันเวลา
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
มีการวางแผนการผลิตแอสฟลต และ - ประหยัดงบประมาณ
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
วัสดุกอสรางที่มีประสิทธิภาพและ
- มีความคลองตัวในการ
2528
ประสิทธิผล ตอบสนองตอความ
ปฏิบัติงาน
- มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร ตองการของผูรับบริการไดทันเวลา
พ.ศ. 2542
5.7 กรอบแนวคิดกระบวนงานซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ไดรับการตรวจสอบและจัดซอมเครื่องจักรกลและ
หนวยงานภายในสังกัดสำนักงานกอสรางและบูรณะ ยานพาหนะรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
หนังสือสำนักการคลัง ที่ กท
การตรวจสอบและจัดซอมเครื่องจักร
ประหยัดงบประมาณ
1306/2964 ลงวันที่ 26 เมษายน และยานพาหนะ มีความรวดเร็ว และมี
2548 เรื่อง ขออนุมัตยิ กเวนการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่
2460/2543 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2543
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5.8 กรอบแนวคิดกระบวนงานจัดซอมไฟฟาสาธารณะ
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวติ และ
- หนวยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
ทรัพยสิน ลดปญหาอาชญากรรม
- ประชาชน
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
สามารถปองกัน ลดปญหาอาชญากรรม - ความปลอดภัยของ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนที่ ประชาชน
พ.ศ. 2546
สัญจรผานไปมาในถนนซึ่งอยูในความ
- มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร ดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
- มาตรฐานการไฟฟานครหลวง กฎการ
เดินสายและติดตั้งไฟฟา พ.ศ.2538

5.9 กรอบแนวคิดกระบวนงาน ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณและความเปนปกติ
ของสะพานขามคลอง และการจัดซอมตามวงรอบปกติ
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประชาชน
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
การตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง
- ประชาชนสามารถใช
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สมบูรณและความเปนปกติของสะพาน งานโครงสรางพิเศษ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)
ขามคลอง และการจัดซอม
ไดอยางปลอดภัย
ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุม มีมาตรฐานในการทำงาน เกิดความ
สะดวกสบายและ
อาคาร (พ.ศ. 2522)
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประหยัดงบประมาณ
- มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ประชาชน
ในการจัดซอม
- มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
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5.10 กรอบแนวคิดกระบวนงานใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา
ผูเกี่ยวของ
ความตองการ
ผูรับบริการ
ไดรับคำแนะนำ มีการกำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา
- หนวยงานราชการ
ทีไ่ ดมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิศวกรรม
- ประชาชน
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
คำแนะนำ การกำหนดรูปแบบ และที่ - เป นการสรางมาตรฐาน
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ปรึกษาที่ไดมาตรฐาน ถูกตองตามหลัก ให กั บ งานบริ ก ารของ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527)
วิชาการ ตามวัตถุประสงคของ
กรุงเทพมหานคร
ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุม ผูรับบริการ
- ผูที่ขอรับคำแนะนำ
อาคาร (พ.ศ. 2522)
คำปรึกษาไดรับขอมูล
- มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ที่ถูกตองตามหลัก
- มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร
วิศวกรรม
พ.ศ. 2542
6. ขอกำหนดที่สำคัญ
กระบวนการ
6.1 การสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษา
ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง

ขอกำหนดที่สำคัญ
- ตรวจสอบ บำรุ งรั กษาทางเท า
ผิวจราจร และสะพานขามคลอง
ตามหลักวิศวกรรมอยูเสมอ
- ตรวจสอบ ซอมแซมทางเทา
ผิวจราจรและสะพานขามคลอง
ตามที่ประชาชนแจง

6.2 การพิจารณาขออนุญาตตัดคันหิน - พิ จารณาถู กต องตามระเบี ยบฯ
ทางเทาฯ
และหลักเกณฑที่กำหนด
- พิ จ ารณาให แ ล ว เสร็ จ ภายใน
กรอบระยะเวลาที่ ระเบี ย บฯ
กำหนด
6.3 การดำเนินการเรือ่ งละเมิด
ทรัพยสิน
ของสำนักงานกอสรางและบูรณะ

- ตรวจสอบและจัดซอมทรัพยสิน
ที่ถูกกระทำละเมิด
- ดำเนินการกับผูกระทำละเมิดตอ
ทรัพยสินของสำนักงานกอสราง
และบูรณะตามระเบียบฯ
กำหนด

ตัวชี้วัด
- สภาพทางเทาผิวจราจร
และสะพานขามคลอง
ไดรับการแกไขใหมีความ
ปลอดภัยไมต่ำกวารอยละ 90
ของการตรวจสอบตามแผน
- ปริมาณการรองเรียนลดลง
ไมต่ำกวารอยละ 10 ของเรื่อง
ที่รองเรียน
- รอยละ 100 ของการพิจารณา
ไดถูกตองตามระเบียบฯ และ
หลักเกณฑที่กำหนด
- รอยละ 90 ของการพิจารณา
อยูในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ไวไมเกิน 30 วัน
- รอยละ 80 ของการตรวจสอบ
และจัดซอมแลวเสร็จ
- รอยละ 10 ของการดำเนินการกับ
ผูกระทำละเมิดตอทรัพยสิน
ของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
ตามระเบียบฯ กำหนด
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กระบวนการ
6.4 การควบคุมการกอสรางและ
บูรณะทาง

ขอกำหนดที่สำคัญ
- ควบคุ มงานได ตามปริมาณงาน
และเวลาที่กำหนด
- ดำเนิ น การตามมาตรฐานการ
ควบคุ ม งาน หลั กวิ ช าชี พ และ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ดำเนินการภายใตงบประมาณและ
เวลาตามที่กำหนด

6.5 การใหบริการและสนับสนุน
เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง

- ใหบริการสนับสนุนเครื่องจักรกล
เครื่องทุนแรงตามความตองการ
ของหนวยงานตาง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
- บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครือ่ ง
ทุนแรงใหมีประสิทธิภาพ พรอม
ใชปฏิบัติงานตลอดเวลา
6.6 การผลิตแอสฟลตผสมรอนและ
- มี แ ผนการผลิ ต แอสฟ ล ต เพื่ อ
วัสดุ
สนั บ สนุ น แก ห น ว ยงานต าง ๆ
กอสรางใหแกศูนยกอสรางและบูรณะ ของกรุงเทพมหานครอยาง
ถนน และหนวยงานตาง ๆ
เพียงพอตอความตองการ
ของกรุงเทพมหานคร
- ควบคุ ม การดำเนิ น การให ได
มาตรฐานการผลิต
6.7 การซอมเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ

- ตรวจสอบการทำงานของ
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ตามมาตรฐานกำหนด
- ซอมแซม บำรุงรักษาเครื่อง
จักรกล และยานพาหนะ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดหรือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

