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คํานํา 

 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีหนาท่ีเก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล

ดานวิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ

กอสราง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุม

การกอสรางและการซอมบํารุง แผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ

ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน 

ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย ได

จัดทําคูมือปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในกองชางข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของไดใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันใหเกิดความถูกตอง และรวดเร็วในการทํางาน โดยผูปฏิบัติหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีขอเสนอแนะ

ท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานขอนอมรับไวดวยความยินดี และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไข 

เพ่ือความถูกตองสมบูรณตอไป 
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สารบัญ 

 

หนา 

บทนํา            

 ขอมูลท่ัวไป          ๔ 

 ฝายกอสราง                  ๔-๕

 ฝายออกแบบควบคุมอาคาร                      ๕-๖ 

 ขอบเขต                                                                                                         ๖ 

 กรอบแนวคิด                                                                                                   ๖ 

 คําจํากัดความ                                                                                                  ๖ 

 โครงสรางของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา                                                ๗ 

คูมือการปฏิบัติงานฝายกอสรางและฝายควบคุมอาคาร กองชาง อบต.ภูแลนคา 

 งานกอสราง/แผนผังข้ันตอนการดําเนินโครงการ                                                           ๘                                                                 

 แผนผังข้ันตอน (ตอ)                                                                                            ๙ 

 งานสาธารณูปโภค                                                                                             ๑๐ 

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร                                                                         ๑๐-๑๑ 

 แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง,ตอเติม,รื้อถอนอาคาร                                           ๑๑ 

 งานผังเมือง                                                                                                      ๑๒ 

 แผนผังข้ันตอนการระวังชี้แนวเขต                                                                            ๑๓ 
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 สวนท่ี ๑ บทนํา 

 

ขอมูลท่ัวไป 

 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีหนาท่ีเก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล

ดานวิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ

กอสราง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุม

การกอสรางและการซอมบํารุง แผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ

ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน 

ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

แบงสวนราชการภายในออกเปน ๒ ฝาย ประกอบดวย 

 ๑. ฝายกอสราง 

          - งานกอสราง 

          - งานสาธารณูปโภค 

 ๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร 

          - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

          - งานผังเมือง 

๑. ฝายกอสราง มีหนา ท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานกอสราง และงาน

สาธารณูปโภคใหเปนไปตามกฎหมาย 

 ๑.๑ งานกอสราง มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

  ๑. งานกอสรางและบูรณะถนน 

  ๒. งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 

  ๓. งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 

  ๔. งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

  ๕. งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลปงานวิศวกรรม 

  ๖. งานประมาณการคาโครงการ 

  ๗. งานควบคุมกอสรางอาคาร 

  ๘. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 

  ๙. งานสํารวจพ้ืนท่ี 

  ๑๐. งานวางผังพัฒนาเมือง 

  ๑๑. งานควบคุมทางผังเมือง 

  ๑๒. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

  ๑๓. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 ๑.๒ งานสาธารณูปโภค มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

  ๑. งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 



5 
 

  ๒. งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง   

  ๓. งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา 

  ๔. งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 

  ๕. งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง 

  ๖. งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา 

  ๗. งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา 

  ๘. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

๒.ฝายออกแบบควบคุมอาคาร มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานการออกแบบ

ควบคุมอาคาร วางผังการกอสรางใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย 

 ๒.๑ งานออกแบบควบคุมอาคาร มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

  ๑. งานประมาณราคา 

  ๒. งานควบคุมการกอสราง 

  ๓. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 

  ๔. งานออกแบบ 

  ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒.๒ งานผังเมือง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

  ๑. สํารวจแผนท่ี การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง 

  ๒. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในท่ี

สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินในท่ีสาธารณะรวมกับสํานักงานท่ีดินฯ 

  ๓. งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในท่ีดิน

สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะ สิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา 

คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา 

  ๔. การตรวจสอบการขอใชท่ีสาธารณะการครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ ขออนุญาตเชื่อทาง

สาธารณะ การดําเนินคดีกับผูบุกรุกท่ีสาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ/สิ่งสาธารณูปการ เชน 

ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา 

  ๕. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ 

  ๖. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

วัตถุประสงค 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกองชาง เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งในการทํางาน ท้ังระดับ

หัวหนางานและปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้นๆ อยางเปนระบบและ

ครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุม

งาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคามีวัตถุประสงค

ดังนี้ 
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 ๑. เพ่ือใหขาราชการและพนักงานจางตามภารกิจกองชาง มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปนลาย

ลักษณอักษร ซ่ึงแสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆของกองชาง 

 ๒. เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยใหการทํางานของกองชางไดมาตรฐานเปนไป

ตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา มีการทํางานอยางปลอกภัย 

บรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

ขอบเขต 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองชาง ประกอบดวยภารกิจท่ีปฏิบัติและหนาท่ีรับผิดชอบตางๆ ภายใน

กองชาง เก่ียวกับงานควบคุมอาคาร ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานของกองชางนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถ

ใชเปนคูมือการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเปนไปตามแนวทาง

เดียวกัน 

กรอบแนวคิด 

 องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินขนาดปานกลาง มีประชากร

อาศัยอยูไมหนาแนน  กองชางองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนหนวยงานท่ีใหการบริการทุกดาน งาน

ควบคุมอาคาร ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคามีนโยบายตองการพัฒนาใหตําบลภูแลนคาเปน

ตําบลท่ีนาอยู มีสาธารณูปโภคครบถวนสมบูรณ มีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด มีระเบียบเรียบรอยสวยงาม 

ประชาชนไดรับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการบริการท่ีดี เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี

ท่ีสุด การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กองชางองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดใชเปนคูมือ

ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหประชาชนมีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน

เดียวกัน ดังนี้ 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคา ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคา ประชาชนและผูประกอบการไดรับความพึงพอใจในการ

รับบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา สามารถจัดเก็บ

คาธรรมเนียม สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบ

จํานวนสิ่งปลูกสราง 

คําจํากัดความ 

 กองชาง คือ สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

 นายกองคการบริหารสวนตําบล คือ เจาพนักงานทองถ่ิน ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล คือ ผูตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

งานควบคุมอาคาร 

 ผูอํานวยการกองชาง คือ ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานควบคุม

อาคาร 
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โครงสรางของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

นักบริหารงานชาง ๗ 

ฝายกองชาง 

  - งานกอสราง 

  - งานสาธารณูปโภค 

นายวันชัย ญาติสมบูรณ 

ผูอํานวยการกองชาง 

 

นายสานิต เฉลียวชาติ 

นายชางโยธา 

 

นายสิทธิพร สมรูป 

ผูชวยนายชางโยธา 

 

นางสาวสุภาวดี รัดสันเทียะ 

ผูชวยนายชางเขียนแบบ 

 

นายอํานวย หีบขุนทด 

คนงานท่ัวไป (ผูมีทักษะ) 

 

ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร 

 -งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 -งานผังเมือง 

นายวันชัย ญาติสมบูรณ 

ผูอํานวยการกองชาง 

 

นายสานิต เฉลียวชาติ 

นายชางโยธา 

 

นางสาวสุภาวดี รัดสันเทียะ 

ผูชวยนายชางเขียนแบบ 

 

 

 

                        

 

 

งานธุรการ 

          นายวันชัย ญาติสมบูรณ 

           ผูอํานวยการกองชาง 

                      

นายสิทธิพร สมรูป 

ผูชวยนายชางโยธา 
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๑. งานกอสราง 

ข้ันตอนการดําเนินงานกอสราง 

 ๑. ศึกษารายละเอียดโครงการท่ีผานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทตางๆ 

 ๒. จัดทําประมาณราคากลาง โดยศึกษาราคาวัสดุกอสรางท่ีใกลเคียงกับปจจุบันมากท่ีสุด (ไมเกิน ๑ 

เดือน) จากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพ้ืนท่ี

จังหวัดชัยภูมิ 

 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

และลงนามอนุมตัิดาํเนินการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

รายงานปญหาและ 

อุปสรรคใหผูบังคับ 

บัญชาทราบ 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คัดลอกสําเนาเอกสารประมาณราคา พรอม

แบบแปลนกอสราง ใหกองคลังดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ชางผูควบคุมงานลงพ้ืนท่ีกอสราง เพ่ือควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบแปลนท่ี

กําหนด พรอมท้ังจัดทําบันทึกการควบคุมงานทุกวัน 

รายงานผลการดาํเนินโครงการให ปลัด อบต./นายก 

อบต. ทราบ เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ

กอสรางรายไตรมาส รายงานปลัด 

อบต./นายก อบต. ทราบ 
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๒.งานสาธารณูปโภค 

   - งานประสานสาธารณูปโภค 

   - งานไฟฟาสาธารณะ 

   - งานระบายน้ํา 

   - งานการบํารุงรักษาคูคลอง ทอระบายน้ํา 

   - งานสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําแผนท่ีและโครงการปองกันน้ําทวมขัง แผนบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะ การ

แกไขเรื่องรองเรียนเก่ียวกับปญหาน้ําทวมขัง การระบายน้ําและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ํา 

   - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคา หนวยงานราชการ

ในตําบลภูแลนคา 

มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคา หนวยงานราชการ

ในตําบลภูแลนคา 

มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ 

ข้ันตอนการดําเนินงานติดตั้ง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 

   - กรอกแบบคํารอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา หรือท่ีทําการผูใหญบาน/สมาชิก อบต. 

   - สงคํารอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

   - เจาพนักงานธุรการลงรับเรื่อง และเสนอตอปลัด อบต., นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ 

   - ดําเนินการตามคํารองขอท่ีผานการพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว 

๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 -งานประมาณราคา 

 -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

 -งานออกแบบและบริการขอมูล 

 -งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป งานวิศวกรรม 

 -งานออกแบบ งานกอสรางท่ีมีผูยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารทุกประเภทท่ีไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ิน ใหกอสรางถูกตองตามแบบท่ีรับอนุญาตการประมาณราคา รวมพิจารณากําหนดวางแผนงาน

งบประมาณ 

 -งานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูบริหาร ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน

ตําบลภูแลนคา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน

ตําบลภูแลนคา 

ความถูกตอง รวดเร็ว 
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ข้ันตอนการดําเนินงานขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 

๑. ผูยื่นคํารอง ขอรับแบบฟอรมการยื่นคํารองได ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

๒. ผูยื่นคํารองนําแบบคํารองขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พรอมหลักฐานยื่นตอเจา

พนักงานธุรการกองชาง อบต.ภูแลนคา เพ่ือจัดทําหนังสืออนุญาตกอสรางอาคาร (อ.๑) 

หลักฐาน 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ 

 - สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ 

 - สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือเอกสารสิทธิ์ ๑ ฉบับ 

๓. เจาพนักงานธุรการเสนอนายก อบต. ลงนาม (กรณีนายก อบต. ไมอยูประจําสํานักงาน หรือติดภารกิจ ใช

ระยะเวลาประมาณ ๑-๔ วัน 

๔. ติดตอผูยื่นคํารองมารับหนังสืออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 

แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง ตอเติม รื้อถอนอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูยื่นคํารองกรอกแบบคํารองขออนุญาต

กอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 

ผูยื่นคํารอง ยื่นเอกสารหลักฐานไดท่ี กองชาง 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เจาพนักงานธุรการกองชาง จัดทําหนังสือ

อนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 

นายก อบต. ลงนาม 

แจงผูยื่นคํารองมารับหนังสืออนุญาตกอสราง/

ตอเติม/รื้อถอนอาคาร 
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๔.งานผังเมือง 

 -งานสํารวจและแผนท่ี 

 -งานวางผังพัฒนาเมือง 

 -งานควบคุมทางผังเมือง 

 -งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือการขอครอบครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ 

การบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา คันดิน 

สะพาน ทอระบายน้ํา 

 -งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน

ตําบลภูแลนคา 

มีท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยมีขอบเขตพ้ืนท่ีชัดเจน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน

ตําบลภูแลนคา 

มีท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย 

 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.

๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ 

 ข้ันตอนการดําเนินงานการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 

  ๑.เจาของท่ีดินติดตอเพ่ือขอรังวัดท่ีดิน 

  ๒.เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ แจงเรื่องมายังองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา 

  ๓.นายก อบต. มอบอํานาจเจาหนาท่ีกองชางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

  ๔.กรณีไมม่ีการุกล้ําท่ีสาธารณประโยชน เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม

รับรอง 

  ๕.กรณีมีการรุกล้ําท่ีสาธารณประโยชน ประสานความรวมมือไปยังสํานักงานท่ีดินจังหวัด

อุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ 
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แผนผังข้ันตอนการช้ีระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

การรายงานผล 

๑.งานกอสราง รายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 

๒.งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดําเนินงานสิ้นปงบประมาณ 

๓.งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียนเรงดวน 

๔.งานผังเมือง รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียน 

เจาพนักงานท่ีดินจงัหวดัชัยภูมิ สาขาบานเขวา 

แจงเร่ืองมายงั อบต.ภูแลนคา 

เจาหนาท่ีกองชาง (ผูรับมอบอํานาจจากนายก อบต.) 

ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารอง 

ลงนามรับรอง รายงานอําเภอบานเขวา 

รายงานนายก อบต. ทราบ 


