
ค ำน ำ 
 

 

คู่มือกำรปฏิบติักองช่ำงฉบบัน้ีเป็นคู่มือกำรปฏิบติังำนซ่ึงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศ

ได ้จดัท ำข้ึนเพื่อให้ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งผูรั้บผิดชอบ   งำนกองช่ำง ใชศึ้กษำแล ะนำไปปฏิบติังำนเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของกองช่ำง 

 

คู่มือกำรปฏิบติักองช่ำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศไดแ้สดงให้เห็นถึงขั้นตอนในกำร 

ปฏิบติังำนรำยละเอียดงำนและมำตรฐำนคุณภำพงำนเพื่อก ำหนดเป็นมำตรฐำนคุณภำพงำนมำตรฐำนในกำร 

ปฏิบติังำนของขำ้รำชกำรและลูกจำ้งกองช่ำงให้บรรลุตำมขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัซ่ึงตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร 

ของผูรั้บบริกำรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส ำคญั 

 

คณะผูจ้ดัท ำหวงัเป็นอยำ่งยิ่งว่ำขำ้รำชกำรและลูกจำ้งผูรั้บผิดชอบกองช่ำงองคก์ำรบริหำร 

ส่วนต ำบลร่องกำศจะไดน้ ำคู่มือกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ีไปศึกษำและน ำมำใชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมี 

ประสิทธิภำพบรรลุตำมหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บญัญติัต ำบล 

 
 
 

 

กองช่ำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศ 



สำรบญั 
 

 

หนำ้ 

วัตถุประสงค์                                                                                     ๑ 

ขอบเขตของกระบวนงาน
........................................................................................  ๑ 
     ๑.๑งำนก่อสร้ำง...................................................................  ๑ 

► วิธีด ำเนินงำน 

- ขั้นตอน 

- แผนผงั 

- แนวทำงกำรปฏิบติั 
 

๑.๒งำนออกแบบและควบคุม
อำคำร…………………………………………………… ๔ 

► วิธีด ำเนินงำน 

- ขั้นตอน 

- แผนผงั 

- แนวทำงกำรปฏิบติั 

 

๑.๓งำนขุดดินถมดิน 

ขดุดิน…………………………………………………… ๔ 

► วิธีด ำเนินงำน 

- ขั้นตอน 

- แผนผงั 

- แนวทำงกำรปฏิบติั 
 

๑.๔งำนประสำน
สำธำรณูปโภค………………………………………………. ๖ 

► วิธีด ำเนินงำน 

- ขั้นตอน 

- แผนผงั 

- แนวทำงกำรปฏิบติั 



๑.๕งำนผงั
เมือง………………………………………………………. ๙ 

► วิธีด ำเนินงำน 

- ขั้นตอน 

- แผนผงั 

- แนวทำงกำรปฏิบติั 

๒. กำรรำยงำนผล ………………………………………………..๙ 
๓. กำรตรวจติดตำมประเมินผล 

๔. ภำคผนวก 



วตัถุประสงค ์
กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนของกองช่ำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

๑. เพื่อให้ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งกองช่ำงมีคู่มือกำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรซ่ึงแสดง 

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบติังำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำงๆของกองช่ำง 

๒. เพื่อเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนซ่ึงจะช่วยให้กำรทำงำนของกองช่ำงไดม้ำตรฐำนเป็นไปตำม 

เป้ำหมำยไดผ้ลผลิตหรือกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพรวดเร็วทนัตำมกำหนดเวลำมีกำรทำงำนปลอดภยับรรลุ  

ขอ้กำหนดท่ีส ำคญัของกระบวนกำร 
 
 
 
 
 

 

๑. งำนก่อสร้ำง 
 

-   งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน

ขอบเขตของกระบวนงำน  

- งำนก่อสร้ำงและบูรณะสะพำนและโครงกำรพิเศษงำนระบบขอ้มูลและแผนท่ีเส้นทำงคมนำคม

และ งำนบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะ 

-    งำนก่อสร้ำงปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงสำธำรณะ 

-    งำนขอตั้งงบประมำณประจ ำปี 

-    งำนของบประมำณประสำนงำนกบัฝ่ำยผงัเมือง 

-    งำนก ำหนดรำยละเอียดขอ้มูลสำธำรณะ 

-    งำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมำย 

กรอบแนวคิด  

 

ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 
ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ 
หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลร่องกำศ 

กำรคมนำคมขนส่งท่ีดี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ 
หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลร่องกำศ 

ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ มีกำรคมนำคม
ขนส่งท่ีดี 

 
ระเบียบ/กฎ หมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

- พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.๒๕๓๗แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี๖ 

พ.ศ.๒๕๕๒ มำตรำ๒๓ 



ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง  
1.  ศึกษำรำยละเอียดโครงกำรท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติังบประมำณประเภทต่ำงๆ 

2.  จดัท ำประมำณรำคำกลำงโดยศึกษำรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมำกท่ีสุด 

(ไม่เกิน๑ เดือน) จำกส ำนกัดชันีเศรษฐกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์

(http://www.price.moc.go.th) หรือ รำคำในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ 

3.  ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำงตรวจสอบรำยละเอียดใบประมำณรำคำและแบบแปลน 

4.  เสนอปลดัอบต. และนำยกอบต. พิจำรณำและลงนำมอนุมติัดำเนินโครงกำร 
 

 

แผนผงัขั้นตอน 
 

 

ศึกษำรำยละเอียดโครงกำร 
 
 
 
 
 

นำยช่ำงโยธำจดัทำประมำณรำคำก่อสร้ำง 
 

พร้อมแบบแปลนกำรก่อสร้ำง 
 

 
 
 
 

ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำงตรวจสอบ 
 

               ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง  

                                     
 

 

แกไ้ขและเสนอพิจำรณำ 
ใหม่ 

เสนอปลดัอบต. และ  
นำยกอบต. พิจำรณำและ 
ลงนำมอนุมติัดำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 

คดัลอกส ำเนำเอกสำรประมำณรำคำพร้อมแบบ 

แปลนก่อสร้ำงให้กองคลงัด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยต่อไป 

http://www.price.moc.go.th/


แผนผงัขั้นตอน (ต่อ) 
 

ช่ำงผูค้วบคุมงำนลงพื้นท่ีก่อสร้ำงเพื่อควบคุมกำร  
ปฏิบติังำนของผูรั้บจำ้งให้เป็นไปตำมแบบแปลนท่ี   
ก ำหนด พร้อมทั้งจดัทำบนัทึกควบคุมงำนทุกวนั 

 

 
 
 

รำยงำนปัญหำและ 

อุปสรรคให้ 

ผูบ้งัคบับญัชำทรำบ 
 

 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรให้ปลดัอบต. /นำยก 
อบต.ทรำบเม่ือโครงกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จ 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงรำยไตรมำส 

รำยงำนปลดัอบต. / นำยกอบต. ทรำบ 



๒. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
 
 

-    งำนประเมินรำคำ 

-    งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
 

-    งำนออกแบบและบริกำรขอ้มูล 
 

-    งำนสถำปัตยกรรมและมณัฑศิลป์งำนวิศวกรรม 
 

- งำนออกแบบงำนก่อสร้ำงท่ีมีผูย้ื่นขออนุญำตอำคำรทุกประเภทท่ีไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้พนกังำน 

ทอ้งถ่ินให้ก่อสร้ำงถูกตอ้งตำมแบบท่ีรับอนุญำตกำรประมำณรำคำร่วมพิจำรณำก ำหนด

วำงแผน งำนงบประมำณ 

-    งำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 

กรอบแนวคิด  

 
 
 

 

 

 

 

                             

 
 

  
 
 
ระเบียบ/กฎ หมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

พระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร(ฉบบัท่ี๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ขออนุญำตก่อสร้ำง /ต่อเติม/ร้ือถอน อำคำร  
1.  ผูย้ื่นค  ำร้องขอรับแบบฟอร์มกำรยื่นค ำร้องไดณ้ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศ 

2.  ผูย้ื่นค  ำร้องน ำแบบค ำร้องพร้อมหลกัฐำนยื่นต่อเจำ้พนักงำนธุรกำรกองช่ำง อบต.ร่องกำศ เพื่อ 

จดัท ำหนังสือรับรองกำรขออนุญำต 

ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 
ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ 
หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลร่องกำศ 
 

ควำมถูกตอ้งรวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ 
หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลร่องกำศ 
 