6.8 การจัดซอมไฟฟาสาธารณะ

- ตรวจสอบ จัดซอมไฟฟา
สาธารณะในพื้นที่ความ
รับผิดชอบตามระยะเวลาที่
กำหนด

ตัวชี้วัด
- ควบคุมงานไดตามสัญญา
ไมต่ำกวารอยละ 90 ของ
สัญญา
- ทางเทา ผิวจราจร สะพานที่
ดำเนินการควบคุมไดมาตรฐาน
ตามที่กำหนดไมต่ำกวารอยละ
100
- ควบคุมการใชจา ยงบประมาณตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไดรอยละ 90
- สามารถใหบริการสนับสนุน
เครือ่ งจักรกล เครื่องทุนแรงแก
หนวยงานตาง ๆ ไมต่ำกวา
รอยละ 95 ของการรองขอ
- มีเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง
ที่มีประสิทธิภาพ พรอม
ใหบริการรอยละ 95
- สามารถให การสนั บสนุ นการ
เบิกจายแอสฟลตแกหนวยงาน
ต าง ๆ ของกรุ งเทพมหานคร
ตามที่ ร อ งขอได ไ ม ต่ ำ กว า
รอยละ 90
- แอสฟลตทผี่ ลิตผานการ
ทดสอบได ม าตรฐานตามที่
กำหนดไมต่ำกวารอยละ 95
- สามารถตรวจสอบและวางแผน
การซอมเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะแตละประเภท
ภายในกำหนดเวลาตามแผน
ไมต่ำกวารอยละ 90
- สามารถซอมแซม บำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ใหใชงานไดภายในระยะเวลา
กำหนดไมต่ำกวารอยละ 90
- สามารถจัดซอมไฟฟา
สาธารณะ ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบไดไมต่ำกวา
รอยละ 95 ของการตรวจสอบ
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กระบวนการ
ขอกำหนดที่สำคัญ
ตัวชี้วัด
6.9 การตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง
- ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง - เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสะพาน
สมบูรณและความเปนปกติของ
สมบูรณและความเปนปกติของ และโครงสรางพิเศษตาง ๆ
โครงสรางสะพานขามคลอง และการ โครงสรางพิเศษอยูเสมอ
ลดลงรอยละ 10 ตอป
จัดซอมตามวงรอบปกติ
- มีการตรวจสอบและจัดระดับ - จัดระดับความเสียหายของ
ความเสียหายของโครงสราง
โครงสรางสะพานเพื่อทำการ
สะพานขามคลอง
ซอมไดรอยละ 100 ของ
- มีการจัดซอมโครงสรางสะพาน
งบประมาณ
ขามคลอง
- จัดซอมโครงสรางสะพานขาม
คลองไดรอยละ 100 ของ
งบประมาณที่ไดรบั
6.10 การใหคำแนะนำ กำหนด
- ใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ - ผูรบั บริการไดรับความพึงพอใจ
รูปแบบ
และปรึกษาตามมาตรฐาน
ในการใหคำแนะนำ การ
และใหคำปรึกษาในสวนที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ และ
กำหนดรูปแบบ และปรึกษา
รับผิดชอบ
ตามวัตถุประสงคของผูร ับบริการ ไดไมต่ำกวารอยละ 90 ของ
ผูรับบริการ
7. คำจำกัดความ
ผูอำนวยการสำนัก
หมายถึง ผูอำนวยการสำนักการโยธา
รองผูอำนวยการสำนัก
หมายถึง รองผูอำนวยการสำนักการโยธา
ผูอำนวยการกอง
หมายถึง ผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและบูรณะ
ผูอำนวนยการสวน
หมายถึง ผูอำนวยการสวนกอสรางและบูรณะ
หัวหนาศูนยฯ /กลุมงาน/ฝาย หมายถึง หัวหนาศูนยกอสรางและบูรณะถนน ฝายบริหารงานทั่วไป หัวหนาศูนยเครื่องมือกล
หนวยงานในสังกัด สกบ. หมายถึง ฝายบริหารงานทั่วไป ศูนยกอสรางและบูรณะถนน
หนวยซอม
หมายถึง หนวยซอมภายในของศูนยกอสรางและบูรณะถนน ศูนยเครื่องมือกล
ผูควบคุมงาน
หมายถึง เจาหนาที่ผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูควบคุมงานของสำนักงานกอสราง
และบูรณะ
ผูรับจาง
หมายถึง บริษัท หางราน ผูรับเหมาที่ทำสัญญารับจางงานกับสำนักงานกอสราง
และบูรณะ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง เจาหนาที่ผูไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
สำนักงานกอสรางและบูรณะ
คณะกรรมการฯ
หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ
และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือ
คณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
เจาหนาที่รับผิดชอบพื้นที่ หมายถึง เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในพื้นที่ตามคำสั่งมอบหมายงาน
งบประมาณ
หมายถึง จำนวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงค
เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจางหรือเปนคาใชจายในการดำเนินงาน
หนังสือ
หมายถึง หนังสือราชการ
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8. คำอธิบายและสัญลักษณที่ใช และคำอธิบายอักษรยอ
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) มีสัญลักษณที่ใชเพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ
ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และรายงาน/เอกสารตางๆ ซึ่งมีคำอธิบายสัญลักษณ
ที่ใช ดังตอไปนี้
สัญลักษณ

คำอธิบาย
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานขอมูล (Database)
เอกสาร / รายงาน (Document)
เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท (Multi
Document)
ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนำเขา / สงออกของเอกสาร / รายงาน /
ฐานขอมูล ที่อาจจะเกิดขึน้
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน / กระบวนการ
(Connector)
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คำอธิบายอักษรยอ
อักษรยอ
ผอ.สนย.
ผอ.สกบ.
สก.สนย.
ผอ.สวน
ศูนยฯ สวนฯ 1

สนข.
ศูนยฯ สวน ฯ 2

ฝาย
กทม.

คำอธิบายอักษรยอ
ผูอำนวยการสำนักการโยธา
ผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและบูรณะ
สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
ผูอำนวยการสวนกอสรางและบูรณะ
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1 สวนกอสรางและบูรณะ 1
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2 สวนกอสรางและบูรณะ 1
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3 สวนกอสรางและบูรณะ 1
ศูนยเครื่องมือกล
สำนักงานเขต
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1 สวนกอสรางและบูรณะ 2
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2 สวนกอสรางและบูรณะ 2
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3 สวนกอสรางและบูรณะ 2
ศูนยเครื่องมือกล
ฝายบริหารงานทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
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9. หนาที่ความรับผิดชอบ
หนวยงานรับผิดชอบ
สำนักงานกอสรางและบูรณะ

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินการกอสราง สำรวจ ตรวจสอบ
บำรุงรักษา ซอมแซมและบูรณะถนน ตรอก ซอย ทางเทา คันหิน
รางตื้ น สะพ านข ามคลอง และสะพ าน ท อ ใน พื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร สำรวจ ตรวจสอบ บำรุ งรั กษา ซ อมแซม
บู ร ณะถนนและทางเท า ในเขตพระราชฐาน การติ ด ตั้ ง
ตรวจสอบ ควบคุ มไฟฟ าสาธารณะในถนน ตรอก ซอย และ
สะพานตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี การควบคุมการใช
และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องทุนแรง เครื่องจักรกล
และยานพาหนะชนิ ดต าง ๆ การควบคุ ม การผลิ ตแอสฟ ลต
รวมทั้งปฏิบัติงานสนับสนุนดานบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
สวนกอสรางและบูรณะ 1
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินการกอสราง สำรวจ ตรวจสอบ
บำรุงรักษา ซอมแซมและบูรณะถนน ตรอก ซอย ทางเทา คันหิน
รางตื้ น สะพ านข ามคลอง และสะพ าน ท อ ใน พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ดำเนิ นการติ ดตั้ ง ตรวจสอบ ควบคุ มไฟฟ า
สาธารณะในถนน ตรอก ซอย และสะพานตาง ๆ ใหอยูในสภาพ
ที่ ใช งานได ดี การควบคุ ม การใช แ ละบำรุ งรั กษาเครื่ องมื อ
อุปกรณ เครื่องทุ นแรง เครื่องจักรกลและยานพาหนะชนิดต าง
ๆ การควบคุมการผลิตแอสฟลต รวมทั้ งปฏิบั ติงานสนับสนุ น
งานบรรเทาสาธารณภั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ ที่ ได รั บ
มอบหมายโดยรับผิดชอบในพื้ นที่ เขตบึ งกุม มีนบุ รี ลาดพราว
บางกะป บางเขน หนองจอก สายไหม คันนายาว สะพานสูง วัง
ทองหลาง และคลองสามวา บางรัก ปทุมวัน หวยขวาง ดินแดง
คลองเตย ประเวศ พระโขนง ยานนาวา ลาดกระบัง สาทร สวน
หลวง บางคอแหลม วัฒนา และบางนา
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1 สวนกอสราง มี อำนาจหน าที่ เกี่ ยวกั บ การดำเนิ น การ สำรวจ ตรวจสอบ
และบูรณะ 1
ออกแบบ กอสราง บำรุงรักษา ซอมแซมบูรณะถนน ตรอก ซอย
ทางเทา คันหิน รางตื้น สะพานขามคลอง และสะพานทอ รวม
พิจารณาการขออนุญาตตัดคันหิน ทางเทา ลดระดับคันหินทาง
เท าและเชื่ อมทาง ปรับปรุงกายภาพและโครงสรางถนน (ผิ ว
จราจรและทางเท า) ควบคุมการกอสรางและบู รณะถนน (ผิ ว
จราจรและทางเท า) ควบคุม ดู แล บำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือโดยรับผิดชอบใน
พื้นที่เขตบึงกุ ม มีนบุรี ลาดพราว บางเขน หนองจอก สายไหม
คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง และคลองสามวา
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หนวยงานรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2 สวนกอสราง มีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
และบูรณะ 1
โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตบางรัก ปทุมวัน หวยขวาง ดินแดง
ยานนาวา สาทร บางคอแหลม
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3 สวนกอสราง มีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
และบูรณะ 1
โดยรั บ ผิ ด ชอบในพื้ นที่ เขตคลองเตย ประเวศ พระโขนง
ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะป วัฒนา และบางนา
ศูนยเครื่องมือกล สวนกอสรางและบูรณะ 1
มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง, การผลิตแอสฟลต
ผสมรอน, วิเคราะหตนทุนและคุณภาพของการผลิตแอสฟลต
ตลอดจนควบคุ ม ดู แ ล บำรุง รั ก ษาโรงงานผลิ ต แอสฟ ล ต
ควลคุ ม ดู แ ลพั ส ดุ จั ด ทำทะเบี ย นทรั พ ย สิ น จำหน ว ย
ทรั พ ย สิ น ตรวจสอบ ซ อ มแซม บำรุง รัก ษา และประเมิ น
สภาพ พร อ มจั ด ทำคู มื อ มาตรฐานราคา อายุ ก ารใช ง าน
ตลอดจนฝกอบรมดานเทคนิคเพื่อการใชงานและซอมแซม
บำรุ ง รั ก ษายานพาหนะ เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งทุ น แรง
สนั บสนุ นงานบรรเทาวิ บั ติ ภั ย ดำเนิ นการติ ดตั้ ง ตรวจสอบ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ในถนน ตรอก ซอก ซอย และสะพาน
ตางๆ และ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย โดย
สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยกอสรางและบู รณะถนน 1
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน
3 สวนกอสรางและบูรณะ 1
สวนกอสรางและบูรณะ 2
โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขต เขตตลิ่งชัน บางกอกนอย บางกอกใหญ
บางพลัด ภาษีเจริญ หนองแขม ทวีวัฒนา บางแค จตุจักร
ดอนเมือง ดุสิต บางซื่อ ราชเทวี หลักสี่ พญาไท คลองสาน
จอมทอง ธนบุรี สัมพันธวงศ พระนคร บางขุนเทียน ราษฎร
บูรณะ ทุงครุ และบางบอน
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1 สวนกอสราง มีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
และบูรณะ 2
สวนกอสรางและบูรณะ 1 โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
บางกอกนอย บางพลัด ภาษีเจริญ หนองแขม ทวีวัฒนา
สัมพันธวงศ และบางแค
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2 สวนกอสราง มีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
และบูรณะ 2
สวนกอสรางและบูรณะ 1 โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตคลอง
สาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ บางขุนเทียน ราษฎร
บูรณะ ทุงครุ พระนคร และบางบอน
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3 สวนกอสราง มีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1
และบูรณะ 2
โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตจตุจักร ดอนเมือง ดุสิต บางซื่อ
ปอมปราบศัตรูพาย ราชเทวี หลักสี่ ในเขตพระราชฐาน และ
พญาไท
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หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยเครื่องมือกล

