
วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัตงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของกองช่าง 
  2. เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การท างานของกองช่าง  ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา มีการท างานปลอดภัย บรรลุข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ 

ขอบเขตของกระบวนการ 
 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
  - งานข้อมูลก่อสร้าง 
  - งานระบบข้อมูลและแผนที่ 
  - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
  - งานพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วนงานราชการใน
ต าบลไชยราช 

การคมนาคม ขนส่งที่ดี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่ต าบลไชยราช 

ประชาชนในเขตต าบลไชยราช มีคมนาคม ขนส่งที่สะดวก 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง 
 1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต่างๆ 
 2. จัดท าประมาณราคากลางโดยศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด (ไม่เกิน 1 เดือน) จาก
ส านักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 3. ผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา และแบบแปลน 
 4. เสนอ ปลัด อบต. และนายก อบต. พิจารณาและลงนามอนุมัติด าเนินโครงการ 
  

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


แผนผังขั้นตอน 
 
 

  
ศึกษารายละเอียดโครงการ 

จัดท าประมาณการราคาก่อสร้าง
พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง 

ผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

แก้ไข และเสนอพิจารณา
ใหม ่

เสนอปลดั อบต. และนายก อบต.
พิจารณาและลงนามอนุมัติ

ด าเนินการ 

คัดลอกส าเนาเอกสารประมาณราคา 
พร้อมแบบแปลนก่อสรา้ง ให้กอง
คลังด าเนินการจัดซือ้จดัจ้างตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 



แผนผังขั้นตอน (ต่อ) 
 

 
 

  

ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพืน้ที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
ก าหนด พรอ้มทั้งจดัท าบันทึกควบคุมงานทุกวัน 

รายงานผลการด าเนินโครงการให้ ปลัด อบต./
นายกอบต.ทราบ เมือ่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

รายงานปัญหา
และอุปสรรคให้
ผู้บังคับบัญชา 

สรุปผลการด าเนินโครงการให้ ปลัด อบต./นายก
อบต.ทราบ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 



2. งานประสานสาธารณูปโภค 
 - งานประสานกิจการประปา 
 - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 - งานระบายน้ า 
 - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วนงานราชการใน
ต าบลไชยราช 

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่ต าบลไชยราช 

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ 

 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

ขั้นตอนการด าเนินงานติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
  1. กรอกแบบค าร้องขอติดตั้ง/ ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
  2. ส่งค าร้อง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 3. เจ้าพนักงานธุรการ ลงรับเรื่องและเสนอต่อปลัด อบต. , นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ 
 4. ด าเนินการตามค าร้องขอที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

 
  



แผนผังขั้นตอนการติดตั้ง / ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
  

ผู้ยื่นค าร้องขอ กรอกเอกสารค าร้อง  

ณ ที่ท าการ อบต.ไชยราช 

ผู้ย่ืนค าร้องขอ ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เจ้าพนักงานธุรการ เสนอค าร้องต่อ
นายก อบต. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อบต.ไชยราช 
ด าเนินการติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามค าร้องที่ได้รับการ

พิจารณาอนุมัติแล้ว 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ 



ขั้นตอนการด าเนินงานติดตั้งมิเตอร์น้ า 
 1. ผู้ขอใช้น้ า กรอกแบบฟอร์มค าของใช้น้ า ณ กองคลัง อบต.ไชยราช 
 2. เจ้าหน้าที่ เสนอนายก อบต. พิจารณาอนุมัติ 
 3. ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ อบต.ไชยราช ก าหนด 
 4. พนักงานผลิตน้ าประปา อบต.ไชยราช ด าเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ าตามค าขอ 
 

แผนผังขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ า 
 
  ผู้ขอใช้น้ า กรอกแบบฟอร์มค าขอใช้น้ า 

ณ กองคลัง อบต.ไชยราช 

เจ้าหน้าที่เสนอ นายก อบต.ไชยราช 

พิจารณาอนุมัติ 

ช าระค่าธรรมเนียม 

พนักงานผลิตน้ าประปา  อบต.ไชยราช  
ด าเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ าตามค าขอ 