ควำมถูกตอ้งรวดเร็ว 



หลกัฐำน 

-    ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ๑ ฉบบั 
 

-    ส ำเนำทะเบียนบำ้น๑ฉบบั 
 

-    ส ำเนำโฉนดท่ีดินหรือเอกสำรสิทธิ๑ฉบบั 
 

3.  เจำ้พนกังำนธุรกำรเสนอนำยกอบต.ลงนำม(กรณีนำยกอบต. ไม่อยูป่ระจ ำส ำนกังำนหรือติด 

ภำรกิจใชร้ะยะเวลำประมำณ๑-๒วนั) 

4.  ติดต่อผูย้ืน่ค  ำร้องมำรับหนงัสือรับรอง 
 
 
 

แผนผงัขั้นตอนกำรขอหนงัสือรับรอง กำรขออนุญำตก่อสร้ำง ต่อเติม ร้ือถอนอำคำร 
 

 

ผูย้ื่นค  ำร้องกรอกแบบค ำร้องขอหนงัสือรับรอง 
 

กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ต่อเติม/ร้ือถอนอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 

ผูย้ื่นค  ำร้องยืน่เอกสำรหลกัฐำนไดท่ี้กองชำง 
 

อบต.ร่องกำศ 
 
 
 
 

 

เจำ้พนกังำนธุรกำรกองชำงจัดท ำหนังสือรับรอง 
 

เสนอนำยกอบต.ลงนำม 
 
 
 
 

 

นำยกอบต.ลงนำม 
 

 
 
 
 
 
 
 

แจงผูย้ื่นค  ำร้องรับหนงัสือรับรอง 
 

 

 



๒. งำนขดุดินถมดิน 
 
 

-    กำรแจง้งำนขดุดิน 

-    กำรแจง้งำนถมดิน 
 

-    งำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 

กรอบแนวคิด  

 
 
 

 

 

 

 

                             

 
 

  
 
 
ระเบียบ/กฎ หมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

พระรำชบญัญติัขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ขออนุญำตก่อสร้ำง /ต่อเติม/ร้ือถอน อำคำร  
1.  ผูย้ื่นค  ำร้องขอรับแบบฟอร์มกำรยื่นค ำร้องไดณ้ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศ 

2.  ผูย้ื่นค  ำร้องน ำแบบค ำร้องพร้อมหลกัฐำนยื่นต่อเจำ้พนักงำนธุรกำรกองช่ำง อบต.ร่องกำศ เพื่อ 

จดัท ำหนังสือรับรองกำรขออนุญำต 

ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 
ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ 
หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลร่องกำศ 
 

ควำมถูกตอ้งรวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ 
หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลร่องกำศ 
 

ควำมถูกตอ้งรวดเร็ว 



หลกัฐำน 

1. แผนผงับริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลนท่ีถูกตอ้งตำมกฎกระทรวงหรือ ขอ้บญัญติั  

    ทอ้งถ่ิน ท่ีออกตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยก ำรขดุดินและถมดิน จ ำนวน 3 ชุด  

2. ส ำเนำรำยกำรค ำนวณวธีิกำรป้องกนักำรพงัทลำยของดิน จ ำนวน 1 ชุด  

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูแ้จง้ในกรณีท่ีผูแ้จง้เป็นบุคคลธรรมดำ จ ำนวน 1 ฉบบั 

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของเจำ้ของท่ีดินในกรณีท่ีผูแ้จง้ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของท่ีดิน จ ำนวน 1 ฉบบั  

5. สำเน ำหนงัสือรับรองก ำรจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีท่ีผูแ้จง้เป็นนิติบุคคล จ ำนวน 1 ฉบบั 

 6. หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีท่ีผูแ้จง้ก ำรขุดดิน/ถมดินใหบุ้คคลอ่ืนไปยืน่ใบแจง้ก ำรขดุดิน/ถมดินต่อ 

    เจำ้ พนกัง ำนทอ้งถ่ิน 

 7. หนงัสือแสดงควำมยนิยอมของเจำ้ของท่ีดินในกรณีเจำ้ของท่ีดินใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูแ้จง้ก ำรขดุดิน/ 

    ถมดิน 

 8. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิ ำชีพวศิวกรรมควบคุมพร้อมส ำเนำใบอนุญำตจ ำกผูป้ระกอบวชิ ำ 