ฝายบริหารงานทั่วไป

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีอำนาจหนาทีเ่ ชนเดียวกับศูนยเครื่องมือกล สวนกอสราง
และบูรณะ 1 โดยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยกอสราง
และบูรณะถนน 1 ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2 ศูนย
กอสรางและบูรณะถนน 3 สวนกอสรางและบูรณะ 2
มี อ ำนาจหน า ที่ เกี่ ย วกั บ งานสารบรรณและธุ ร การทั่ ว ไป
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การบริหารงาน
บุคคล การติดตามเรงรัดและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ การรวบรวมและสรุปรายงานสถิติ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
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แผนผังกระบวนงาน การสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
10.1 กระบวนงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
หนวยงาน
จำนวนผูปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1-3
(คน)
ศูนยเครือ่ งมือกล
สวนกอสรางและบูรณะ 1-2
1 วัน
2
สำรวจตรวจพบ ไดรับแจงหรือรองเรียน
1 วัน

2

ไมอยูในความรับผิดชอบเห็นชอบ

ตรวจสอบเบื้องตน

ผูอำนวยการสำนักงาน
กอสรางและบูรณะ

ผอ.สกบ.ลงนาม
แจงหนวยงาน

อยูในความรับผิดชอบเห็นชอบ
ตาม
ปริมาณงาน

2

1 วัน

2

จัดทำรูปแบบรายละเอียดงาน

เสียหายมาก

- วิธีการจัดซอม
- แผนที่สังเขป

พิจารณา
เสียหายนอย

ตอ

ตอ
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แผนผังกระบวนงาน การสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
10.1 กระบวนงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
หนวยงาน

จำนวนผูปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
(คน)

ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1-3
สวนกอสรางและบูรณะ 1-2
ตอ

ตาม
ปริมาณ
งาน
1 วัน

2

ศูนยเครือ่ งมือกล

ตอ

ดำเนินการจัดซอม

- ใบเบิกวัสดุ
-ใบเบิกเครื่องจักร

2

ผอ.สกบ.
ลงนามแจงผูรอง

สรุปผลรายงาน
ตาม
ปริมาณ
งาน
ตาม
ปริมาณ
งาน

1

ผูอำนวยการสำนักงาน
กอสรางและบูรณะ

ออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรม

2

จัดทำรูปแบบรายละเอียด
ตอ

แบบมาตรฐานหรือ
ตามที่วิศกรออกแบบ

ตอ
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แผนผังกระบวนงาน การสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
10.1 กระบวนงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
หนวยงาน
จำนวนผูปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
(คน)
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1-3
สวนกอสรางและบูรณะ 1-2
ตอ
ตาม
ปริมาณ
งาน

1

1 วัน

1

ศูนยเครื่องมือกล

ผูอำนวยการสำนักงาน
กอสรางและบูรณะ

ตอ

ประมาณราคา

- ราคามาตรฐาน

- สืบราคา
- ราคางานเดิมไมเกิน 2 ป

ไมเห็นชอบ
พิจารณา

3 วัน

2
ขอจัดสรรงบประมาณและจางเหมาตามระเบียบพัสดุ
เห็นชอบ

ผอ.สกบ.ลงนาม
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แผนผังกระบวนงาน การพิจารณาขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ

ระยะ
เวลา
1 วัน
1 วัน

10.2 แผนผังกระบวนงาน การพิจารณาขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ
จำนวน
ผูปฏิบัติงาน ฝายบริหารงานทั่วไป ศูนย
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1-3
(คน)
สวนกอสรางและบูรณะ 1-2
กอสรางและบูรณะฯ 1-3
สวนกอสรางและบูรณะ 1-2

ผอ.สกบ.

สำนักงานเขต

รับเรื่องจาก สนข.
- ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ

1-2
วัน
รวมตรวจสอบพื้นที่
รวมประชุมและ
พิจารณากับ
สำนักงาน
เขตทองที่

ออกใบอนุญาตและ
สำเนาแจงสำนักงาน
กอสรางและบูรณะ
ทราบ
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แผนผังกระบวนงาน การดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
10.3 แผนผังกระบวนงาน การดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
ระยะเวลา
1 วัน

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)
1

สวนราชการในสังกัด สกบ.

3 วัน

3

1 วัน

2

ตาม
สภาพ
ความ
เสียหาย
1 วัน

5-10

3

สก.สนย.

ผอ.สนย.

รับเรือ่ ง/ตรวจพบ

2 วัน
1

ผอ.สกบ.

ไมใช

ตรวจสอบ
ใช

แจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ประเมินความเสียหาย
ขอรองทุกขเพื่อดำเนินคดีตอ
สถานีตำรวจทองที่

ดำเนินการแจง
ผูกระทำละเมิด

ดำเนินการจัดซอม

สรุปรายงานผล

ทราบ
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แผนผังกระบวนงาน การควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
10.4 กระบวนงาน การควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
ระยะเวลา
14 วัน

จำนวนผู
ผูปฏิบัติงาน
(คน)
ผูควบคุมงาน

ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1-3
สวนกอสรางและบูรณะ 1-2
กอนการกอสราง

ผูอำนวยการสำนักงาน
กอสรางและบูรณะ

ผูรับจาง

กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

สก.สนย.

แบบรูป แบบรูปรายการ สัญญา
มาตรฐานงานกอสรางอาคาร
ทาง ระเบียบตางๆ
รวมตรวจสอบ อุปสรรค
สาธารณูปโภค

ตาม
สัญญา

- ผูควบคุมงาน
- คณะกรรม
ตรวจรับพัสดุ

สงแผนงานและขอเห็นชอบใช
วัสดุและ Shop drawing

ระหวางการกอสราง
พิจารณาเห็นชอบ
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ
ดำเนินการกอสราง
ตอ
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แผนผังกระบวนงาน การควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
10.4 กระบวนงาน การควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
จำนวน
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 1-3
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
สวนกอสรางและบูรณะ 1-2
(คน)
3 วัน

ผูอำนวยการสำนักงาน
กอสรางและบูรณะ

คณะกรรม
ตรวจรับพัสดุ

ผูรับจาง

กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

สก.สนย.

ตอ
ตรวจรับพัสดุ

สงมอบงาน
แกไขขอบกพรอง

ไมรบั
ตรวจรับพัสดุ

15 วัน

ผูควบคุมงาน

ตรวจสอบ พิจารณาแจง
สก.สนย. ดำเนินการ

หลังการกอสราง

รายงานผูสั่งจาง

รับ

จัดทำฎีกา
เบิกเงิน
ใหผูรับจาง

ถอนค้ำ
ประกัน
สัญญา
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แผนผังกระบวนงาน การใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรง
10.5 กระบวนงาน การใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรง
จำนวนผูปฏิบัติงาน
หนวยงาน
ระยะเวลา
(คน)
ศูนยเครื่องมือกล
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกอสรางและบูรณะ
15 นาที
1
สงเรื่องคืน
ไมอนุมตั ิ
รับเรื่องขอรับการ
สนับสนุน
30 นาที

1

60-120
นาที

2-5

120 นาที3 วัน (ขึ้นอยู

3-10

นำเครื่องจักรออกจากที่ตั้ง
เพื่อปฏิบัติงาน

ขออนุมัตินำเครื่องจักรออก
ปฏิบัติงาน
อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

กับลักษณะ
งาน)

15 นาที

หัวหนาศูนยฯ ปฏิบัติหนาที่แทน

ผอ.สนย.

