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คํานํา
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีหนาที่เกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล
ดา นวิ ศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัส ดุ งานออกแบบและเขีย นแบบ การตรวจสอบการ
กอสราง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุม
การก อสร างและการซ อมบํ า รุ ง แผนงานวิ ศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิ บั ติงานเครื่ องจั กรกล การควบคุ ม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ย วกับ แผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย ได
จัดทํา คูมือปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในกองชางขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันใหเกิดความถูกตอง และรวดเร็วในการทํางาน โดยผูปฏิบัติหนาที่หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีขอเสนอแนะ
ที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานขอนอมรับไวดวยความยินดี และพรอมที่จะปรับปรุงแกไข
เพื่อความถูกตองสมบูรณตอไป

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
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สารบัญ
หนา
บทนํา
ขอมูลทั่วไป
ฝายกอสราง
ฝายออกแบบควบคุมอาคาร
ขอบเขต
กรอบแนวคิด
คําจํากัดความ
โครงสรางของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
คูมือการปฏิบัติงานฝายกอสรางและฝายควบคุมอาคาร กองชาง อบต.ภูแลนคา
งานกอสราง/แผนผังขั้นตอนการดําเนินโครงการ
แผนผังขั้นตอน (ตอ)
งานสาธารณูปโภค
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง,ตอเติม,รื้อถอนอาคาร
งานผังเมือง
แผนผังขั้นตอนการระวังชี้แนวเขต

๔
๔-๕
๕-๖
๖
๖
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๐-๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
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สวนที่ ๑ บทนํา
ขอมูลทั่วไป
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีหนาที่เกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล
ดา นวิ ศวกรรม การจัดเก็ บ และการทดสอบคุณภาพวัส ดุ งานออกแบบและเขีย นแบบ การตรวจสอบการ
กอสราง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุม
การก อสร า งและการซ อมบํ า รุ ง แผนงานวิ ศ วกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิ บั ติงานเครื่ องจั กรกล การควบคุ ม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ย วกับ แผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
แบงสวนราชการภายในออกเปน ๒ ฝาย ประกอบดวย
๑. ฝายกอสราง
- งานกอสราง
- งานสาธารณูปโภค
๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
๑. ฝ า ยก อ สร า ง มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ข องงานก อ สร า ง และงาน
สาธารณูปโภคใหเปนไปตามกฎหมาย
๑.๑ งานกอสราง มีหนาที่เกี่ยวกับ
๑. งานกอสรางและบูรณะถนน
๒. งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
๓. งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
๔. งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
๕. งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลปงานวิศวกรรม
๖. งานประมาณการคาโครงการ
๗. งานควบคุมกอสรางอาคาร
๘. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
๙. งานสํารวจพื้นที่
๑๐. งานวางผังพัฒนาเมือง
๑๑. งานควบคุมทางผังเมือง
๑๒. งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง
๑๓. งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๑.๒ งานสาธารณูปโภค มีหนาที่เกี่ยวกับ
๑. งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
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๒. งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง
๓. งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา
๔. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
๕. งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง
๖. งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา
๗. งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา
๘. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๒.ฝายออกแบบควบคุมอาคาร มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการออกแบบ
ควบคุมอาคาร วางผังการกอสรางใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย
๒.๑ งานออกแบบควบคุมอาคาร มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑. งานประมาณราคา
๒. งานควบคุมการกอสราง
๓. งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
๔. งานออกแบบ
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ งานผังเมือง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑. สํารวจแผนที่ การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
๒. งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่
สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะรวมกับสํานักงานที่ดินฯ
๓. งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่ดิน
สาธารณะ การบุกรุกที่ดินใหเปนที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ สิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา
คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา
๔. การตรวจสอบการขอใชที่ส าธารณะการครองสิทธิ์ในที่ส าธารณะ ขออนุญ าตเชื่อทาง
สาธารณะ การดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/สิ่งสาธารณูปการ เชน
ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา
๕. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
๖. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
วัตถุประสงค
การจั ดทํ า คู มือการปฏิ บั ติงานของกองชาง เปน เครื่องมือที่สําคัญ อยางยิ่งในการทํางาน ทั้งระดับ
หัวหนางานและปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้นๆ อยางเปนระบบและ
ครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุม
งาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคามีวัตถุประสงค
ดังนี้
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๑. เพื่อใหขาราชการและพนักงานจางตามภารกิจกองชาง มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนลาย
ลักษณอักษร ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆของกองชาง
๒. เพื่อเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหการทํางานของกองชางไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา มีการทํางานอยางปลอกภัย
บรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอบเขต
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองชาง ประกอบดวยภารกิจที่ปฏิบัติและหนาที่รับผิดชอบตางๆ ภายใน
กองชาง เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานของกองชางนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชเปนคูมือการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเปนไปตามแนวทาง
เดียวกัน
กรอบแนวคิด
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นขนาดปานกลาง มีประชากร
อาศัยอยูไมหนาแนน กองชางองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนหนวยงานที่ใหการบริการทุกดาน งาน
ควบคุมอาคาร ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคามีนโยบายตองการพัฒนาใหตําบลภูแลนคาเปน
ตํ าบลที่ น า อยู มี ส าธารณู ป โภคครบถ ว นสมบูร ณ มีส ภาพแวดล อมที่ ส ะอาด มี ร ะเบี ย บเรีย บร อยสวยงาม
ประชาชนไดรับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงการบริการที่ดี เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ที่สุด การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กองชางองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เพื่อเจาหนาที่จะไดใชเปนคูมือ
ในการปฏิบั ติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหประชาชนมีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ดังนี้
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่ตําบลภูแลนคา ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่ตําบลภูแลนคา ประชาชนและผูประกอบการไดรับความพึงพอใจในการ
รับบริการ
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา สามารถจัดเก็บ
คาธรรมเนียม สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบ
จํานวนสิ่งปลูกสราง
คําจํากัดความ
กองชาง คือ สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
นายกองคการบริหารสวนตําบล คือ เจาพนักงานทองถิ่น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล คือ ผูตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
งานควบคุมอาคาร
ผูอํานวยการกองชาง คือ ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานควบคุม
อาคาร
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โครงสรางของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