    ชีพ วศิวกรรมควบคุม จ ำนวน 1 ชุด 

 9. หนงัสือรับรองของผูค้วบคุมง ำนพร้อมส ำเนำใบอนุญำตผูป้ระกอบวชิ ำชีพวศิวกรรมควบคุม  

    จ  ำนวน 1 ชุด 

 10. เอกสำรอ่ืนๆ(ถำ้มี) 
 
 
 

แผนผงัขั้นตอนกำรขออนุญำตขดุดิน/ถมดิน 
 

 

                               ผูย้ื่นค  ำร้อง 
                                                -ยืน่แบบบนัทึกค ำขอรับบริกำรจำกเจำ้หนำ้ท่ี 

-ยืน่แบบกำรแจง้กำรขุดดิน/ถมดินตำม 
 พรบ.ขุดดินถมดิน 

 
 
 
 
 
 

ธุรกำรกองช่ำงรับเร่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                         นำยช่ำงยำตรวจสอบเอกสำรและ 
                                                         สถำนท่ีก่อสร้ำง ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง                          
                                                        และเสนอผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง 

                                                        

             
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

เสนอปลดั อบต.ลงนำม 
 
 
 

                                                                             

                                                                      
 

 

เสนอนำยก อบต.ลงนำม 
           

 
 
 
 
 

 

 

แจง้ผูย้ื่นค  ำร้องรับหนงัสือรับแจง้ 
 
  
 
๓. งำนประสำนสำธำรณูปโภค 

 

 

-   งำนประสำนสำธำรณูปโภค 

-   งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 

-   งำนระบำยน ้ ำ 

-   งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 

-   งำนกำรบำรุงรักษำคูคลองท่อระบำยน ้ ำ 

- งำนส ำรวจพื้นท่ีเพื่อจดัท ำแผนท่ีและโครงกำรป้องกนัน ้ ำท่วมขงัแผนบ ำรุงรักษำคูคลอง

สำธำรณะ โครงกำรลำ้งท่อระบำยน ้ ำและแผนกำรดูแลบำรุงรักษำเคร่ืองจกัรเคร่ืองสูบน ้ ำ

อุปกรณ์เก่ียวกบักำรระบำยน ้ ำให้มีควำมพร้อมใชใ้นกำรปฏิบติังำนกำรแกไ้ขเร่ืองร้องเรียน



เก่ียวกบัปัญหำน ้ ำท่วมขงักำรระบำยน ้ ำและจดัตั้งงบประมำณขุดลอกคูคลองคูน ้ ำสร้ำงเข่ือนสร้ำง

ท ำนบ 

-    งำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมำย 

 

กรอบแนวคิด  

 

ผูรั้บบริกำร ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 

ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลร่องกำศ 

หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลร่องกำศ 

มีระบบสำธำรณูปโภคอยำ่งสมบูรณ์ 

 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ประชำชนในพื้นท่ีต  ำบลบวัทอง 
หน่วยงำนรำชกำรในต ำบลบวัทอง 

มีระบบสำธำรณูปโภคอยำ่งสมบูรณ์ 

 

ระเบียบ/กฎ หมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

พระรำชบญัญติัสภำตำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.๒๕๓๗แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี

๖ พ.ศ.๒๕๕๒มำตรำ๒๓ 

 

 ๓ .๑  ขั้นตอนกำรด ำ เนินงำนติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ  

๑.  กรอกแบบค ำร้องขอติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ ณท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลร่อง

กำศ  

๒.  ส่งคำร้องณท่ีทำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนตำบลบวัทอง 

๓.  เจำ้พนกังำนธุรกำรลงรับเร่ืองและเสนอต่อปลดัอบต. , นำยกอบต. พิจำรณำอนุมติั 

๔.  ดำเนินกำรตำมคำร้องขอท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัเรียบร้อยแลว้ 



แผนผงัขั้นตอนกำรติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 

 
 

ผูย้ื่นค  ำร้องขอกรอกเอกสำรค ำร้อง ณ 

ท่ีทำกำรอบต.ร่องกำศ 

 
 
 
 

 