1

สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

ทราบ
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แผนผังกระบวนงาน การผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสรางและบูรณะถนน และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
10.6 กระบวนงาน การผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสรางและบูรณะถนน และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
จำนวน
หนวยงาน
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน
ศูนยเครื่องมือกล
ฝายบริหารงานทั่วไป
กองวิเคราะหและวิจัย
สำนักงานกอสรางและบูรณะ
(คน)
10 นาที
1
รับใบเบิกวัสดุ
10 นาที

30 นาที

1

1

ไมถูกตอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ถูกตอง
รวบรวมใบเบิกแอสฟลต

30-90
นาที
(ขึ้นอยูกับ
ปริมาณที่
เบิก)
20 นาที

15
ผลิตแอสฟลตฯ และ
จายตามจำนวนที่เบิก
1-2

รายงานยอดแอสฟลต

เก็บตัวอย างแอสฟลตฯ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ทราบ
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แผนผังกระบวนงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
10.7 กระบวนงาน การซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
จำนวนผูปฏิบัติงาน
หนวยงาน
ระยะเวลา
(คน)
ศูนยเครื่องมือกล
ฝายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานกอสรางและบูรณะ
10 นาที
1
รับใบแจงซอม
60 นาที2 วัน

3

60 นาที7 วัน

5

นำรถ/เครื่องจักร
เขาตรวจสอบ

ดำเนินการซอม

ชำรุดมาก

จางเหมา/
จัดซื้ออะไหล

กองโรงงานชางกล

หนังสือแจงรายการ
ซอม

กระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจาง

จัดซอมเอง
60 นาที

2

ซอมเสร็จเรียบรอย/
สงมอบ
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แผนผังกระบวนงาน การจัดซอมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
10.8 กระบวนงาน การจัดซอมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
จำนวนผูปฏิบัติงาน
หนวยงาน
ระยะเวลา
(คน)
ศูนยเครื่องมือกล
ฝายบริหารงานทั่วไป
5 นาที
1
รับเรื่องไฟฟาสาธารณะดับ/ชำรุด
10 นาที
120
นาที- 7
วัน

1

คัดกรองเพื่อมอบหมายงาน

2
ตรวจสอบพิจารณา
สามารถซอมเองได

120
นาที- 1
วัน
30 นาที

สำนักงานกอสรางและบูรณะ

3-5

1

เกินความสามารถ

การไฟฟานครหลวง
ซอม

จางเหมาซอม

ดำเนินการซอม

รายงาน
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แผนผังกระบวนงาน การตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณ และความเปนปกติของสะพานขามคลองและการจัดซอมตามวงรอบปกติ
10.9 กระบวนงาน การตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณ และความเปนปกติของสะพานขามคลองและการจัดซอมตามวงรอบปกติ
จำนวนผูปฏิบัติงาน
หนวยงาน
(คน)
ระยะเวลา
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน
ศูนยเครือ่ งมือกล
สำนักงานกอสรางและบูรณะ

1 วัน

1

วางแผนการตรวจสอบ

15 วัน

3

ตรวจสอบ

2

เสนอบันทึก สรุปความเสียหาย
และระยะเวลาดำเนินการ

1-2 วัน

แกไขเพิ่มเติม
1 วัน

1

หัวหนาศูนยฯ
พิจารณา
ตอ
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แผนผังกระบวนงาน การตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณ และความเปนปกติของโครงสรางพิเศษและการจัดซอมตามวงรอบปกติ
10.9 กระบวนงาน การตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณ และความเปนปกติของโครงสรางพิเศษและการจัดซอมตามวงรอบปกติ (ตอ)
หนวยงาน
ระยะเวลา จำนวนผูปฏิบัติงาน
ศูนยกอสรางและบูรณะถนน
ศูนยเครื่องมือกล
สำนักงานกอสรางและบูรณะ
(คน)
ตอ

1-7 วัน

7-10

เห็นชอบ / ลงนาม
ดำเนินการซอม

1 วัน

- การเบิกวัสดุ
- การเบิกเครื่องจักร

1

บันทึกผล
สรุปผลรายงาน

รายงานผล
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แผนผังกระบวนงาน การใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา
10.10 กระบวนงาน การใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา
จำนวนผูปฏิบัติงาน
หนวยงาน
ระยะเวลา
(คน)
ศูนยกอสรางและบูรณะ
ฝายบริหารงานทั่วไป
1 คน

คำรองขอของหนวยงานราชการ,
ประชาชน

1 วัน

2 คน

ตรวจสอบคำรองวาตรงตาม
หนาที่รับผิดชอบหรือไม

1 วัน

2 คน

ตรวจสอบขอเท็จจริงและสาเหตุ

2 วัน

2 คน

วิเคราะหขอมูล

1 วัน

เสนอรูปแบบและวิธีการ
2 วัน

2 คน

ไมตรง

สำนักงานกอสรางและบูรณะ

สงหนวยงานที่มีหนาที่ตรงกับ
คำรองขอ

ไมสามารถวิเคราะหขอมูลเองได

เสนอสงเรื่องใหที่ปรึกษา

ขออนุมัติสงขอมูล
คำแนะนำ ขอเสนอแนะ
ใหกับเจาของเรื่อง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
11.1 กระบวนงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ที่
ผังกระบวนงาน
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
1
- ความปลอดภัยถนนและ
- หลักวิศวกรรม
ทางเทา
สำรวจตรวจพบ
1 วัน - ตามคำรองเรียน
รับแจงหรือ
- การกอสรางของหนวยงาน
รองเรียนทางเทาใน
สาธารณูปโภค
2
1 วัน - เขาตรวจสอบเบื้องตน หาก - หลักวิศวกรรม
ไมอยูในความรับผิดชอบ
- มาตรฐานงาน
ตรวจสอบเบื้องตน
จะแจงหนวยงานที่ความ
กอสรางสาธารณูปโภค
รับผิดชอบทราบ
3
1 วัน - จะไดจัดทำรายละเอียดของ - หลักวิศวกรรม
งาน โดยจัดทำผังบริเวณ
จัดทำรูปแบบรายละเอียด
แผนที่สังเขป เพื่อขอมูลใน
การพิจารณา
4
1 วัน - พิจารณาประเมินความ
เสียหายของพื้นที่ วามีความ
พิจารณา
เสียหายมากหรือนอย
เสียหายนอย
ตอ

ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรม
ประเมินผล
มีการตรวจสอบ
- นายชางโยธา
เปนวงรอบทุกระยะ - เจาพนักงานธุรการ
3-7 วัน
-

- นายชางโยธา
- เจาพนักงานธุรการ

-

- นายชางโยธา
- วิศวกรโยธา

- ผังบริเวณ
- ปริมาณงาน

- นายชางโยธา
- วิศวกรโยธา

- ใบรายงาน ใบรายงาน
15 วัน

มีการตรวจสอบ
รูปแบบ วิธีการ
จัดซอม

-

เอกสาร
อางอิง
-

มาตรฐาน
งานกอสราง
สาธารณูปโภค
-
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
11.1 กระบวนงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
เอกสาร
ที่
ผังกระบวนงาน
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรม
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
อางอิง
5
ตาม
- กำลังคน
หลักวิศวกรรม
มีการตรวจสอบ
- นายชางโยธา - ใบเบิกวัสดุ แบบ 2,3,4
ตอ
ปริมาณ - วัสดุ
ความเรียบรอยหลัง - นายชางเครื่องกล - ใบเบิก
ศูนยกอสรางฯ
- เครื่องจักร
การจัดซอม
เครื่องจักร
ดำเนินการจัดซอม
6
7

สรุปผลรายงาน

ผอ.สกบ.ลงนาม
แจงผูรอ ง

4
พิจารณา

1 วัน สรุปรายงานนำเรียน ผอ.สกบ.