รายงานผลการด าเนินการ 



3.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
  - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
 - งานวิศวกรรมและเครื่องกล 
 - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วนงานราชการใน
ต าบลไชยราช 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่ต าบลไชยราช 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 
 - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
 1. ใบค าขออนุญาต (ข.1) กรอกรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง 
 2. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน น.4 ตามมาตรา 29 พร้อมถายบัตรหรือใบอนุญาตของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตย์(กรณีเป็น คสล.3 ชั้ น)(เจ้าของ/วิศวกร/
สถาปนิก) 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต (เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 5. ส าเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า(เจ้าของที่ดินเซ็นชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 6. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
 7. หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) กรอกเอกสารถูกต้องพร้อมแนบ
ส าเนาทะเบียนและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดินมาด้วย 
 8. หนังสือรับรองพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เซ็นชื่อรับรอง) 
 9. หนังสือรับรองพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีเป็นอาคาร
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม) 
 10. หนังสือใบมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ (กรณีไม่ใช่ผู้ขออนุญาต ให้ถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 11. ส าเนาหนังสือรับรองการขออนุญาตตั้งโรงงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 



 12. หนังสือรับรองท่ีระบุพยานให้เซ็นพร้อมถ่ายบัตรให้ถูกต้อง 
 13. ผังบริเวณ แบบแปลน จ านวน 5 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อที่อยู่ของผู้รับรองให้ครบถ้วนถูกต้อง (ส าหรับ
อาคารที่สร้างด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ้องมีรายการค านวนแนบด้วย 1 ชุด) 
 14. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) กรอกเอกสารถูกต้องพร้อม
แนบส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินมาด้วย 
 15. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)...............................................................................  

ขั้นตอนการด าเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง /ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร 
 - ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่กองช่าง อบต.ไชยราช เพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาด าเนินการ
อนุญาตต่อไป 
 

  



แผนผงัขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

  

รับเรื่องขออนุญาต 

(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

(นายตรวจ) 

ตรวจสอบสถานที่ ผังเมือง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจพิจารณาแบบแปลน 

(นายช่าง/วิศวกร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา 

(นายก อบต.ไชยราช) 

ออก อ.1 และแจ้ง น.1 

ไม่ออก อ.1 และแจ้ง น.2 

ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 2 วัน 

ไม่เกิน 7 วัน 

ไม่เกิน 30 วัน 

ไม่เกิน 5 วัน 

อัตราค่าธรรมเนียมการอออกใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ 

1.ใบอนุญาตก่อสร้าง        ฉบับละ 20 บาท 

2.ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยา้ย   ฉบับละ 10 บาท 

3.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ 20 บาท 

4.ใบรับรอง   ฉบับละ 10 บาท 

5.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ฉบับละ  5  บาท 

อัตราค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ 

1.ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ 20 บาท 

2.ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยา้ย   ฉบับละ 10 บาท 

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ดังนี้ 

1.อาคารสูงไม่เกิน 1 ชั้น หรือ สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ     0.50  บาท 

2.อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร 
ตร.ม. ละ 2.00 บาท 

3.อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือ สูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4.00 บาท 

4.อาคารประเภทมีพื้นที่รับน้ าหนักเกิน 500 ก.ก./ตร.ม.ๆ ละ 0.50 บาท 

5.พื้นที่หรือสิ่งที่จอดรถ  กลับรถ ทางเข้าออกของรถ ตร.ม. ละ 0.50 บาท 

แจ้งให้ผู้ขอจัด
เอกสารให้ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขแบบใหถู้กต้อง 

ไม่ถูกต้อง 



4. งานผังเมอืง 
 - งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง 
 - งานควบคุมทางผังเมือง 
 - งานจัดรูปแบบที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

กรอบแนวคิด 
ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วนงานราชการใน
ต าบลไชยราช 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไชยราช/หน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่ต าบลไชยราช 

ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 23 

ขั้นตอนการด าเนินงานการระวังชี้แนวเขต/การรับรองแนวเขต 
 1. เจ้าของที่ดินติดต่อเพ่ือขอรังวัดที่ดิน 
 2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเรื่องมายัง อบต.ไชยราช 
 3. นายก อบต. มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่กองช่างด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 4. กรณีไม่มีการลุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามรับรอง 
 5. กรณีมีการลุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ ประสานความร่วมมือไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  



แผนผังขั้นตอนการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรายงาน 
 1. งานก่อสร้าง รายงานผลการด าเนินการทุกไตรมาส 
 2. งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 
 3. งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดข้อร้องเรียนเร่งร่วน 
 4. งานผังเมือง รายงานสรุปผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ หรือรายงานทันทีกรณีเกิดข้อร้องเรียน 
 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

แจ้งเรื่องมายัง อบต.ไชยราช 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

แจ้งเรื่องมายัง อบต.ไชยราช 

ลงนามรับรอบ รายงานอ าเภอบางสะพาน

รายงานนายก อบต.ทราบ 

กรณีมีการลุกล้ า กรณี่ไม่มีการลุกล้ า 


