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องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้ 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 



๒ 
 

 

ค าน า  
กองช่ำง องค์กำรบ ริหำรส่วนต ำบลสระจรเข้มีหน้ำท่ี เก่ียวกับงำนส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำ 

ขอ้มูลด้ำนวิศวกรรม กำรจดัเก็บ และกำรทดสอบคุณภำพวสัดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบกำร 
ก่อสร้ำงงำนควบคุมอำคำรตำมระเบียบ กฎหมำย งำนแผนปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง กำรควบคุม 
กำรก่อสร้ำงและกำรซ่อมบ ำรุง และงำนอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย ได้จัดท ำคู่ มือปฏ ต่ำงๆ 
ภำยในกองช่ำงขึ้ น  เพื่ อให้บุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนและผู ้ท่ี เก่ียวข้องได้ใช้ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ร่วมกันให้เกิดควำมถูกต้อง และรวดเร็วในกำรท ำงำน โดยผูป้ฏิบัติหน้ำท่ีหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมำย แทนกันได ้
ห ำกข้อควำมของคู่ มื อ มีควำมผิดพลำดประกำรใด  ห รือหำกมีข้อ เสนอแนะท่ี จะ เป็นประโยชน์ ต่อ 
ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนขอนบไว้ด้วยควำมยินดีอมรั และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข เพื่อควำมถูกต้อง 
สมบูรณ์ต่อไป 
 
 
 

     กองช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเข ้
      องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเข ้



 ๓ 

สารบัญ  

 หน้า 
บทน า  

ขอ้มูลทัว่ไป ๔ 
ฝ่ำยก่อสร้ำง ๔ 
ฝ่ำยออกแบบควบคุมอำคำร ๕ 
ขอบเขต ๕ 
กรอบแนวคิด ๖ 
ค ำจ ำกดัควำม  ๖ 
โครงสร้ำงของกองช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเข ้ ๗ 

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายควบคุมอาคารกองช่าง อบต.สระจรเข้  

งำนก่อสร้ำง/แผนผงัขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร ๘ 
แผนผงัขั้นตอน (ต่อ) ๙ 
งำนสำธำรณูปโภค ๑๐ 
งำนออกแบบและควบคุมอำคำร ๑๐-๑๑ 
แผนผงัขั้นตอนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง,ต่อเติม,ร้ือถอนอำคำร  ๑๑ 
งำนผงัเมือง ๑๒ 
แผนผงัขั้นตอนกำรระวงัช้ีแนวเขต ๑๓ 

 
 
 
 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

พระรำชบญัญติัควบคุมอำคำ(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวบ็ไซตก์รมโยธำธิกำรและผงัเมืองhttp://www.dpt.go.th/ 



๔ 
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
 

กองช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเขมี้หนำ้ท่ีเก่ียวกบังำนส ำรวจ ออกแบบ กำรจดัท ำ ขอ้มูลดำ้นวิศวกรรม 
กำรจดัเก็บ และกำรทดสอบคุณภำพวสัดุ  งำนออกแบบและเขียนแบบ  กำรตรวจสอบกำร ก่อสร้ำง 
งำนควบคุมอำคำรตำมระเบียบ กฎหมำย งำนแผนปฏิบติังำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง กำรควบคุม 
กำรก่อสร้ำงและกำรซ่อมบ ำรุง และงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมำย แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ออกเป็น ๒ ฝ่ำย 
ประกอบดว้ย 
 

๑. ฝ่ำยก่อสร้ำง 
- งำนก่อสร้ำง 
- งำนสำธำรณูปโภค 

๒. ฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร 
- งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
- งำนผงัเมือง 

 
๑. ฝ่ายก่อสร้างมีหนำ้ท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีของงำนก่อสร้ำง และงำน 
สำธำรณูปโภคใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
 

๑.๑ งานก่อสร้างมีหนำ้ท่ีเก่ียวกบั  
๑. งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน 

