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คํานํา 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีหนาท่ีเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการ
กอสรางและการซอมบํารุง แผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจายวัสดุ อะไหล น้ํามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย ไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในกองชางข้ึน เพื่อใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและผูท่ีเกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานรวมกันใหเกิดความถูกตอง และรวดเร็วในการทํางาน โดยผูปฏิบัติหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
สามารถปฏิบัติแทนกันได หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีขอเสนอแนะท่ีจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานขอนอมรับไวดวยความยินดี และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไข เพื่อ
ความถูกตองสมบูรณตอไป 
 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
                                                                                 องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
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สารบัญ 
 

หนา 
บทนํา            
 ขอมูลท่ัวไป          ๔ 
 ฝายกอสราง                  ๔-๕
 ฝายออกแบบควบคุมอาคาร                      ๕-๖ 
 ขอบเขต                                                                                                         ๖ 
 กรอบแนวคิด                                                                                                   ๖ 
 คําจํากัดความ                                                                                                  ๖ 
 โครงสรางของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค                                                 ๗ 
คูมือการปฏิบัติงานฝายกอสรางและฝายควบคุมอาคาร กองชาง อบต.ถํ้ารงค 
 งานกอสราง/แผนผังข้ันตอนการดําเนินโครงการ                                                           ๘                                                                 
 แผนผังข้ันตอน (ตอ)                                                                                            ๙ 
 งานสาธารณูปโภค                                                                                             ๑๐ 
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร                                                                         ๑๐-๑๑ 
 แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง,ตอเติม,รื้อถอนอาคาร                                           ๑๑ 
 งานผังเมือง                                                                                                      ๑๒ 
 แผนผังข้ันตอนการระวงัช้ีแนวเขต                                                                            ๑๓ 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 เว็บไซตกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/ 
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 สวนท่ี ๑  
บทนํา 

ขอมูลท่ัวไป 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีหนาท่ีเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการ
กอสรางและการซอมบํารุง แผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจายวัสดุ อะไหล น้ํามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย แบงสวน
ราชการภายในออกเปน ๒ ฝาย ประกอบดวย 
 ๑. ฝายกอสราง 
          - งานกอสราง 
          - งานสาธารณูปโภค 
 ๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร 
          - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
          - งานผังเมือง 
๑. ฝายกอสราง มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานกอสราง และงาน
สาธารณูปโภคใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ๑.๑ งานกอสราง มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
  ๑. งานกอสรางและบูรณะถนน 
  ๒. งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  ๓. งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  ๔. งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  ๕. งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลปงานวิศวกรรม 
  ๖. งานประมาณการคาโครงการ 
  ๗. งานควบคุมกอสรางอาคาร 
  ๘. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  ๙. งานสํารวจพื้นท่ี 
  ๑๐. งานวางผังพฒันาเมือง 
  ๑๑. งานควบคุมทางผังเมือง 
  ๑๒. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
  ๑๓. งานอื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 ๑.๒ งานสาธารณูปโภค มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
  ๑. งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา และส่ิงติดต้ังอืน่ ฯลฯ 
  ๒. งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง  
  ๓. งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา 
  ๔. งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
  ๕. งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง 
  ๖. งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา 
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  ๗. งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา 
  ๘. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
๒.ฝายออกแบบควบคุมอาคาร มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานการออกแบบ
ควบคุมอาคาร วางผังการกอสรางใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย 
 ๒.๑ งานออกแบบควบคุมอาคาร มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  ๑. งานประมาณราคา 
  ๒. งานควบคุมการกอสราง 
  ๓. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  ๔. งานออกแบบ 
  ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๒.๒ งานผังเมือง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  ๑. สํารวจแผนท่ี การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมอืง งานควบคุมทางผังเมือง 
  ๒. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในท่ี
สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินในท่ีสาธารณะรวมกับสํานักงานท่ีดินฯ 
  ๓. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในท่ีดิน
สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะ ส่ิงสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา 
คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา 
  ๔. การตรวจสอบการขอใชท่ีสาธารณะการครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ ขออนุญาตเช่ือทาง
สาธารณะ การดําเนินคดีกับผูบุกรุกท่ีสาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ/ส่ิงสาธารณูปการ เชน 
ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา 
  ๕. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ 
  ๖. งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
วัตถุประสงค 
 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกองชาง เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งในการทํางาน ท้ังระดับหัวหนา
งานและปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้นๆ อยางเปนระบบและครบถวน 
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุมงาน การ
ติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 ๑. เพื่อใหขาราชการและพนักงานจางตามภารกิจกองชาง มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปนลาย
ลักษณอักษร ซึ่งแสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆของกองชาง 
 ๒. เพื่อเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหการทํางานของกองชางไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา มีการทํางานอยางปลอกภัย 
บรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
ขอบเขต 
 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองชาง ประกอบดวยภารกิจท่ีปฏิบัติและหนาท่ีรับผิดชอบตางๆ ภายใน
กองชาง เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานของกองชางนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชเปนคูมือการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเปนไปตามแนวทาง
เดียวกัน 
กรอบแนวคิด 
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 องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค เปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินประเภทสามัญ มีประชากรอาศัย
อยูหนาแนนพอสมควร เปนศูนยกลางความเจริญท้ังดานการเกษตร เศรษฐกิจสังคม กองชางองคการบริหาร
สวนตําบลถํ้ารงค เปนหนวยงานท่ีใหการบริการทุกดาน งานควบคุมอาคาร ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ถํ้ารงคมีนโยบายตองการพัฒนาใหตําบลถํ้ารงคเปนตําบลท่ีนาอยู  มีสาธารณูปโภคครบถวนสมบูรณ                 
มีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด มีระเบียบเรียบรอยสวยงาม ประชาชนไดรับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่ง
รวมถึงการบริการท่ีดี เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสุด การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กองชางองคการ
บริหารสวนตําบลถํ้ารงค เพื่อเจาหนาท่ีจะไดใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหประชาชน
มีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี ้
 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนและผูประกอบการในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงค ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนและผูประกอบการในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงค ประชาชนและผูประกอบการไดรับความพึงพอใจใน

การรับบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค สามารถจัดเก็บ

คาธรรมเนียม สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบ
จํานวนส่ิงปลูกสราง 

 
คําจํากัดความ 
 กองชาง คือ สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล คือ เจาพนักงานทองถ่ิน ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล คือ ผูตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
งานควบคุมอาคาร 
 ผูอํานวยการกองชาง คือ ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานควบคุมอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสรางกองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจางประจํา 

พนกังานจาง

ตามภารกิจ 

พนกังาน

จางทั่วไป 
ระดับ สูง กลาง ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

จํานวน - - 1 - - - - 1 - - 2 - 

 

ผูอํานวยการกองชาง 

 

งานกอสราง ออกแบบ และควบคุมอาคาร 

 

 

งานสาธารณูปโภค 

- นายชางโยธา   (ชง.) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

- ผูชวยนายชางไฟฟา  



๑. งานกอสราง 
ข้ันตอนการดําเนินงานกอสราง 
 ๑. ศึกษารายละเอียดโครงการท่ีผานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทตางๆ 
 ๒. จัดทําประมาณราคากลาง โดยศึกษาราคาวัสดุกอสรางท่ีใกลเคียงกับปจจุบันมากท่ีสุด (ไมเกิน ๑ 
เดือน) จากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพื้นท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓. นายชางโยธา ตรวจทานและเสนอผูอํานวยการกองชางตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา 
และแบบแปลน 
 ๔. เสนอปลัด อบต. และ นายก อบต. พิจารณาและลงนามอนุมัติดําเนินโครงการ 

 
แผนผังข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

ศึกษารายละเอียดโครงการ 

นายชางโยธา จัดทําประมาณราคา
กอสราง พรอมแบบแปลนการกอสราง 

ผูอํานวยการกองชาง ตรวจทาน 

ผูอํานวยการกองชาง ตรวจสอบ 

ไมถูกตอง ถูกตอง 

แกไขและเสนอพิจารณาใหม เสนอปลัด อบต. และ นายก อบต. พิจารณา

และลงนามอนุมัติดําเนินการ 

http://www.price.moc.go.th/
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แผนผังข้ันตอน (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานปญหาและ 
อุปสรรคใหผูบังคับ 

บัญชาทราบ 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คัดลอกสําเนาเอกสารประมาณราคา พรอม
แบบแปลนกอสราง ใหกองคลังดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 

ชางผูควบคุมงานลงพื้นท่ีกอสราง เพื่อควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบแปลนท่ี

กําหนด พรอมท้ังจัดทําบันทึกการควบคุมงานทุกวัน 

รายงานผลการดําเนินโครงการให ปลัด อบต./นายก 

อบต. ทราบ เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ

กอสรางรายไตรมาส รายงานปลัด 

อบต /นายก อบต  ทราบ 
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๒.งานสาธารณูปโภค 
    - งานประสานสาธารณูปโภค 
    - งานไฟฟาสาธารณะ 
 - งานระบายน้ํา 
    - งานการบํารุงรักษาคูคลอง ทอระบายน้ํา 
    - งานสํารวจพื้นท่ีเพื่อจัดทําแผนท่ีและโครงการปองกันน้ําทวมขัง แผนบํารุงรักษาคูคลอง
สาธารณะ การแกไขเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาน้ําทวมขัง การระบายน้ําและจัดต้ังงบประมาณขุดลอกคูคลอง 
คูน้ํา 
    - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงค หนวยงานราชการใน
ตําบลถํ้ารงค 

มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงค หนวยงานราชการใน
ตําบลถํ้ารงค 

มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ 

 
ข้ันตอนการดําเนินงานติดต้ัง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 
   - กรอกแบบคํารอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค หรือท่ีทําการผูใหญบาน/สมาชิก อบต. 
   - สงคํารอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
   - เจาพนักงานธุรการลงรบัเรื่อง และเสนอตอปลัด อบต., นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ 
   - ดําเนินการตามคํารองขอท่ีผานการพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว 
 
๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 -งานประมาณราคา 
 -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
 -งานออกแบบและบริการขอมูล 
 -งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป งานวิศวกรรม 
 -งานออกแบบ งานกอสรางท่ีมีผูยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารทุกประเภทท่ีไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ิน ใหกอสรางถูกตองตามแบบท่ีรับอนุญาตการประมาณราคา รวมพิจารณากําหนดวางแผนงาน
งบประมาณ 
 -งานอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูบริหาร ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงคหนวยงานราชการใน
ตําบลถํ้ารงค 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงคหนวยงานราชการใน
ตําบลถํ้ารงค 

ความถูกตอง รวดเร็ว 
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ข้ันตอนการดําเนินงานขออนญุาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 
 ๑. ผูยื่นคํารอง ขอรับแบบฟอรมการยื่นคํารองได ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 ๒. ผูยื่นคํารองนําแบบคํารองขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พรอมหลักฐานยื่น
ตอเจาพนักงานธุรการกองชาง อบต.ถํ้ารงค เพื่อจัดทําหนังสืออนุญาตกอสรางอาคาร (อ.๑) 
 

หลักฐาน 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
 - สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ 
 - สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือเอกสารสิทธิ์ ๑ ฉบับ 
 ๓. เจาพนักงานธุรการเสนอนายก อบต. ลงนาม (กรณีนายก อบต. ไมอยูประจําสํานักงาน หรือติด
ภารกิจ ใชระยะเวลาประมาณ ๑-๔ วัน 
 ๔. ติดตอผูยื่นคํารองมารับหนังสืออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 
 

แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง ตอเติม ร้ือถอนอาคาร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ผูยื่นคํารองกรอกแบบคํารองขออนุญาต
กอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 

ผูยื่นคํารอง ยื่นเอกสารหลักฐานไดท่ี กองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลโคกกอง 

เจาพนักงานธุรการกองชาง จัดทําหนังสือ
อนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 

นายก อบต. ลงนาม 

แจงผูยื่นคํารองมารับหนังสืออนุญาตกอสราง/
ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 
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๔.งานผังเมือง 
 -งานสํารวจและแผนท่ี 
 -งานวางผังพัฒนาเมือง 
 -งานควบคุมทางผังเมือง 
 -งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพื่อการขอครอบครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ 
การบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะส่ิงสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา คันดิน 
สะพาน ทอระบายน้ํา 
 -งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงคหนวยงานราชการใน
ตําบลถํ้ารงค 

มีท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยมีขอบเขตพื้นท่ีชัดเจน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลถํ้ารงคหนวยงานราชการใน
ตําบลถํ้ารงค 

มีท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย 

 
ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ 
 ข้ันตอนการดําเนินงานการช้ีระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
  ๑.เจาของท่ีดินติดตอเพื่อขอรังวัดท่ีดิน 
  ๒.เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุร ีแจงเรื่องมายังองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
  ๓.นายก อบต. มอบอํานาจเจาหนาท่ีกองชางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
  ๔.กรณีไมมี่การุกลํ้าท่ีสาธารณประโยชน เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูรับมอบอํานาจลงนามรับรอง 
  ๕.กรณีมีการรุกลํ้าท่ีสาธารณประโยชน ประสานความรวมมือไปยังสํานักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุร ี 
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แผนผังข้ันตอนการช้ีระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

การรายงานผล 
๑.งานกอสราง รายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
๒.งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดําเนินงานส้ินปงบประมาณ 
๓.งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียนเรงดวน 
๔.งานผังเมือง รายงานสรปุผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียน 

เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ราบ แจงเร่ือง

มายัง อบต.ถ้ํารงค 

เจาหนาท่ีกองชาง (ผูรับมอบอํานาจจากนายก 
อบต.) ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารอง 

ลงนามรับรอง รายงานอําเภอบานลาด 

รายงานนายก อบต. ทราบ 


