
 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ : ออกแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้าง 

 

 
  

น ำเสนอขอควำม

เห็นชอบจำก 

 ผอ.กองช่ำง  

(๓๐ นำที) 

จดัส่งรำยละเอียด

ให้หน่วยงำน

ภำยนอก  

(๒๐ นำที) 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายสำรวจ จะออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่วยงานภายนอก
ขอความอนุเคราะห์

ออกแบบและ
ประมาณราคา 

สรุป กระบวนการ 8 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 วัน 100 นาที/ โครงการ 

(ไม่รวมระยะเวลาในการสำรวจ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ดำเนินการ) 

 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
กองช่าง

ลงทะเบียนรบั
หนังสือร้องขอ  

(5 นาที) 

เสนอผู้อำนวยการ
กองช่างทำ 

การพิจารณา  
(15 นาที) 

หัวหน้าฝ่ายมอบหมาย
งานให้หัวหน้าชุดทำ

การสำรวจ 
 (30 นาที) 

ชุดงานสำรวจออก
สำรวจโครงการ 

ในพื้นที่ 

ชดุงำนเขยีน

แบบเขียนแบบ

ประมำณรำคำ  

(๕ วนั) 



 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน งานบริการสนับสนุนเครื่องจักรกลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 

 
  

เสนอผู้อำนวยการ
กองช่างทำ 

การพิจารณา  
และมอบหมาย
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

(15 นาที) 
 

(15 นาที) 

หัวหน้าฝ่ายเสนอ 
ผู้บริหาร พิจารณา 

อนุมัติลงนามหนังสือ 
คำสั่ง  (30 นาที) 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่างองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสนิธุ์ 

หน่วยงานภายนอก
ขอความอนุเคราะห์

ออกแบบและ
ประมาณราคา 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
กองช่าง

ลงทะเบียนรบั
หนังสือร้องขอ  

(5 นาที) 

ออกปฏิบัติงาน 
ตามโครงการที่ร้อง 
ขอ จนแล้วเสรจ็ 
(ตามปรมิาณงาน 
ของแต่ละงาน) 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนให้

ผู้บงัคบับญัชำ ผู้บริหำร

รับทรำบหลงัเสร็จภำรกจิ 

(๔๕ นำท)ี 

สรุป กระบวนการ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 95 นาที/ เรื่อง 

(ไม่รวมระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากข้ึนอยู่กับปริมาณงานท่ีดำเนินการ) 

 



 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การซ่อมแซมเครื่องจักรกล 

 

 
  

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่างองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

หน่วยงานภายในมี
หนังสือแจ้งซ่อม
เครื่องจักรกล 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
กองช่าง

ลงทะเบียนรบั
หนังสือร้องขอ  

(5 นาที) 

เสนอผู้อำนวยการ
กองช่างทำ 

การพิจารณา  
และมอบหมาย
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

(15 นาที) 

หัวหน้าฝ่ายเสนอ 
ผู้บริหาร พิจารณา 
อนุมัติดำเนินการ 

 (30 นาที) 

ออกปฏิบัติงานให้
การสนับสนุนการ

ซ่อมแซม 
(1 วัน) 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน

แล้วเสร็จ ต่อผู้บงัคบับญัชำ 

(๖๐นำที) 

สรุป กระบวนการ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 วัน  140 นาที/ โครงการ 

(ไม่รวมระยะเวลาในการสำรวจ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ดำเนินการ) 

 



 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน งานบริการร้องขอความอนุเคราะห์เป่าบ่อ การสนับสนุนน้ำอุปโภคและเจาะบ่อบาดาล 

 

 
  

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม กองช่างองค์การบรหิารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

หน่วยงานภายนอก
ขอความอนุเคราะห์

ออกแบบและ
ประมาณราคา 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
กองช่าง

ลงทะเบียนรบั
หนังสือร้องขอ  

(5 นาที) 

เสนอผู้อำนวยการ
กองช่างทำ 

การพิจารณา  
และมอบหมาย
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

(15 นาที) 

หัวหน้าฝ่ายเสนอ 
ผู้บริหาร พิจารณา 

อนุมัติลงนามหนังสือ 
คำสั่ง และบันทึก 

ข้อตกลง (30 นาที) 

ออกดำเนินงานตาม 
โครงการที่ร้องขอ 

(ข้ึนอยู่กับระยะทาง
ที่ปฏิบัติงาน) 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนให้

ผู้บงัคบับญัชำ ผู้บริหำร

รับทรำบหลงัเสร็จภำรกจิ 

(๔๕ นำท)ี 

สรุป กระบวนการ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 95 นาที/ เรื่อง 

(ไม่รวมระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากขึ้นอยู่กับระยะทางที่ปฏิบัติงาน) 

 



 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน งานบริการร้องขอการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

 
  

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม กองช่างองค์การบรหิารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
(อบจ.กาฬสินธุ์) 

เหตุไฟไหม ้
และภยัพิบัติต่างๆ 

เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์แจ้งเหตุ 
และรายงาน ผอ.กองช่าง 
ขออนุมัติออกปฏิบัติงาน 

ผอ.กองช่าง อนุมัติให้ออก
ปฏิบัติงาน รายงาน ผู้บังคับบัญชา 

และผูบ้ริหารทราบ 

เจ้ำหน้ำที่ออกปฏิบตังิำน

จนเสร็จส ำเร็จภำรกจิ 

เจ้ำหน้ำที่รำยงำนผลกำร

ปฏิบตัิงำนให้ผู้บงัคบับญัชำ

ทรำบตำมล ำดบัขัน้ 

สรุป กระบวนการ 6 ขั้นตอน ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที 

 



 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน งานบริการเกี่ยวกับแผนที่ แผนผัง ให้คำปรึกษาทางด้านผังเมือง 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายผังเมืองและวชิาการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสนิธุ์ 

หน่วยงาน 
ประชาชน 
ขอความ

อนุเคราะห ์
 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
กองช่าง

ลงทะเบียนรบั  
(5 นาที) 

เสนอผู้อำนวยการ
กองช่างทำ 

การพิจารณา  
และมอบหมาย
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

(15 นาที) 
 

(15 นาที) 

หัวหน้าฝ่ายเสนอ 
ผู้บริหาร พิจารณา 

อนุมัติลงนามหนังสือ 
คำสั่ง  (30 นาที) 

 

เจ้าหน้าท่ีดำเนินการตาม
เรื่องที่หน่วยงานประชาชนรอ

ขอจนแล้วเสร็จ 
(ตามปรมิาณงาน 
ของแต่ละงาน) 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนให้

ผู้บงัคบับญัชำ ผู้บริหำร

รับทรำบหลงัเสร็จภำรกจิ 

(๔๕ นำท)ี 

สรุป กระบวนการ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 95 นาที/ เรื่อง 

(ไม่รวมระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากข้ึนอยู่กับปริมาณงานท่ีดำเนินการ) 

 