 

๒. งำนก่อสร้ำงและบูรณะสภำพและโครงกำรพิเศษ 
๓. งำนระบบขอ้มูลและแผนท่ีเส้นทำงคมนำคม  
๔. งำนประมำณกำรค่ำโครงกำร  
๕. งำนควบคุมก่อสร้ำงอำคำร 
๖. งำนบริกำรขอ้มูลและหลกัเกณฑ ์ 
๗. งำนส ำรวจพื้นท่ี  
๘. งำนวำงผงัพฒันำเมือง  
๙. งำนควบคุมทำงผงัเมือง  
๑๐. งำนจดัรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง  
๑๑. งำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมำย 



๕ 
 

๑.๒ งานสาธารณูปโภคมีหนำ้ท่ีเก่ียวกบั 
 

๑. งำนดำ้นกำรก่อสร้ำงอำคำร ถนน สะพำน ทำงเทำ้ และส่ิงติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
๒. งำนวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง  
๓. งำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน ทำงเทำ้ 
๔. งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนท่ี 
๕.งำนใหค้  ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเก่ียวกบังำนก่อสร้า  
๖. งำนควบคุมพสัดุ งำนดำ้นโยธำ  
๗. งำนประมำณรำคำ งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ  
๘. งำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมำย 

 

๒. ฝ่ายออกแบบควบคุมอาคารมีหนำ้ท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบกติงานในหนำ้ท่ีของงำนกำรออกแบบปฏิบติั 
ควบคุมอำคำร วำงผงักำรก่อสร้ำงใหถู้กตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย 
 

๒.๑ งานออกแบบควบคุมอาคารมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเก่ียวกบั 
 

๑. งำนประมำณรำคำ 
 

๒. งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 
 

๓. งำนบริกำรขอ้มูลและหลกัเกณฑ ์
๔. งำนออกแบบ  
๕. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  

๒.๒ งานผังเมืองมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเก่ียวกบั 
๑. ส ำรวจแผนท่ี กำรก ำหนด/กำรวำงผงัพฒันำเมือง งำนควบคุมทำงผงัเมือง 

 

๒. งำนจดัรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมืองก ำหนดแนวเขตท่ีสำธำรณะเพื่อขอกำรครองสิทธ์ิในท่ี 
สำธำรณะ กำรบุกรุกท่ีดินในท่ีสำธำรณะร่วมกบัส ำนกังำนท่ีดินฯ  

๓. งำนจดัรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง ก ำหนดแนวเขตท่ีสำธำรณะเพื่อขอกำรครองสิทธ์ิใน สำธำรณะ 
กำรบุกรุกท่ีดินให้เป็นท่ีสำธำรณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสำธำรณะส่ิงสำธำรณูปกำร เช่น ถนน คนัดิน สะพำน 
ท่อระบำยน ้ำ 
 

๔. กำรตรวจสอบกำรขอใชท่ี้สำธำรณะกำรครองสิทธ์ิในท่ีสำธำรณะ ขออนุญำตเช่ือทำง 
สำธำรณะ กำรด ำเนินคดีกบัผูบุ้กรุกท่ีสำธำรณะ กำรดูแลตรวจสอบรักษำท่ีสำธำรณะ/ส่ิงสำธำรณูปกำร เช่น ถนน 
ทำงเทำ้ คนัดิน สะพำน ท่อระบำยน ้ำ  

๕. งำนส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่ำงๆ งำนกำรก่อสร้ำง โดยไดรั้บอนุญำต ตำม 
พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไ้ขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ  

๖. งำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูบ้งัคบับญัชำ 



๖ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนของกองช่ำง เป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรท ำงำน ทั้งร งำนและปฏิบติังำน 
ซ่ึ ง เป็ น ก ำรจัด ท ำร ำย ล ะ เอี ย ด ข อ งก ำรท ำง ำน ใน ห น่ ว ย ง ำน นั้ น ๆ  อ ย่ ำ ง เป็ น ระบ บ แล ะค รบ ถ้วน
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำยประกำร เช่น กำรสอนงำน กำรตรวจสอบกำรท ำงำน กำรควบคุมงำน กำร 
ติดตำมงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ทั้งน้ี องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเมืองพฒันำมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 