- นายชางโยธา
- เจาพนักงาน
ธุรการ

1 วัน ผอ.สกบ.ลงนามแจงผูรอง
(กรณีที่ประชาชนรองเรียน)
หากพื้นที่มีความชำรุดเสียหาย
1 วัน มากเกินกำลังเกินกำลังที่ศูนย
กอสรางและบูรณะถนนจะ
ดำเนินการจัดซอมเอง

มีการตรวจสอบ
รูปแบบ วิธีการ
จัดซอม

- นายชางโยธา
- วิศวกรโยธา

ใบรายงาน

ใบรายงาน
15 วัน

เสียหายมาก
ตอ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
11.1 กระบวนงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ที่
ผังกระบวนงาน
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
5
ตาม
ดำเนินการออกแบบ
- หลักวิศวกรรม
ตอ
ปริมาณ หาแนวทาง แกไขปญหาพื้นที่ - มาตรฐานงานทาง
มีความชำรุดเสียหาย โดยใช
ของกรุงเทพหลักวิศวกรรม
มหานคร
ออกแบบรายละเอียด
พ.ศ. 2542
ดานวิศวกรรม
6
ตาม
ดำเนินการจัดทำรูปแบบการ - หลักวิศวกรรม
ปริมาณ ปรับปรุงแกไขปญหาพื้นที่มี - มาตรฐานงานทาง
จัดทำรูปแบบ
ความชำรุดเสียหาย โดยใช
ของกรุงเทพรายละเอียด
หลักวิศวกรรม
มหานคร
พ.ศ. 2542
7
ตาม
ดำเนินการคำนวณปริมาณงาน - หลักวิศวกรรม
ปริมาณ และราคาที่ทำการปรับปรุง - มาตรฐานงานทาง
ประมาณราคา
แกไขพื้นที่มีความชำรุด
ของกรุงเทพเสียหาย โดยใชหลักวิศวกรรม มหานคร
พ.ศ. 2542
ตอ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม เอกสารอางอิง

วิศวกรโยธา

มาตรฐานงาน
ทางของกรุงเทพ
มหานคร
พ.ศ. 2542

วิศวกรโยธา

มาตรฐานงาน
ทางของกรุงเทพ
มหานคร
พ.ศ. 2542

- นายชางโยธาหรือ
วิศวกรโยธา

มาตรฐานงาน
ทางของกรุงเทพ
มหานคร
พ.ศ. 2542
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง
11.1 กระบวนงาน การสำรวจตรวจสอบ บำรุงรักษา ซอมแซม กอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
ที่
8

ผังกระบวนงาน
ตอ

พิจารณา

9
ขอจัดสรรงบประมาณ
และจางเหมา
ตามระเบียบพัสดุ
10

ระยะ
เวลา

รายละเอียด
ของงาน
นำเสนอหัวหนาศูนยกอสรางและ
บูรณะถนน พิจารณาเห็นชอบการ
ออกแบบ แนวทางแกไขพื้นที่มี
ความชำรุดเสียหาย
ตลอดปริมาณงานและราคาที่
ทำการปรับปรุงแกไข หาก
ไมเห็นชอบ ตองกลับดำเนินการ
ขั้นตอนออกแบบรายละเอียด
และประมาณราคาใหม
นำเสนอวัตถุประสงค เหตุผล
และความจำเปน ขอมูลจำเพาะ
เดิมขอมูลที่ขอปรับปรุง วงเงิน
งบประมาณที่ขอปรับปรุง
ระยะเวลาดำเนินการใหม
ผอ.สกบ.ลงนามใหความเห็นชอบ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

หลักวิศวกรรม

หัวหนาศูนย
กอสรางและ
บูรณะถนน

- หลักวิศวกรรม
- มาตรฐานงานทาง
ของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2542

- นายชางโยธา
- เจาพนักงาน
ธุรการ

แบบฟอรม

เอกสาร
อางอิง

ผอ.สกบ.ลงนาม
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพิจารณาขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ
11.2 กระบวนงาน การพิจารณาขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ
ที่

ผังกระบวนงาน

1
รับเรื่อง
2

ตรวจสอบพื้นที่
รับผิดชอบ

ตอ

ระยะ
เวลา

รายละเอียด
ของงาน

1 วัน 1. รับเรื่องหนังสือเชิญประชุม
จาก สนข.

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

มีการตรวจสอบ
เจาพนักงาน หนังสือจาก
ความถูกตอง
ธุรการ
สนข.
ของเรื่องที่ไดรับการขอ
อนุญาต
1 วัน 2. หัวหนาศูนยฯ เปน
มาตรฐานงานทาง
- หัวหนาศูนยฯ
คณะกรรมการรวมกับ สนข. ของกรุงเทพ- นายชางโยธา
ในการตรวจสอบและพิจารณา มหานคร พ.ศ.
การออกใบอนุญาตตัดคันหิน 2542
ทางเทาฯ
2.1 ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ
บริเวณที่ไดรับการรองขอ
อนุญาต
2.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบ
การ พิจารณาถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบที่
เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ
พิจารณาอนุญาตตัด
คันหิน ทางเทา ลด
ระดับคันหินทางเทา
และทำทางเชื่อมในที่
สาธารณะ พ.ศ.
2531
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ
ขออนุญาตซอมหรือ
สรางทางเทา ฝง
ทอระบายน้ำและ
สรางสะพานชั่วคราว
พ.ศ. 2518 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2520
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพิจารณาขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ
11.2 กระบวนงาน การพิจารณาขออนุญาตตัดคันหินทางเทาฯ (ตอ)
ที่
3

ผังกระบวนงาน
ตอ

ระยะ
เวลา
2-5 วัน

- รวมตรวจสอบพื้นที่กับ
สำนักงานเขตทองที่
- รวมประชุมกับสำนักงาน
เขตทองที่
- รวมพิจารณากับสำนักงาน
เขตทองที่

1 วัน

ผอ.สกบ.รับทราบผลการ
พิจารณาจาก สนข.

รวมตรวจสอบพื้นที่
รวมประชุมและ
พิจารณากับ
สำนักงาน
เขตทองที่

4

ผอ.สกบ.ทราบ

รายละเอียด
ของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
- หัวหนาศูนยฯ
- นายชางโยธา

แบบฟอรม

เอกสาร
อางอิง
พระราช
บัญญัติการ
อำนวยความ
สะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของ
ทางราชการ
พ.ศ. 2558
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11.3 กระบวนงาน
ที่
1

ผังกระบวนงาน
รับเรื่อง/ตรวจพบ

2
ตรวจสอบ
3
ประเมิน
ความเสียหาย
4

ขอรองทุกขเพื่อ
ดำเนินคดีตอ
สถานีตำรวจทองที่
ตอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
การดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
ระบบ
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
เอกสาร
ติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรม
อางอิง
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
- นายชางโยธา
1 วัน รับเรื่องแจงพบการกระทำละเมิดตอ
- เจาพนักงานธุรการ
ทรัพยสินของสำนักงานกอสราง
และบูรณะ
- นายชางโยธา
2 วัน ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายของ
- นายชางเครื่องกล
ทรัพยสินที่ชำรุด หากไมใชทรัพยสิน
- นายชางไฟฟา
ของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
ดำเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
- คณะกรรมการ
ใบประมาณ - ราคามาตรฐาน สกบ.
3 วัน - จัดทำรายละเอียดทรัพยสนิ ที่เสียหาย
ประมาณราคาคา ราคา
- ราคากระทรวงพาณิชย
- จัดทำผังบริเวณแสดงทรัพยสินที่
เสียหาย
- ราคากลางทองตลาด
เสียหาย
- จัดทำประมาณราคา
- นายชางโยธา
1 วัน - เจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบอำนาจจาก
- เจาพนักงานธุรการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการขอรองทุกขเพื่อดำเนินคดี
แกผูกระทำความผิดตอสถานีตำรวจ
ทองที่
- แจงสำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
เพื่อดำเนินการแจงผูกระทำละเมิด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ
11.3 กระบวนงาน การดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพยสินของสำนักงานกอสรางและบูรณะ (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
แบบฟอร
ที่
ผูรับผิดชอบ
เอกสารอางอิง
ผังกระบวนงาน
ประเมินผล
ม
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
- วิศวกรโยธา
- มาตรฐานงานทาง
5
ตาม
ดำเนินการจัดซอมเองหรือดำเนินการ มาตรฐานงานทาง
- นายชางโยธา
ของกรุงเทพมหานคร
ตอ
สภาพ จางเหมาหรือจัดซื้อจัดจางหรือจางที่ ของกรุงเทพ- เจาหนาที่ควบคุมงาน
พ.ศ. 2542
ความ
ปรึกษาขึ้นอยูกับสภาพความเสียหาย มหานคร พ.ศ.
2542
- กรรมการตรวจรับพัสดุ
- คำสั่ง สนย.ที่
เสียหาย
ดำเนินการจัดซอม
151/2557 ลว.25
สิงหาคม 2557
เรื่อง อำนาจในการ
รองทุกขดำเนิน
คดีอาญากับผูกระทำ
ความผิด ตามประวล
กฏหมายอาญา
กฏหมายอื่นที่มี
บทลงโทษทางอาญา
และกฏหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
- นายชางโยธา
6
1 วัน
- จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ
- เจาพนักงานธุรการ
- เบิกจายเงิน
สรุปผลรายงาน
- เจาพนักงานพัสดุ
7
1 วัน
ผอ.สกบ.ทราบ
ทราบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
11.4 กระบวนงาน ควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
ที่