ผูย้ื่นค  ำร้องขอยื่นแบบค ำร้องณ 

สำนกังำนปลดัอบต.ร่องกำศ 

เพื่อลงรับค ำร้อง 
 
 
 
 
 
 

เจำ้พนกังำนธุรกำรเสนอค ำร้องต่อนำยก 
อบต. เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผูช่้วยช่ำงไฟฟ้ำอบต.ร่องกำศด ำเนินกำร 
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะตำมค ำ
ร้องท่ีไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติัแลว้ 

 
 
 
 
 
 

สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน 

รำยไตรมำส 



๔. งำนผงัเมือง 
 
 
 

-    งำนส ำรวจและแผนท่ี 

-    งำนวำงผงัพฒันำเมือง 

-    งำนควบคุมทำงผงัเมือง 

- งำนจดัรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมืองก ำหนดแนวเขตท่ีสำธำรณะเพื่อกำรขอครอบครองสิทธ์ิในท่ี 

สำธำรณะกำรบุกรุกท่ีดินให้เป็นท่ีสำธำรณะดูแลตรวจสอบท่ีสำธำรณะส่ิงสำธำรณูปกำรเช่นถนน 

ทำงเทำ้คนัดินสะพำนท่อระบำยน ้ ำ 

-    งำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมำย 

 กรอบแนวคิด  

 

ผูร้บับริการ ความต้องการของผูร้บับริการ 
ประชาชนในพืน้ทีต่าบลรอ่งกาศ 
หน่วยงานราชการในตาบลร่องกาศ 

มทีีท่ากนิและทีอ่ยูอ่าศยั 
มขีอบเขตพืน้ทีช่ดัเจน 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชาชนในพืน้ทีต่าบลรอ่งกาศ 

หนว่ยงานราชการในตาบลรอ่งกาศ 

มทีีท่ากนิและทีอ่ยูอ่าศยั 

                       
ระเบียบ/กฎ หมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

- พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ.๒๕๓๗แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี

๖ พ.ศ.๒๕๕๒มำตรำ๒๓ 

 

 ขั้นตอนกำรด ำ เนินงำนกำรช้ีระวงัแนวเขต/กำรรับรองแนวเขต  

1. เจำ้ของท่ีดินติดต่อเพื่อขอรังวดัท่ีดิน 

2. เจำ้พนกังำนท่ีดินจงัหวดัแพร่สำขำสูงเม่นแจง้เร่ืองมำยงัอบต.ร่องกำศ 

3. นำยกอบต. มอบอำนำจเจำ้หนำ้ท่ีกองช่ำงด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

4. กรณีไม่มีกำรลุกล ้ำท่ีสำธำรณประโยชน์เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินลงนำมรับรอง 

5. กรณีมีกำรลุกล ้ำท่ีสำธำรณประโยชน์ประสำนควำมร่วมมือไปยงัสนง.ท่ีดินจงัหวดัแพร่สำขำสูงเม่น 



แผนผงัขั้นตอนกำรช้ีระวงัแนวเขต/กำรรับรองแนวเขต 
 

เจำ้พนกังำนท่ีดินจงัหวดัแพร่ สำขำสูงเม่นแจง้เร่ืองมำยงั 
อบต.ร่องกำศ 

 

 
 
 
 
 
 
 

      เจำ้หนำ้ท่ีกองช่ำง(ผูรั้บมอบอ ำนำจจำกนำยกอบต.) 
 

      ตรวจสอบขอ้เท็จจิรงตำมค ำร้องขอ 
 

กรณีไม่มีกำรลุกล ้ำ                                              กรณีมีกำรลุกล ้ำ 
 

 

                    ลงนำมรับรอง                              รำยงำนอ ำเภอสูงเม่น 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนนำยกอบต. ทรำบ 
 

 

รำยปี 
 

 
 

กำรรำยงำนผล  
 

 

๑.  งำนก่อสร้ำงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส 

๒.  งำนออกแบบควบคุมอำคำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนส้ินปีงบประมำณ 

๓.  งำนสำธำรณูปโภครำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำสหรือรำยงำนทนัทีกรณีเกิดขอ้ 

ร้องเรียนเร่งด่วน 

๔.  งำนผงัเมืองรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนส้ินปีงบประมำณหรือรำยงำนทนัทีกรณีเกิด ขอ้

ร้องเรียน 



 