กองชาง
นักบริหารงานชาง ๗

ฝายกองชาง
- งานกอสราง
- งานสาธารณูปโภค
นายวันชัย ญาติสมบูรณ
ผูอํานวยการกองชาง

ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานผังเมือง
นายวันชัย ญาติสมบูรณ
ผูอํานวยการกองชาง

นายสานิต เฉลียวชาติ
นายชางโยธา

นายสานิต เฉลียวชาติ
นายชางโยธา

นายสิทธิพร สมรูป
ผูชวยนายชางโยธา

นางสาวสุภาวดี รัดสันเทียะ
ผูชวยนายชางเขียนแบบ

นางสาวสุภาวดี รัดสันเทียะ
ผูชวยนายชางเขียนแบบ
นายอํานวย หีบขุนทด
คนงานทั่วไป (ผูมีทักษะ)
งานธุรการ
นายวันชัย ญาติสมบูรณ
ผูอํานวยการกองชาง
นายสิทธิพร สมรูป
ผูชวยนายชางโยธา

8
๑. งานกอสราง
ขั้นตอนการดําเนินงานกอสราง
๑. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทตางๆ
๒. จัดทําประมาณราคากลาง โดยศึกษาราคาวัสดุกอสรางที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด (ไมเกิน ๑
เดือน) จากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ
๓. นายชางโยธา ตรวจทานและเสนอผูอํานวยการกองชางตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา
และแบบแปลน
๔. เสนอปลัด อบต. และ นายก อบต. พิจารณาและลงนามอนุมัติดําเนินโครงการ
แผนผังขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ศึกษารายละเอียดโครงการ

นายชางโยธา จัดทําประมาณราคา
กอสราง พรอมแบบแปลนการกอสราง

ผูอํานวยการกองชาง ตรวจทาน

ผูอํานวยการกองชาง ตรวจสอบ

ไมถูกตอง

ถูกตอง

แกไขและเสนอพิจารณาใหม

เสนอปลัด อบต. และ นายก อบต. พิจารณา
และลงนามอนุมตั ิดาํ เนินการ
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แผนผังขั้นตอน (ตอ)
คัดลอกสําเนาเอกสารประมาณราคา พรอม
แบบแปลนกอสราง ใหกองคลังดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ชางผูควบคุมงานลงพื้นที่กอสราง เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบแปลนที่
กําหนด พรอมทั้งจัดทําบันทึกการควบคุมงานทุกวัน

รายงานปญหาและ
อุปสรรคใหผูบังคับ
บัญชาทราบ

รายงานผลการดําเนินโครงการให ปลัด อบต./นายก
อบต. ทราบ เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ

สรุปผลการดําเนินโครงการ
กอสรางรายไตรมาส รายงานปลัด
อบต./นายก อบต. ทราบ
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๒.งานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟาสาธารณะ
- งานระบายน้ํา
- งานการบํารุงรักษาคูคลอง ทอระบายน้ํา
- งานสํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่และโครงการปองกันน้ําทวมขัง แผนบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะ การ
แกไขเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาน้ําทวมขัง การระบายน้ําและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ํา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคา หนวยงานราชการ มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ
ในตําบลภูแลนคา
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคา หนวยงานราชการ มีระบบสาธารณูปโภคอยางสมบูรณ
ในตําบลภูแลนคา
ขั้นตอนการดําเนินงานติดตั้ง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ
- กรอกแบบคํารอง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา หรือที่ทําการผูใหญบาน/สมาชิก อบต.
- สงคํารอง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
- เจาพนักงานธุรการลงรับเรื่อง และเสนอตอปลัด อบต., นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ
- ดําเนินการตามคํารองขอที่ผานการพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว
๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประมาณราคา
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร
-งานออกแบบและบริการขอมูล
-งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป งานวิศวกรรม
-งานออกแบบ งานกอสรางที่มีผูยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารทุกประเภทที่ไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น ใหกอสรางถูกตองตามแบบที่รับอนุญาตการประมาณราคา รวมพิจารณากําหนดวางแผนงาน
งบประมาณ
-งานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย
ผูบริหาร
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน ความถูกตอง รวดเร็ว
ตําบลภูแลนคา
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน ความถูกตอง รวดเร็ว
ตําบลภูแลนคา
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ขั้นตอนการดําเนินงานขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร
๑. ผูยื่นคํารอง ขอรับแบบฟอรมการยื่นคํารองได ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
๒. ผูยื่นคํารองนําแบบคํารองขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พรอมหลักฐานยื่นตอเจา
พนักงานธุรการกองชาง อบต.ภูแลนคา เพื่อจัดทําหนังสืออนุญาตกอสรางอาคาร (อ.๑)
หลักฐาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
- สําเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ ๑ ฉบับ
๓. เจาพนักงานธุรการเสนอนายก อบต. ลงนาม (กรณีนายก อบต. ไมอยูประจําสํานักงาน หรือติดภารกิจ ใช
ระยะเวลาประมาณ ๑-๔ วัน
๔. ติดตอผูยื่นคํารองมารับหนังสืออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ตอเติม รื้อถอนอาคาร
ผูยื่นคํารองกรอกแบบคํารองขออนุญาต
กอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร

ผูยื่นคํารอง ยื่นเอกสารหลักฐานไดที่ กองชาง
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

เจาพนักงานธุรการกองชาง จัดทําหนังสือ
อนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อถอนอาคาร

นายก อบต. ลงนาม

แจงผูยื่นคํารองมารับหนังสืออนุญาตกอสราง/
ตอเติม/รื้อถอนอาคาร
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๔.งานผังเมือง
-งานสํารวจและแผนที่
-งานวางผังพัฒนาเมือง
-งานควบคุมทางผังเมือง
-งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อการขอครอบครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ
การบุกรุกที่ ดิน ใหเปน ที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา คันดิน
สะพาน ทอระบายน้ํา
-งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
ผูรับบริการ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน มีที่ทํากินและที่อยูอาศัยมีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน
ตําบลภูแลนคา
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
ประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคาหนวยงานราชการใน มีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
ตําบลภูแลนคา
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๒๓
ขั้นตอนการดําเนินงานการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต
๑.เจาของที่ดินติดตอเพื่อขอรังวัดที่ดิน
๒.เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ แจงเรื่องมายังองคการบริหารสวน
ตําบลภูแลนคา
๓.นายก อบต. มอบอํานาจเจาหนาที่กองชางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
๔.กรณีไมมี่การุกล้ําที่สาธารณประโยชน เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
รับรอง
๕.กรณีมีการรุกล้ําที่สาธารณประโยชน ประสานความรวมมือไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ
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แผนผังขั้นตอนการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบานเขวา
แจงเรื่องมายัง อบต.ภูแลนคา

เจาหนาที่กองชาง (ผูรับมอบอํานาจจากนายก อบต.)
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารอง

ลงนามรับรอง

รายงานอําเภอบานเขวา

รายงานนายก อบต. ทราบ
การรายงานผล
๑.งานกอสราง รายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
๒.งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดําเนินงานสิ้นปงบประมาณ
๓.งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียนเรงดวน
๔.งานผังเมือง รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียน

