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คํานํา 

 กองช�าง องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง มีหน�าท่ีเก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข�อมูลด�าน
วิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก�อสร�าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก�อสร�างและซ�อมบํารุง การควบคุมการ
ก�อสร�างและการซ�อมบํารุง แผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อะไหล� น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย ได�จัดทําคู�มือ
ปฏิบัติงานด�านต�างๆ ภายในกองช�างข้ึน เพ่ือให�บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ใช�เป4นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร�วมกันให�เกิดความถูกต�อง และรวดเร็วในการทํางาน โดยผู�ปฏิบัติหน�าท่ีหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย
สามารถปฏิบัติแทนกันได� หากข�อความของคู�มือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข�อเสนอแนะท่ีจะเป4น
ประโยชน	ต�อการปรับปรุงคู�มือการปฏิบัติงานขอน�อมรับไว�ด�วยความยินดี และพร�อมท่ีจะปรับปรุงแก�ไข เพ่ือ
ความถูกต�องสมบูรณ	ต�อไป 
 
 

กองช�าง  
องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
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 ส�วนท่ี ๑  

บทนํา 
ข�อมูลท่ัวไป 
 กองช�าง องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง มีหน�าท่ีเก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข�อมูลด�าน
วิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก�อสร�าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก�อสร�างและซ�อมบํารุง การควบคุมการ
ก�อสร�างและการซ�อมบํารุง แผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม                 
เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อะไหล� น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย แบ�งส�วน
ราชการภายในออกเป4น 4 งาน ประกอบด�วย 
 1. งานก�อสร�าง 
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

3. งานผังเมือง 
          4. งานสาธารณูปโภค 
๑. งานก�อสร�าง มีหน�าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของงานก�อสร�าง และงานสาธารณูปโภค              
ให�เป4นไปตามกฎหมาย มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 
  ๑.งานก�อสร�างและบูรณะถนน 
  ๒.งานก�อสร�างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  ๓.งานระบบข�อมูลและแผนท่ีเส�นทางคมนาคม 
  ๔.งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
  ๕.งานสถาปXตยกรรมและมัณฑศิลปZงานวิศวกรรม 
  ๖.งานประมาณการค�าโครงการ 
  ๗.งานควบคุมก�อสร�างอาคาร 
  ๘.งานบริการข�อมูลและหลักเกณฑ	 
  ๙.งานสํารวจพ้ืนท่ี 
  ๑๐.งานวางผังพัฒนาเมือง 
  ๑๑.งานควบคุมทางผังเมือง 
  ๑๒.งานจัดรูปท่ีดินและฟ̀aนฟูเมือง 
  ๑๓.งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย 
2. งานออกแบบควบคุมอาคาร มีหน�าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของงานการออกแบบ
ควบคุมอาคาร วางผังการก�อสร�างให�ถูกต�องเป4นไปตามกฎหมาย มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  ๑. งานประมาณราคา 
  ๒. งานควบคุมการก�อสร�าง 
  ๓. งานบริการข�อมูลและหลักเกณฑ	 
  ๔. งานออกแบบ 
  ๕. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
3. งานผังเมือง มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
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  ๑. สํารวจแผนท่ี การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง 
  ๒. งานจัดรูปท่ีดินและฟ̀aนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในท่ี
สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินในท่ีสาธารณะร�วมกับสํานักงานท่ีดินฯ 
  ๓. งานจัดรูปท่ีดินและฟ̀aนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในท่ีดิน
สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินให�เป4นท่ีสาธารณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะ สิ่งสาธารณูปการ เช�น ถนน ทางเท�า 
คันดิน สะพาน ท�อระบายน้ํา 
  ๔. การตรวจสอบการขอใช�ท่ีสาธารณะการครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ ขออนุญาตเชื่อทาง
สาธารณะ การดําเนินคดีกับผู�บุกรุกท่ีสาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ/สิ่งสาธารณูปการ เช�น 
ถนน ทางเท�า คันดิน สะพาน ท�อระบายน้ํา 
  ๕. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบต�างๆ งานการก�อสร�าง โดยได�รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ 
  ๖. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา 
4. งานสาธารณูปโภค มีหน�าท่ีเก่ียวกับ 
  ๑. งานด�านการก�อสร�างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท�า และสิ่งติดต้ังอ่ืน ฯลฯ 
  ๒. งานวางโครงการและควบคุมการก�อสร�าง   
  ๓. งานซ�อมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท�า 
  ๔. งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
  ๕. งานให�คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก�อสร�าง 
  ๖. งานควบคุมพัสดุ งานด�านโยธา 
  ๗. งานประมาณราคา งานซ�อมบํารุงรักษา 
  ๘. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย 
วัตถุประสงค� 
 การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานของกองช�าง เป4นเครื่องมือท่ีสําคัญอย�างยิ่งในการทํางาน ท้ังระดับ
หัวหน�างานและปฏิบัติงาน ซ่ึงเป4นการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน�วยงานนั้นๆ อย�างเป4นระบบและ
ครบถ�วน สามารถนําไปใช�ประโยชน	ได�หลายประการ เช�น การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุม
งาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดงมีวัตถุประสงค	
ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือให�ข�าราชการและพนักงานจ�างตามภารกิจกองช�าง มีคู�มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เป4นลาย
ลักษณ	อักษร ซ่ึงแสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต�างๆของกองช�าง 
 ๒. เพ่ือเป4นการสร�างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช�วยให�การทํางานของกองช�างได�มาตรฐานเป4นไป
ตามเปeาหมาย ได�ผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา มีการทํางานอย�างปลอกภัย 
บรรลุข�อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
ขอบเขต 
 การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานกองช�าง ประกอบด�วยภารกิจท่ีปฏิบัติและหน�าท่ีรับผิดชอบต�างๆ ภายใน
กองช�าง เก่ียวกับงานควบคุมอาคาร ขอบเขตของคู�มือการปฏิบัติงานของกองช�างนี้ เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถ
ใช�เป4นคู�มือการทํางานให�บรรลุเปeาหมาย ปฏิบัติงานได�ถูกต�อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป4นไปตามแนวทาง
เดียวกัน 
กรอบแนวคิด 
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 องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง เป4นหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ินขนาดปานกลาง มีประชากรอาศัย
อยู�หนาแน�นพอสมควร เป4นศูนย	กลางความเจริญท้ังด�านการเกษตร เศรษฐกิจสังคม กองช�างองค	การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านดง เป4นหน�วยงานท่ีให�การบริการทุกด�าน งานควบคุมอาคาร ผู�บริหารองค	การบริหารส�วนตําบล
บ�านดงมีนโยบายต�องการพัฒนาให�ตําบลบ�านดงเป4นตําบลท่ีน�าอยู� มีสาธารณูปโภคครบถ�วนสมบูรณ	 มี
สภาพแวดล�อมท่ีสะอาด มีระเบียบเรียบร�อยสวยงาม ประชาชนได�รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงรวมถึง
การบริการท่ีดี เป4นองค	กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสุด การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน กองช�างองค	การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านดง เพ่ือเจ�าหน�าท่ีจะได�ใช�เป4นคู�มือในการปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง รวดเร็ว ให�ประชาชนมีความ
พึงพอใจและมีประสิทธิภาพ เป4นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

ผู�รับบริการ ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนและผู�ประกอบการในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดง ได�รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนและผู�ประกอบการในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดง ประชาชนและผู�ประกอบการได�รับความพึงพอใจในการ

รับบริการ 
องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง สามารถจัดเก็บ

ค�าธรรมเนียม สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบ
จํานวนสิ่งปลูกสร�าง 

จํากัดความ 
 กองช�าง คือ ส�วนราชการในสังกัดองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 นายกองค�การบริหารส�วนตําบล คือ เจ�าพนักงานท�องถ่ิน ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล คือ ผู�ตรวจสอบการปฏิบัติงานให�เป4นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
งานควบคุมอาคาร 
 ผู�อํานวยการกองช�าง คือ ผู�กํากับดูแลการปฏิบัติงานให�เป4นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับงานควบคุม
อาคาร 
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๑. งานก�อสร�าง 
ข้ันตอนการดําเนินงานก�อสร�าง 
 ๑. ศึกษารายละเอียดโครงการท่ีผ�านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต�างๆ 
 ๒. จัดทําประมาณราคากลาง โดยศึกษาราคาวัสดุก�อสร�างท่ีใกล�เคียงกับปXจจุบันมากท่ีสุด (ไม�เกิน ๑ 
เดือน) จากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค�า กระทรวงพาณิชย	 (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓. นายช�างโยธา ตรวจทานและเสนอผู�อํานวยการกองช�างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา 
และแบบแปลน 
 ๔. เสนอปลัด อบต. และ นายก อบต. พิจารณาและลงนามอนุมัติดําเนินโครงการ 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

ศึกษารายละเอียดโครงการ 

นายช�างโยธา จัดทําประมาณราคา
ก�อสร�าง พร�อมแบบแปลนการก�อสร�าง 

ผู�อํานวยการกองช�างตรวจทาน 

ผู้ อํานวยการกองชา่ง ตรวจสอบ 

ไมถ่กูต้อง ถกูต้อง 

แก้ไขและเสนอพิจารณาใหม ่ เสนอปลดั อบต. และ นายก อบต. พิจารณา

และลงนามอนมุตัิดาํเนินการ 
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แผนผังข้ันตอน (ต�อ) 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานปXญหาและ 
อุปสรรคให�ผู�บังคับ 

บัญชาทราบ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คัดลอกสําเนาเอกสารประมาณราคา พร�อม
แบบแปลนก�อสร�าง ให�กองคลังดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจ�าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ต�อไป

ช�างผู�ควบคุมงานลงพ้ืนท่ีก�อสร�าง เพ่ือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู�รับจ�างให�เป1นไปตามแบบแปลนท่ี

กําหนด พร�อมท้ังจัดทําบันทึกการควบคุมงานทุกวัน 

รายงานผลการดาํเนินโครงการให้ ปลดั อบต./นายก 

อบต. ทราบ เมื+อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

สรุปผลการดําเนินโครงการก่อสร้าง

รายไตรมาส รายงานปลดั อบต./

นายก อบต. ทราบ 
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๒. งานสาธารณูปโภค 
   - งานประสานสาธารณูปโภค 
   - งานไฟฟeาสาธารณะ 
   - งานระบายน้ํา 
   - งานการบํารุงรักษาคูคลอง ท�อระบายน้ํา 
   - งานสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําแผนท่ีและโครงการปeองกันน้ําท�วมขัง แผนบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะ การ
แก�ไขเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับปXญหาน้ําท�วมขัง การระบายน้ําและจัดต้ังงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ํา 
   - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย 

ผู�รับบริการ ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดง หน�วยงานราชการใน
ตําบลบ�านดง 
 

มีระบบสาธารณูปโภคอย�างสมบูรณ	 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดง หน�วยงานราชการใน
ตําบลบ�านดง 

มีระบบสาธารณูปโภคอย�างสมบูรณ	 

ข้ันตอนการดําเนินงานติดต้ัง/ซ�อมแซมโคมไฟฟeาสาธารณะ 
   - กรอกแบบคําร�อง ณ ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง หรือท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน/สมาชิก อบต. 
   - ส�งคําร�อง ณ ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
   - เจ�าพนักงานธุรการลงรับเรื่อง และเสนอต�อปลัด อบต., นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ 
   - ดําเนินการตามคําร�องขอท่ีผ�านการพิจารณาอนุมัติเรียบร�อยแล�ว 
๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 -งานประมาณราคา 
 -งานควบคุมการก�อสร�างอาคาร 
 -งานออกแบบและบริการข�อมูล 
 -งานสถาปXตยกรรมและมัณฑศิลปZ งานวิศวกรรม 
 -งานออกแบบ งานก�อสร�างท่ีมีผู�ยื่นขออนุญาตก�อสร�างอาคารทุกประเภทท่ีได�รับอนุญาตจากเจ�า
พนักงานท�องถ่ิน ให�ก�อสร�างถูกต�องตามแบบท่ีรับอนุญาตการประมาณราคา ร�วมพิจารณากําหนดวางแผนงาน
งบประมาณ 
 -งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องท่ีได�รับมอบหมาย 

ผู�บริหาร ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดงหน�วยงานราชการใน
ตําบลบ�านดง 

ความถูกต�อง รวดเร็ว 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดงหน�วยงานราชการใน
ตําบลบ�านดง 