๑. เพื่ อ ให้ ข้ ำร ำชก ำรและพนั ก งำน จ้ ำงต ำมภ ำร กิ จกองช่ ำง  มี คู่ มื อก ำรป ฏิ บั ติ ง ำน ท่ี ชัด เจน 
ลกัษณ์อกัษรซ่ึงแสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบติังำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำงๆของกองช่ำง  

๒. เพื่อเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ซ่ึงจะช่วยให้กำรท ำงำนของกองช่ำงได้มำตรฐำนเป็น 
ตำมเป้ำหมำย ได้ผลผลิตหรือกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ รวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ มีกำรท ำงำนอย่ำงปลอกภ 
บรรลุขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของกระบวนกำร 
 

ขอบเขต 
 

กำรจัดท ำคู่ มือกำรปฏิบัติงำนกองช่ำง ประกอบด้วยภำรกิจท่ีปฏิบัติและหน้ำท่ีรับผิดชอบต กองช่ำง 
เ ก่ี ย ว กั บ ง ำน ค วบ คุ ม อ ำค ำร  ข อ บ เข ต ข อ ง คู่ มื อ ก ำ รป ฏิ บั ติ ง ำน ข อ งก อ ง ช่ ำ ง น้ี  เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ต 
ใชเ้ป็นคู่มือกำรท ำงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำย ปฏิบติังำนไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมแนวท เดียวกนั 
 
 

กรอบแนวคิด 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเขเ้ป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินขนำดปำนกลำง มี 

 

ประชำกรอำศยัอยูห่นำแน่นพอสมควร เป็นศูนยก์ลำงควำมเจริญทั้งดำ้นกำรเกษตร กองช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
สระจรเข้เป็นหน่วยงำนท่ีให้กำรบริกำรทุกด้ำน  งำนควบคุมอำคำรผูบ้ริหำรองค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข ้
มีนโยบำยต้องกำรพัฒนำให้ต ำบลสระจรเข้ เป็นต าบลท่ีน่าอยู่มีสาธารณูปโภคครบถ้วนสมบูรณ์ มีสภาพ                                                          
แวดล้อม ท่ี ส ะอ ำด  มี ระ เบี ยบ เรียบ ร้อยส วยงำม  ป ระช ำชน ได้ รับ ควำม  ส ะดวก  มี คุณ ภ ำพ ชี วิ ต ท่ี ดี 
ซ่ึ งรวมถึงกำรบริกำรท่ี ดี  เป็นองค์กรท่ี มีกำรบริหำรจัดกำรท่ี ดี   กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต าบลสระ
จ ร เข้ เพื่ อ เจ้ ำ ห น้ ำ ท่ี จ ะ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น คู่ มื อ ใ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น      ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ร ว ด เ ร็ ว                                                                                            
ใหป้ระชำชนมีควำมพึงพอใจและมีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำนเดียวกนั ดงัน้ี 
 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชำชนและผูป้ระกอบกำรในพื้นท่ีต ำบล 
สระจรเข ้ ไดรั้บควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรรับบริกำร 
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชำชนและผูป้ระกอบกำรในพื้นท่ีต ำบล ประชำชนและผูป้ระกอบกำรไดรั้บควำมพึงพอใจใน 
สระจรเข ้ กำรรับบริกำร 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเข ้ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเขส้ำมำรถ 

 จดัเก็บค่ำธรรมเนียม สำมำรถควบคุตรวจสอบและ 
 ทรำบจ ำนวนส่ิงปลูกสร้ำง 



๗ 
 

ค าจ ากดัความ 
กองช่างคือ ส่วนรำชกำรในสังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระจรเข ้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคือ เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน ตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 
ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลคือ ผูต้รวจสอบกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งำนควบคุมอำคำร 
ผู้อ านวยการกองช่างคือ ผูก้  ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนควบคุม 
อำคำร 