ผังกระบวนงาน

กอนการกอสราง

มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
คุณภาพ
ประเมินผล
งาน
14 วัน 1.1 ศึกษาแบบ รายการ และสัญญา
แบบรูป
มีการตรวจสอบ
ใหเขาใจโดยละเอียด
รายการและ ความถูกตอง
1.2 เตรียมเอกสาร เชน รายงานตาง ๆ สัญญา
ของเอกสาร
บัญชีวัสดุตางๆ ที่ตองทดสอบ
กอสราง
1.3 จัดทำแผนงาน โครงสรางองคกร
ถูกตอง
บุคลากร สำนักงานชั่วคราว ครุภัณฑ ครบถวน
ตางๆ (ถามี)
1.4 ขออนุมัติใชวัสดุ
1.5 สำรวจปญหาอุปสรรค และ
สิ่งกีดขวางในพื้นที่กอสราง
พรอมประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ระยะ
เวลา

รายละเอียด
ของงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสาร
อางอิง

- วิศวกรโยธา
- นายชางโยธา
ที่ไดรับแตงตั้ง
เปนเจาหนาที่
ควบคุมงาน

ตอ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
11.4 กระบวนงาน ควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนงาน
ประเมินผล
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ตาม 2.1 ควบคุมงานใหเปนไปตามแบบ - มาตรฐานงานทาง - ผลการทดสอบ
ตอ
สัญญา
รูปรายการ มาตรฐานตางๆ
กรุงเทพมหานคร วัสดุ
2.2 ตรวจสอบวัสดุระหวางกอสราง
พ.ศ. 2542
- ปริมาณตาม
ดูแลการเก็บตัวอยาง
- รายการ แบบ
สัญญาหรือไม
2.3 ควบคุม เรงรัดงานกอสราง
สัญญาตรงตาม - คณะกรรมการ
ระหวางการกอสราง
ใหเปนไปตามสัญญา
แบบ
ตรวจรับพัสดุ
2.4 ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกฝาย
2.5 รายงานผลงานกอสรางประจำวัน
ประจำสัปดาห ประจำเดือน
2.6 นำเสนอเพื่อแกไขสัญญา กรณี
ที่ไมเปนตามรูปแบบ รายการ
สัญญา
2
2.7 นำเสนอเพื่อตออายุสัญญา กรณี
ที่มีปญหาอุปสรรค และผูร ับจาง
เรียกรองขอใหตออายุสัญญา
ตอ
2.8 ปฎิบัติตามระเบียบพัสดุจัดซื้อ
จัดจาง พ.ศ.2560

ผูรับผิดชอบ
- วิศวกรโยธา
- นายชางโยธา
ที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปน
ผูควบคุมงาน
- กรรมการตรวจรับ
พัสดุ
- หัวหนาสวน
ราชการ

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
-ใบรายงาน
ชาง
-แบบฟอรม
เอกสาร
เกี่ยวกับ
งานพัสดุ

- มาตรฐานงาน
ทางกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
- พรบ.การจัดซื้อ
จัดจางและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัด
จางและการ
พัสดุพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง
11.4 กระบวนงาน ควบคุมงานกอสรางและบูรณะทาง (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
- มาตรฐานงานทางของ
3
3 วัน 3.1 ตรวจวัดปริมาณงาน และ
ตอ
คุณภาพของงานใหเปนไปตาม
กรุงเทพมหานคร
รูปแบบ รายการ สัญญา
พ.ศ. 2542
ตรวจรับพัสดุ
3.2 เสนองานตอคณะกรรมการตรวจ - รายการประกอบแบบ
รับพัสดุและรายงานผูสั่งจาง
3.3 รายงานผูสั่งจางและสงเอกสาร
เบิกเงินใหผูรับจาง
3.4 จัดทำฎีกาเบิกเงินใหผูรับจาง
3.5 ตรวจสอบคา K และนำเสนอ
กองแผนงานฯ พิจารณาตอไป
4
15 วัน 4.1 จัดทำเอกสารสงมอบงานพรอม - มาตรฐานงานทางของ
หลังการกอสราง
แบบกอสรางจริง
กรุงเทพมหานคร
(As Built Drawing)
พ.ศ. 2542
4.2 ตรวจสอบความชำรุดบกพรอง
- รายการประกอบแบบ
ของงานภายในระยะเวลา
ค้ำประกันผลงานหากมีจุดชำรุด
แจงผูร ับจางซอม และทำหนังสือ
แจงกองแผนงานฯตามระเบียบ

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- ผูควบคุมงาน
- คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
- เจาพนักงานธุรการ
- เจาพนักงานการเงินฯ
- ผูควบคุมงาน

- สัญญาจาง
- มาตรฐานงาน
ทางของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2542
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรง
11.5 กระบวนงาน การใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องทุน แรง
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
15 นาที รับใบเบิ กเครื่ องจั กร (หน วยงานใน ตรวจสอบความถูกตอง
- นายชางเครื่องกล
1
รับเรื่องขอรับ
สกบ.) / หนังสือขอรับการสนับสนุ น ของใบเบิก/หนังสือ
- เจาพนักงานธุรการ
การสนับสนุน
(หนวยงานภายนอก)
2
ขออนุมัตินำเครื่องจักร
ออกปฏิบัติงาน
3

นำเครื่องจักรออกจาก
ที่ตงั้ เพื่อปฏิบัติงาน

ตอ

30 นาที พิจารณาลักษณะ/ประเภท/พื้นที่ของ
งาน เพื่ อขออนุ มั ติ นำเครื่ องจั กร
ออกปฏิบัติงาน
60-120 นำรถบรรทุก/รถเทรลเลอรบรรทุก
นาที เครื่องจักรออกจากที่ต้งั ไปยังพื้นที่
ปฏิบัติงานพรอมแผนที่และรายชื่อ
เจาหนาที่ประสานงาน

นายชางเครื่องกล

- นายชางเครื่องกล
- นายชางโยธา
- พนักงานขับรถยนต
- พนักงานขับ
เครื่องจักร
- พนักงานควบคุม
เครื่องจักร
- พนักงานทั่วไป

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

ใบเบิกสิ่งของ
(แบบ สกบ.1)

ใบอนุญาตใช
ยานพาหนะ/
เครื่องจักร
สวนกลาง
(แบบ 3)

-
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรง
11.5 กระบวนงาน การใหบริการและสนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรง (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
4
120 นาที- ปฏิ บั ติ งานตามที่ เบิ ก/ร องขอ โดย งานแลวเสร็จตาม ตรวจสอบและ
ตอ
3 วัน ประสานกับเจาหนาที่หนางาน
เปาหมาย
ควบคุมการ
(ขึ้นอยูกับ
ปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน)
ปฏิบัติงาน

5

15 นาที สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
และรายงานการใชรถยนต/เครื่องจักร
สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน

6

ทราบ

- นายชางเครื่องกล
- เจาพนักงานธุรการ

แบบฟอรม เอกสารอางอิง

-

รายงานการใช
รถยนต/
เครื่องจักร
(แบบ 4)

นำเรียนผูอำนวยการสำนักการโยธา
ทราบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสรางและบูรณะถนน และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
11.6 กระบวนงาน การผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสรางและบูรณะถนน และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรม เอกสารอางอิง
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
1
10 นาที 1. รับแจง/ประสาน ความตองการ
- นายชางเครื่องกล ใบเบิกสิ่งของ
แอสฟลต/วัสดุ ตามชองทาง
- นายชางไฟฟา
(แบบ สกบ.1)
รับใบเบิกวัสดุ
โทรศัพท/ แอปฯ ไลน ลวงหนา
- เจาพนักงานธุรการ
1-2 วันทำการ
2. หนวยงานยื่นใบเบิก ณ วันที่เขา
รับแอสฟลต
2
10 นาที 1. ตรวจสอบผูมีอำนาจลงนามในใบเบิก
นำเอกสารกลับไป - นายชางเครื่องกล
2. ตรวจสอบจำนวนที่ขอเบิก
แกไข/นำใบเบิกมา - นายชางไฟฟา
ตรวจสอบ
และทะเบียนรถบรรทุก
รับใหมวันถัดไป
- พนักงานทั่วไป
ความถูกตอง
3. ตรวจสอบผาใบคลุมวัสดุหลังกระบะ
ตรวจสอบแลว
ถูกตอง
3

รวบรวมใบเบิก
แอสฟลต

30 นาที

1. รวบรวมใบเบิกเพื่อแจงเจาหนาที่
ดำเนินการผลิตแอสฟลตฯ
2. จัดลำดับรถบรรทุกที่จะเขารับ
แอสฟลตฯ

ตอ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศนู ยกอสรางและบูรณะถนน และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
11.6 กระบวนงาน การผลิตแอสฟลตผสมรอนและวัสดุกอสรางใหแกศูนยกอสรางและบูรณะถนน และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ

4

ตอ
ผลิตแอสฟลตและจาย
ตามจำนวนที่เบิก

5

รายงาน
ยอดแอสฟลต

6
ทราบ

ระยะ
เวลา
30-90
นาที
(ขึ้นอยูกับ
ปริมาณ
ที่เบิก)

รายละเอียด
มาตรฐาน
ของงาน
คุณภาพงาน
1. ผลิตแอสฟลตฯ ตามจำนวนที่เบิก 1. ควบคุมอุณหภูมิ
2. รถบรรทุกเขาคิวรอรับแอสฟลตฯ และ
ตามจำนวนในใบเบิกแตละคัน
สวนผสมตาม
3. จายแอสฟลตฯ แกรถบรรทุก
มาตรฐานฯ กทม.
4. คืนสำเนาใบเบิกแกหนวยงานผูเ บิก 2. ถาแอสฟลตไมผาน
5.จอดรถบรรทุก ณ จุดที่กำหนด
เกณฑ นำไปรวบรวม
เพื่อคลุมแอสฟลตฯ ดวยผาใบ
เก็บในไซโล

20 นาที

1. รายงานยอดการผลิตแอสฟลตฯ
ที่
จายใหแกหนวยงานตาง ๆ
2. รายงานการใชวัสดุที่ใชผลิต
แอสฟลตและยอดคงเหลือ
นำเรียนผูอำนวยการสำนักงาน
กอสรางและบูรณะทราบ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
กองวิเคราะหและ
วิจัยเก็บตัวอยาง
แอสฟลตฯ เพื่อ
ทดสอบ

ผูรับผิดชอบ
- นายชางเครื่องกล
- นายชางไฟฟา
- พนักงานขับเครื่องจักร
- พนักงานควบคุม เครื่องจักร
- พนักงานทัว่ ไป

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
มาตรฐานงาน
ทางของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2542

- นายชางเครื่องกล
- นายชางไฟฟา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
11.7 กระบวนงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
1
10 นาที 1. รับใบแจงซอมจากหนวยงาน
ตรวจสอบขอมูล/ - นายชางเครื่องกล
รับใบแจงซอม
2. ออกเลขรับใบแจงซอม
ประวัติ
- เจาพนักงานธุรการ
- พนักงานทั่วไป
60 นาที- 1. ประสานงานทางโทรศัพท/แอปฯ ไลน
- วิศวกรเครื่องกล
2
2 วัน
เพื่อนำรถ/เครื่องจักร เขาตรวจสอบ
- นายชางเครื่องกล
(ขึ้นอยูกับ สภาพ
- ผูชวยชาง
นำรถ/เครื่องจักร
สภาพ 2. ออกใบมอบหมายงานใหชางซอม
เขาตรวจสอบ
ความ
ตรวจสอบ/ประเมิน
ชำรุด) 3. กรณีชำรุดมาก ทำเรื่องสงซอมที่
กองโรงงานชางกล
4. หากชำรุดไมมาก พิจารณา
4.1 จัดซอมเอง
4.2 จางเหมาซอม
3
กรณีจัดซอมเอง
- นายชางเครื่องกล
1. ชางตรวจสอบและรายงานรายการ
- เจาพนักงานพัสดุ
ดำเนินการซอม
อะไหลทชี่ ำรุด
- ผูชวยชางทั่วไป
2. ตรวจเช็คอะไหลในคลังพัสดุ (ถามี
- พนักงานทั่วไป
ตอ
สำรอง)

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
ใบแจงซอม -

ใบรายการ
อะไหล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
11.7 กระบวนงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
60 นาที- 3. (ถาไมมีสำรอง) รวบรวมรายการ
ตามมาตรฐาน
7 วัน
อะไหลที่ตองการ/ตรวจสอบประวัติ งานชาง
ตอ
(ขึ้นอยูกับ การจัดซื้ออะไหลเสนอหัวหนาศูนย
สภาพ
เครื่องมือกล
ความ
4. รวบรวมเอกสารใหกลุมธุรการ
ชำรุดและ ดำเนินการกระบวนการจัดซื้ออะไหล
กระบวน 5. เมื่ออะไหลมาสง ตรวจสอบและตรวจ
การจัดซื้อ รับอะไหลเขาเก็บคลังพัสดุ
ดำเนินการซอม
จัดจาง) 6. ชางเบิกอะไหลจากคลังพัสดุเพื่อ
ดำเนินการซอม
กรณีจางเหมาซอม
- รวบรวมเอกสารใหกลุมธุรการ
ดำเนินกระบวนการจางเหมา

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นายชางเครื่องกล
- เจาหนาที่พัสดุ
- ผูชวยชางทั่วไป
- พนักงานทั่วไป

ตอ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
11.7 กระบวนงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (ตอ)
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
4
60-120 1. ประสานหนวยงานผูแจงซอมมา
ทดสอบการทำงาน
นาที
ทดสอบเมื่อซอมเสร็จ
ตอ
2. หนวยงานตรวจสอบเรียบรอย/
รับมอบ
3. รวบรวมอะไหลเกาและทำหนังสือ
สงคืนอะไหลเกาพรอมประวัติการ
ซอมใหกับกองโรงงานชางกล
ซอมเสร็จเรียบรอย/
4. นำใบรับคืนอะไหลเกาจาก
สงมอบ
กองโรงงานชางกลมาประกอบเรื่อง
เบิกเงินในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง

ผูรับผิดชอบ
- วิศวกรเครื่องกล
- นายชางเครื่องกล
- เจาหนาที่พัสดุ
- ผูชวยชางทั่วไป

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
-
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
11.7 กระบวนงาน การจัดซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (ตอ)
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
กรณีสงกองโรงงานชางกลซอม 30 นาที 1. ทำเรื่องรายการชำรุดที่ตองการให
- นายชางเครื่องกล
1
กรก.ซอมและบันทึกฯ กันเงิน เสนอ
- พนักงานทั่วไป
หัวหนาศูนยเครื่องมือกล
ตั้งเรื่องสง
30 นาที 2. หัวหนาศูนยเครื่องมือกลเสนอ
กองโรงงานชางกล
ผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและ
บูรณะลงนาม

2

3

นำรถ/เครื่องจักร
เขาสงซอมที่กอง
โรงงานชางกล

กองโรงงานชางกล
แจงรถ/เครื่องจักร
ซอมเสร็จ

60 นาที 3. ผูอำนวยการสำนักงานกอสรางและ
บูรณะลงนามหนังสือถึงกองโรงงาน
ชางกล
60 นาที 1. นำหนังสือแจงซอมพรอมรถ/
เครื่องจักร ไปเปดงานซอมที่
กรก.
7-30 วัน 2. กรก. ดำเนินการซอม

- นายชางเครื่องกล
- พนักงานทั่วไป

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
-

-

60 นาที จัดสงเจาหนาที่ไปทดสอบรถ/เครื่องจักร
และรับมอบคืนจาก กรก.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซอมไฟฟาสาธารณะ
ที่
1

2

3

11.8 กระบวนงาน การจัดซอมไฟฟาสาธารณะ
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ผังกระบวนการ
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
5 นาที
1. รับแจงทางโทรศัพท หนังสือแจง
เรื่องรองเรียน 1555 แอปฯ ไลน
หรือแจงดวยตนเอง
2. บันทึกรายละเอียดการแจงซอมใน
รับแจงเรื่องไฟฟา
เอกสารใบงานซอม
สาธารณะดับ/ชำรุด
3. กรณีรับแจงซอมโดยเอกสาร
เจาหนาที่ลงเลขรับเรื่อง
4. รายงานเสนอหัวหนากลุมไฟฟา
สาธารณะ
30 นาที 1. ตรวจสอบรายละเอียดรายการชำรุด - มาตรฐานงานทางของ มีการตรวจสอบ
อยูในพื้นที่รับผิดชอบของงาน
กรุงเทพมหานคร
เปนระยะทุก
คัดกรองเพื่อ
ไฟฟาสายทางใด (1-6)
พ.ศ. 2542
1-3 วัน
มอบหมายงาน
2. มอบหมายงานไฟฟาสายทางของ - มาตรฐานของ กฟน.
พื้นที่นั้นๆ รับผิดชอบดำเนินการ
120 นาที- งานไฟฟาสายทางของพื้นที่นั้นๆ
7 วัน
ตรวจสอบพิจารณา
ตรวจสอบพิจารณา
กรณีเกินความสามารถ ซอมเองไมได
1. แจง กฟน. ดำเนินการซอม
1.1 แจงขอมูล รายละเอียดให
ตอ
กฟน.