ความถูกต�อง รวดเร็ว 

ข้ันตอนการดําเนินงานขออนุญาตก�อสร�าง/ต�อเติม/รื้อถอนอาคาร 
๑. ผู�ยื่นคําร�อง ขอรับแบบฟอร	มการยื่นคําร�องได� ณ ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
๒. ผู�ยื่นคําร�องนําแบบคําร�องขออนุญาตก�อสร�าง/ต�อเติม/รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พร�อมหลักฐานยื่นต�อเจ�า
พนักงานธุรการกองช�าง อบต.บ�านดง เพ่ือจัดทําหนังสืออนุญาตก�อสร�างอาคาร (อ.๑) 
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หลักฐาน 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
 - สําเนาทะเบียนบ�าน ๑ ฉบับ 
 - สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือเอกสารสิทธิ์ ๑ ฉบับ 
๓. เจ�าพนักงานธุรการเสนอนายก อบต. ลงนาม (กรณีนายก อบต. ไม�อยู�ประจําสํานักงาน หรือติดภารกิจ ใช�
ระยะเวลาประมาณ ๑-๔ วัน 
๔. ติดต�อผู�ยื่นคําร�องมารับหนังสืออนุญาตก�อสร�าง/ต�อเติม/รื้อถอนอาคาร 

แผนผังข้ันตอนการขออนุญาตก�อสร�าง ต�อเติม รื้อถอนอาคาร 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๔.งานผังเมือง 
 -งานสํารวจและแผนท่ี 
 -งานวางผังพัฒนาเมือง 
 -งานควบคุมทางผังเมือง 
 -งานจัดรูปท่ีดินและฟ̀aนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือการขอครอบครองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ 
การบุกรุกท่ีดินให�เป4นท่ีสาธารณะ ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช�น ถนน ทางเท�า คันดิน 
สะพาน ท�อระบายน้ํา 
 -งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย 
 

ผู�ยื่นคําร�องกรอกแบบคําร�องขออนุญาต
ก�อสร�าง/ต�อเติม/รื้อถอนอาคาร 

ผู�ยื่นคําร�อง ยื่นเอกสารหลักฐานได�ท่ี กองช�าง 
องค6การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เจ�าพนักงานธุรการกองช�าง จัดทําหนังสือ
อนุญาตก�อสร�าง/ต�อเติม/รื้อถอนอาคาร 

นายก อบต. ลงนาม 

แจ�งผู�ยื่นคําร�องมารับหนังสืออนุญาตก�อสร�าง/
ต�อเติม/รื้อถอนอาคาร 
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ผู�รับบริการ ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดงหน�วยงานราชการใน
ตําบลบ�านดง 
 

มีท่ีทํากินและท่ีอยู�อาศัยมีขอบเขตพ้ืนท่ีชัดเจน 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ความต�องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านดงหน�วยงานราชการใน
ตําบลบ�านดง 

มีท่ีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัย 

 
ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖             
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ 
 ข้ันตอนการดําเนินงานการช้ีระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
  ๑.เจ�าของท่ีดินติดต�อเพ่ือขอรังวัดท่ีดิน 
  ๒.เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ แจ�งเรื่องมายังองค	การบริหารส�วน
ตําบลบ�านดง 
  ๓.นายก อบต. มอบอํานาจเจ�าหน�าท่ีกองช�างดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง 
  ๔.กรณีไม�ม่ีการุกล้ําท่ีสาธารณประโยชน	 เจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือผู�รับมอบอํานาจลงนาม
รับรอง 
  ๕.กรณีมีการรุกล้ําท่ีสาธารณประโยชน	 ประสานความร�วมมือไปยังสํานักงานท่ีดินจังหวัด
อุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ 

แผนผังข้ันตอนการช้ีระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
 

   
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

เจ้าพนกังานที+ดินจงัหวดัอบุลราชธานี สาขาวาริน

ชําราบ แจ้งเรื+องมายงั อบต.บ้านดง 

เจ�าหน�าท่ีกองช�าง (ผู�รับมอบอํานาจจากนายก 
อบต.) ตรวจสอบข�อเท็จจริงตามคําร�อง 

ลงนามรับรอง รายงานอําเภอสําโรง 

รายงานนายก อบต. ทราบ 
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การรายงานผล 
๑.งานก�อสร�าง รายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
๒.งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดําเนินงานสิ้นปlงบประมาณ 
๓.งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดข�อร�องเรียนเร�งด�วน 
๔.งานผังเมือง รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดข�อร�องเรียน 