โครงสร้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข ้
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

ฝ่ายกองช่าง ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานก่อสร้าง 
-งานผังเมือง 

 

- งานสาธารณูปโภค  

นายจกัรพงษ ์ บุญมาหลา้  นายจกัรพงษ ์ บุญมาหลา้ 
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่าง ผูอ้  ำนวยกำรกองช่าง 

 
          นายอนนัต ์              นายอนนัต ์ ผดุงสุขด ารงค ์

                นายช่างโยธา 

 
              นายอนนัต ์ ผดุงสุขด ารงค ์
                นายช่างโยธา 

  

   

  
   

 

งานธุรการ 
    นายจกัร  บุญมาหลา้ 
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่าง 

 

 
นำงสวสัด์ิ  เชงขนุทด 
ผช.เจา้พนกังานธุรการ 



๘ 
 
 
 

 

๑. งานก่อสร้าง 
ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง 

๑. ศึกษำรำยละเอียดโครงกำรท่ีผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติังบประมำณประเภทต่ำงๆ 
 

๒. จดัท ำประมำณรำคำกลำง โดยศึกษำรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมำกท่ีสุด (ไม่เ เดือน) 
จำกส ำนกัดชันีเศรษฐกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยh์ttp://www(.price.moc.go.th) หรือรำคำในพื้นท่ี 
จงัหวดัอุบลรำชธำนี  

๓. นำยช่ำงโยธำ ตรวจทำนและเสนอผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำงตรวจสอบรำยละเอียดใบประมำณรำคำ 
และแบบแปลน 

๔. เสนอปลดั อบต. และ นำยก อบต. พิจำรณำและลงนำมอนุมติัด ำเนินโครงกำร 
 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  

ศึกษำรำยละเอียดโครงกำร 
 
 
 

 

นำยช่ำงโยธำ จดัท ำประมำณรำคำ 
ก่อสร้ำง พร้อมแบบแปลนกำร 

 
 

 

ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำงตรวจทำน 
 
 
 

 

ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง ตรวจสอบ 
 
 
 
 

 

ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
  

 
 

 

แกไ้ขและเสนอพิจำรณำใหม่ เสนอปลดั อบต. และ นำยก อบต. 
พิจำรณำและลงนำมอนุมติั  

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


๙ 
 

แผนผังขั้นตอน (ต่อ) 
 
 

 

คดัลอกส ำเนำเอกสำรประมำณรำคำ พร้อม 
แบบแปลนก่อสร้ำง ใหก้องคลงัด ำเนินกำร 
จดัซ้ือจดัจำ้ง ตำมระเบียบกระทรวงมหำ 

 
 
 

 

ช่ำงผูค้วบคุมงำนลงพื้นท่ีก่อสร้ำง เพื่ 
ปฏิบติังำนของผูรั้บจำ้งให้เป็นไปตำมแบบแปลนท่ี ก ำหนด 
พร้อมทั้งจดัท ำบนัทึกกำรควบคุมงำน 

 
 
 

 

รำยงำนปัญหำและ 
อุปสรรคใหผู้บ้งัคบั 

บญัชำทรำบ 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรให ้ปลดั อบต. 
นำยก อบต. ทรำบ เม่ือโครงกำรก่อสร้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ก่อสร้ำงรำยไตรมำส รำยงำน 
ปลดั อบต./นำยก อบต. ทรำบ 



๑๐ 
 

๒.งานสาธารณูปโภค 
- งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
- งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
- งำนระบำยน ้ำ 
- งำนกำรบ ำรุงรักษำคูคลอง ท่อระบำยน ้ำ  
- งำนส ำรวจพื้นท่ีเพื่อจดัท ำแผนท่ีและโครงกำรป้องกนัน ้ำท่วมขงั แผนบ ำรุงรักษำคูคลองสำธำรณะ ก 
แกไ้ขเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหำน ้ำท่วมขกัำรระบำยน ้ำและจดัตั้งงบประมำณขดุลอกคูคลอง คูน ้ำ 

- งำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมำย 
  

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
 

ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลโนนเมืองพฒันำหน่วยงำน          มีระบบสำธำรณูปโภคอยำ่งสมบูรณ์ 
รำชกำรในต ำบลสระจรเข ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
 

ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลโนนเมืองพฒันำหน่วยงำน           มีระบบสำธำรณูปโภคอยำ่งสมบูรณ์ 
รำชกำรในต ำบลสระจรเข ้

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 

- กรอกแบบค ำร้อง ณ ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วโนนเมืองพฒันำต ำบลหรือท่ีท ำกำรผูใ้หญ่บำ้น/สมำชิก อบต. 
- ส่งค ำร้อง ณ ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต าบลสระจรเข ้
- เจำ้พนกังำนธุรกำรลงรับเร่ือง และเสนอต่อปลดั อบต. นำยก อบต. พิจำรณำอนุมติั 
- ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอท่ีผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัเรียบร้อยแลว้ 

๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งำนประมำณรำคำ 
-งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
-งำนออกแบบและบริกำรขอ้มูล 
-งำนสถำปัตยกรรมและมณัฑศิลป์ งำนวิศวกรรม 
-งำนออกแบบ งำนก่อสร้ำงท่ีมีผูย้ืน่ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรทุกประเภทท่ีไดรั้บอนุญำตจำกเ 
พนกังำนทอ้งถ่ิน ใหก่้อสร้ำงถูกตอ้งตำมแบบท่ีรับอนุญำตกำรประมำณรำคำ ร่วมพิจำรณำก ำหนด 
วำงแผนงำนงบประมำณ 

-งำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 
 

ผู้บริหาร ความต้องการ/ความคาดหวัง 
 

ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลโนนเมืองพฒันำหน่วยงำน            ควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว 
รำชกำรในต ำบลสระจรเข ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
 

ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลโนนเมืองพฒันำหน่วยงำน             ควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว 
รำชกำรในต ำบลสระจรเข ้



๑๑ 
 
 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนขออนุญำตก่อสร้ำง/ต่อเติม/ร้ือถอนอำคำร 
 

๑. ผูย้ืน่ค  ำร้อง ขอรับแบบฟอร์มกำรยืน่ค ำร้องได ้ณ ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต าบลสระจรเข ้ 
๒. ผูย้ืน่ค  ำร้องน ำแบบค ำร้องขออนุญำตก่อสร้ำง/ต่อเติม/ร้ือถอนอำคำร (แบบพร้อมหลกัฐำนยืน่ต่อเจำ้ข.๑) 
พนกังำนธุรกำรกองช่ำง อบต.สระจรเข ้ เพื่อจดัท ำหนงัสืออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (อ.๑)  
หลกัฐาน 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ๑ ฉบบั 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น ๑ ฉบบั  
- ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือเอกสำรสิทธ์ิ ๑ ฉบบั 

 

๓. เจำ้พนกังำนธุรกำรเสนอนำยก อบต. ลงนำม (กรณีนำยก อบต. ไม่อยูป่ระจ ำส ำนกังำน หรือติดภำรกิจ ใช ้
ระยะเวลำประมำณ ๑-๔ วนั  
๔. ติดต่อผูย้ืน่ค  ำร้องมำรับหนงัสืออนุญำตก่อสร้ำง/ต่อเติม/ร้ือถอนอำคำร 
 

                                                แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ร้ือถอนอาคาร 
 
 

ผูย้ืน่ค  ำร้องกรอกแบบค ำร้องขออนุญำต 
ก่อสร้ำง/ต่อเติม/ร้ือถอนอำคำร 

 
 