ผูรับผิดชอบ
- นายชางไฟฟา
- พนักงานทั่วไป

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

แบบฟอรม
ใบงานซอม

-

-

- นายชางไฟฟา
- นายชางเครื่องกล
- นายชางโยธา
- ผูชวยชางทั่วไป
- พนักงานทั่วไป

-

-
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11.8 กระบวนงาน การจัดซอมไฟฟาสาธารณะ (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
ที่
ผังกระบวนการ
เวลา
ของงาน
1.2 กฟน.ประมาณราคาพรอม
รายละเอียดสงกลับทาง
ตอ
อีเมลลหรือแอปฯ ไลน
1.3 ดำเนินการทำเรื่องขอ
อนุมัติซอมพรอมทำหนังสือ
แจงตกลงราคากับ กฟน.
1.4 แจง กฟน. ดำเนินการซอม
7 วัน
2. จางเหมาซอม
(ขึ้นอยูกับ
2.1 รวบรวมเอกสารที่เกีย่ วของ
กระบวนการ
เสนอหัวหนาศูนยเครื่องจัดซื้อ/
มือกลเพื่อจางเหมาซอม
จัดจาง)
2.2 กลุมธุรการดำเนินการ
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง
4

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
-มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร
- มาตรฐานของ
กฟน.

- มาตรฐานงานทางของ
สามารถ 120 นาที- 1. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ
รถกระเชา เพื่อดำเนินการซอม กรุงเทพมหานคร
ซอมเองได 1 วัน
2. . ดำเนินการซอม
พ.ศ. 2542
ดำเนินการซอม
3. ตรวจสอบ/ทดสอบหลังการ
- มาตรฐานของ กฟน.
จัดซอมเพื่อความปลอดภัย
ตอ

ระบบติดตาม/
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรม เอกสารอางอิง
ประเมินผล
- นายชางไฟฟา
- มาตรฐานงาน
- นายชางเครื่องกล
ทางของ
- นายชางโยธา
กรุงเทพมหา
- ผูชวยชางทั่วไป
นคร พ.ศ.
- พนักงานทั่วไป
2542
- มาตรฐาน
การไฟฟา
นครหลวง
กฎการเดินสาย
และติดตั้งไฟฟา
พ.ศ. 2538

มีการจัดซอมได
ตามจำนวนที่
รองเรียนภายใน
กำหนด

- นายชางไฟฟา
- นายชางเครื่องกล
- นายชางโยธา
- ผูชวยชางทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต
- พนักงานขับเครื่องจักร
- พนักงานทั่วไป

-

มาตรฐานการ
ไฟฟานครหลวง
กฎการเดินสาย
และติดตั้งไฟฟา
พ.ศ. 2538
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11.8 กระบวนงาน การจัดซอมไฟฟาสาธารณะ (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
ที่
ผังกระบวนการ
เวลา
ของงาน
5
30 นาที รวบรวมรายงานทุก 15 วัน และ
รวบรวมเอกสารรายละเอียดตางๆ
ตอ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ดำเนินการตอไป

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
มีการตรวจสอบ
เปนระยะทุก
1-3 วัน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นายชางไฟฟา
- นายชางเครื่องกล
- นายชางโยธา
- พนักงานทั่วไป

รายงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณและความเปนปกติของสะพานขามคลองและการจัดซอม
11.9 กระบวนงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณและความเปนปกติของสะพานขามคลองและการจัดซอมตามวงรอบปกติ
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรม เอกสารอางอิง
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
1
1 วัน วางแผนการตรวจสอบใหครบทุกพื้นที่ที่ ขอมูลสถิติในการ
ติดตามผลการ
นายชางโยธา
ตาราง
วางแผนการ
รับผิดชอบตามเวลาที่กำหนด
สำรวจที่ไดรวบรวมไว ปฏิบัติงานเปน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
พื้นที่/ระยะเวลา
ระยะ
2
ตรวจสอบ
3

เสนอบันทึกสรุปความ
เสียหายและระยะเวลา

4

21
วัน

ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดวาง - หลักวิศวกรรม
เอาไวโดยใช Tablete
- ความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล

-

นายชางโยธา

แบบฟอรม
ตรวจสอบ
สะพาน

มาตรฐานการ
ตรวจสอบของ
กรมทางหลวง

1-3 - ความเสียหายของโครงสรางหลัก
ตามหลักวิศวกรรม
วัน - ความเสียหายของโครงการรอง
-ความเสียหายของสวนประกอบอื่น ๆ

-

วิศวกรโยธา

แบบฟอรม
ตรวจสอบ
สะพาน

มาตรฐานการ
ตรวจสอบของ
กรมทางหลวง

วิศวกรโยธา

-

1 วัน - พิจารณาความเหมาะสม
หัวหนากลุม
งานฯพิจารณา

-ตามหลักวิศวกรรม
-งบประมาณคาใชจาย

ตอ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณและความเปนปกติของสะพานขามคลองและการจัดซอม
11.9 กระบวนงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง สมบูรณและความเปนปกติของสะพานขามคลองและการจัดซอมตามวงรอบปกติ (ตอ)
ระยะ
รายละเอียด
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ที่
ผังกระบวนการ
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรม เอกสารอางอิง
เวลา
ของงาน
คุณภาพงาน
ประเมินผล
5
1-7 วัน - เตรียมงาน, วัสดุ
จัดซอมไดมั่นคง
นายชางโยธา
การรายงาน มาตรฐานงาน
ตอ
- เตรียมคน, เครื่องมือ เครื่องจักร
แข็งแรง ปลอดภัย
ทางของกรุงเทพ- ดำเนินการจัดซอม
มหานคร พ.ศ.
2542
หนวยซอม

6

1 วัน
บันทึกผลและ
สรุปผลรายงาน

- ทำการบันทึกขอมูลลงในระบบ
บำรุงรักษาทางและสะพาน
- รายงานผลผูอำนวยการสำนักงาน
กอสรางและบูรณะตามลำดับชั้น

-

-

วิศวกรโยธา
นายชางโยธา

บันทึกตาม
ระเบียบ
สารบัญ

-
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา
11.10 กระบวนงาน การปฏิบัติงานใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา
ที่
1

ผังกระบวนการ
คำรองขอของหนวยงาน
ราชการ, ประขาชน

2
ตรวจสอบคำรองวา
ตรงตามหนาที่
รับผิดชอบหรือไม
3

4

ตรวจสอบขอเท็จจริง
และสาเหตุ

วิเคราะหขอมูล
ตอ

ระยะ
เวลา
1 วัน

รายละเอียด
ของงาน
หนังสือคำรองขอ

1-2 วัน - สถานที่
- ขอมูลที่เกี่ยวของ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
-

-

2 วัน

- ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบการวิเคราะห

หลักวิศวกรรม

2 วัน

วิเคราะหขอมูลตามขอเท็จจริงและ
วัตถุประสงคที่ผูรองขอตองการ

หลักวิศวกรรม

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
-

ผูรับผิดชอบ
เจาพนักงานธุรการ

แบบฟอรม เอกสารอางอิง
-

-

- หนาที่รับผิดชอบ - วิศวกรโยธา
ของหนวยงานที่
- นายชางโยธา
กำหนดไวใน
ระเบียบ

-

-

สอบถามหนวยงาน - วิศวกรโยธา
หรือประชาชนที่ - นายชางโยธา
รองขอวา
ขอเท็จจริงที่
หนวยงานประเมิน
ตรงกับที่รองขอ
หรือไม
- วิศวกรโยธา
- นายชางโยธา
-

-

-

-

-
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา
11.10 กระบวนงาน การปฏิบัติงานใหคำแนะนำ กำหนดรูปแบบ และที่ปรึกษา (ตอ)
ที่

ผังกระบวนการ
ตอ

5

ระยะ
รายละเอียด
เวลา
ของงาน
14 วัน วิเคราะหขอมูลตามขอเท็จจริง
และวัตถุประสงคที่ผูรองขอ
ตองการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
หลักวิศวกรรม

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
-

ที่ปรึกษา

ใบสั่งงานที่
ปรึกษา

-

วิศวกรโยธา

-

- วิศวกรโยธา
- เจาพนักงานธุรการ

-

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม เอกสารอางอิง

เสนอสงเรื่องใหที่ปรึกษา
6

2 วัน สรุปผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห

-

เสนอรูปแบบและ
วิธีการ

7

1 วัน ทำบันทึกสงขอมูลใหกับเจาของ
เรื่อง

ระเบียบสารบัญ

หนังสือรับ-สง
เอกสาร

-

ขออนุมัติสงขอมูล
คำแนะนำ ขอเสนอแนะ
ใหกับเจาของเรือ่ ง
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เอกสารอางอิง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522)
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา
และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ.2531
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตเชื่อมหรือสรางทางเทาหลังทอระบายน้ำ
และสรางสะพานชั่วคราว พ.ศ. 2518 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยอัตราคาบริการ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเวนหรือ
ลดหยอนคาบริการ พ.ศ. 2544
- มาตรฐานการไฟฟานครหลวง กฎการเดินสายและติดตั้งไฟฟา พ.ศ. 2538
- มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
- มาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
- คำสั่งสำนักการโยธา ที่ 151/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่อง อำนาจในการรองทุกขดำเนิน
คดีอาญากับผูกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา และ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวของ
- หนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1306/2964 ลงวันที่ 26 เมษายน 2548 เรื่อง
ขออนุมัติยกเวนการปฏิบัตติ ามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2460/2543 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2543
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