 
 

 

ผูย้ืน่ค  ำร้อง ยื่นเอกสำรหลกัฐำนได ้
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเมืองพฒันำ 

 
 
 
 

 

เจำ้พนกังำนธุรกำรกองช่ำงจดัท ำหนงัสือ 
อนุญำตก่อสร้ำง/ต่อเติม/ร้ือถอนอำคาร 

 
 
 
 

 

นำยก อบต. ลงนำม 
 
 
 
 

 

แจง้ผูย้ืน่ค  ำร้องมำรับหนงัสืออนุญาติ 
ต่อเติม/ร้ือถอนอำคำร 



๑๒ 
 
 
 

 

๔.งานผังเมือง 
-งำนส ำรวจและแผนท่ี 
-งำนวำงผงัพฒันำเมือง 
-งำนควบคุมทำงผงัเมือง 
-งำนจดัรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง ก ำหนดแนวเขตท่ีสำธำรณะเพื่อกำรขอครอบครองสิทธ์ิในท่ีสำธ 
กำรบุกรุกท่ีดินให้เป็นท่ีสำธำรณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสำธำรณะส่ิงสำธำรณูปกำร เช่น ถนน ทำงเท 
คนัดิน สะพำน ท่อระบำยน ้ำ 

-งำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมำย 
 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลโนนเมืองพฒันำหน่วยงำน มีท่ีท ำกินและท่ีอยูอ่ำศยัมีขอบเขตพื้ 
รำชกำรในต ำบลสระจรเข ้  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลสระจรเขห้น่วยงำน มีท่ีดินท ำกินและท่ีอยูอ่ำศยั 
รำชกำรในต ำบลสระจรเข ้  

 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
-พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี ๖ พ.ศ. 

๒๕๕๒ มำตรำ ๒๓ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรช้ีระวงัแนวเขต/กำรรับรองแนวเขต 

๑.เจำ้ของท่ีดินติดต่อเพื่อขอรังวดัท่ีดิน 
 

๒.เจำ้พนกังำนท่ีดินจงัหวดันครรำชสีมำสำขำด่ำนขุนทดแจง้เร่ืองมำยงัองคก์ำรบริหำรส่วน 
ต ำบลโนนเมืองพฒันำ 

 

๓.นำยก อบต. มอบอ ำนำจเจำ้หนำ้ท่ีกองช่ำงด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
๔.กรณีไม่ม่ีกำรุกล ้ำท่ีสำธำรณประโยชน์ เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินหรือผูรั้บมอบอ ำนำจลง 
รับรอง 

๕.กรณีมีกำรรุกล ้ำท่ีสำธำรณประโยชน์ ประสำนควำมร่วมมือไปยงัส ำนกังำนท่ีดินจงัหวดั 
นครรำชสีมา สำขำด่ำนขนุทด 



๑๓ 
 
 
 
 
 

 

แผนผังขั้นตอนการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
 
 
 

เจำ้พนกังำนท่ีดินจงัหวดันครรำชสีมำ 
สำขำด่ำนขนุทดแจง้เร่ืองมำยงั อบต.สระจรเข ้

 
 
 
 
 
 

 

                                  เจำ้หนำ้ท่ีกองช่ำง 
                 ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตำมค ำร้อง 

 
 
 
 
 
 

 

ลงนำมรับรอง รำยงำนอ ำเภอด่านขนุทด 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนนำยก อบต. ทรำบ 
 
 
 
 

 

การรายงานผล 
 

๑.งำนก่อสร้ำง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส ๒.งำนออกแบบควบคุมอำคำร 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนส้ินปีงบประมำณ 
 

๓.งำนสำธำรณูปโภค รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำสหรือรำยงำนทนัทีกรณีเกิดขอ้ร้องเรียนเร่งด่วน 
๔.งำนผงัเมือง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส หรือรำยงำนทนัทีกณีเกิดขอ้ร้องเรียน 


