
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

คํานํา 
 
 

คูมือการปฏิบัติงานกองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบหรือ
แนวทางการในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกองชาง ซึ่งภารกิจหลักจะเปนในดานการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ให
เกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการให
บริการสมํ่าเสมอ ดังนั้นกองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณุบุรี จึงไดจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่
แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน รายละเอียดเอกสารประกอบกรณีประชาชนผูมา
รับบริการจะเขามาติดตอราชการ เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามขอกําหนดที่
สําคัญและสามารถสนองตอบความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนเพ่ือความ
โปรงใสและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานชองเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  
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บทนํา 

 
 

ขอบเขตการจัดทําคูมือ 
 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกองชางประกอบดวย ภารกิจที่ปฏิบัติและหนาที่รับผิดชอบ      
ตาง ๆ ภายในกองชาง ซึ่งเก่ียวกับในงานดานการควบคุมอาคารและขออนุญาตปลูกสรางอาคารการควบคุม
ผังเมือง และการจัดทําผังเมือง งานสํารวจและออกแบบ งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปตยกรรม งานการ
โยธา งานกอสรางและซอมบํารุง งานเครื่องจักรกล งานสาธารณูปโภค งานติดตั้ง เสาไฟฟา งานระบบ
การจราจร  งานสวนสาธารณะ งานระบบการจราจร และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  ดังนั้น
ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานของกองชางนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนคูมือการทํางานใหบรรล ุ 
เปาหมายปฏิบัติงานไดถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนไปตามแนวทางเดียวกัน และที่สําคัญเพ่ือให
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี ้

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน  
(๒) เกิดผลสมัฤทธตอภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

ตาม “พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖”  
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร 
2. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดทราบถึงภารกิจของหนวยงานวายังคงมุงตอจุดสําเร็จของ

องคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอาจทําใหหนวยงานตองให
ความสําคัญแกภารกิจงานบางอยางมากยิ่งข้ึน 
  3. เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะชวยใหการทํางานของกองชาง          
ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วทันตามกําหนดเวลามีการ
ทํางานอยางปลอดภัยบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการขอบเขตการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน     
กองชาง 

 4. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน และปญหาอุปสรรค 
แนวทางแกไขปญหา สามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ประโยชนของการจัดทําคูมือ 
 

  1. เจาหนาที่ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีคุณภาพรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา 

3. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซาซอน 
4. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานไดถูกตอง 
5. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
7. ใหผูปฏิบัติงานศกึษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
8. การวานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงาน

ออกมาตามเปาหมาย 
9. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได 
10. ทําใหสามารถปรับปรุงแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได 
11. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน 
12. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน 
13. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได 
14. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพ่ือนํามารปรับปรุงงานได 
11. มีข้ันตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น 
12. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
13. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
14. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายข้ึน ไดเห็นภาพรวมของ

หนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น 
15. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อางอิง 
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บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
 
 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 

  กองชาง ใหมีนักบริหารงานชาง ระดับกลาง เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานสํารวจ งานออกแบบ และเขียน งานกอสราง งานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งาน
จัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ  งานจัดเก็บและทําสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติ 
โครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณ
จราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุงประจําป 
งานควบคุมการกอสรางและซอมรุง งานจัดทําประวัติติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องจักรกล         
งานจัดทําทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเกี่ยวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 
งานชวยเหลือสับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสุนดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามัน
เชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ และงานอ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยใหมีงานในความรับผิดชอบ และที่ไดรับมอบหมายโดยแบง              
สวนราชการภายในออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย 
 

  1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

2. ฝายแบบแผนและกอสราง 
2.๑ งานแบบแผนและกอสราง 
2.2 งานวิศวกรรมโยธา 
2.3 งานสถาปตยกรรม 
2.4 งานผังเมือง 
2.5 งานควบคุมอาคาร 
2.6 งานสํารวจและออกแบบ 
2.7 งานควบคุมการกอสราง 

3. ฝายการโยธา 
3.๑ งานการโยธา 
3.๒ งานกอสรางและซอมบํารุง 
3.3 งานเครื่องจักรกล 



4. ฝายสาธารณูปโภค 
4.1 งานสาธารณูปโภค 
4.2 งานระบบการจรากจร 
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ฝายบริหารงานท่ัวไป  
 1. งานบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี ้
   - ธุรการและสารสนเทศ  

  - การเงิน พัสดุ และการคนืเงินประกันสัญญา  
  - แผนงานและงบประมาณ  
  - บุคลากร  
  - การใชและบํารุงรักษารถสวนกลาง  
  - ควบคุมภายใน  

ฝายแบบแผนและกอสราง  
1. งานแบบแผนและกอสราง ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้ 
  - ภารกิจถายโอน   

  - ชั่ง ตวง วัด    
  - สารสนเทศภูมิศาสตร   
  - แผนงานโครงการเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   
  - เทศบัญญัติตามอํานาจ หนาที่ และกฎหมาย   
  - การชางสุขาภิบาล   
  - ประสานแผนงาน   

 

 2. งานวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้ 
  - ตรวจสอบงานทางวิศวกรรมและอื่น ๆ   
  - ขอมูลทางวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2505 และที่แกไข

เพ่ิมเติม                   
 3. งานสถาปตยกรรม ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้ 

  - ตรวจสอบงานทางสถาปตยกรรมและอ่ืน ๆ   
  - ขอมูลทางสถาปตยกรรม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543   
  - อนุรักษเมืองเกา    

 4. งานผังเมือง ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้ 
  - วางผังและประเมินผล   
  - ปรับปรุงผังเมือง   

 5. งานควบคุมอาคาร ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้ 
  - ขออนุญาตกอสราง / ดัดแปลง / รื้อถอน   
  - เปลี่ยนการใชอาคาร   

   - รับรองการกอสรางอาคาร  



   - รับรองการรายงานผลการตรวจสอบอาคารประจําป   
   - เรื่องรองเรียน / ขอพิพาท   

  - ตรวจสอบและรายงานผล ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   
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  - โอนใบอนุญาต / ใบแทน / การตออายุ / ยกเลิก / หนังสือรับรอง   
  - รับแจงตามพระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543   
  - พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547   
  - อาคารควบคุมการใช ตามมาตรา  
  - ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส  มีผูรับผิดชอบ ดังนี ้

 

 6. งานสํารวจและออกแบบ  
  - การสํารวจ   
  - การออกแบบ   
  - การประมาณการ   
  - การกําหนดแบบรูปรายการ / ขอบเขตงาน (TOR)   
  - การประมาณราคา   
  - ราคากลาง / ราคากลางอิเล็กทรอนิกส   
  - การกําหนดหลักเกณฑการคํานวณคา K   
7. งานควบคมุการกอสราง  
  - ควบคุมงาน  
  - รายงานการควบคุมงาน   
  - รับรองผลการดําเนินการโครงการ   
  - การคาํนวณคา K   
   - ประชุมการปฏิบัติงานโครงการ   

  

ฝายการโยธา  
 1. งานการโยธา ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี ้
   - จัดสถานที่และประดับตกแตง  

  - สวนสารธารณะและภูมิทัศน  
  - พัสดุ/เบิกจาย/ควบคุม/จัดเก็บ  
  - เรือนเพาะชํา  
  - สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณ 

 2. งานกอสรางและซอมบํารุง ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้ 
  - กอสราง/ปรับปรุง  
  - ซอมแซม/บํารุงรักษา  

   - สํารวจ/ออกแบบ  
   - พัฒนางานทาง/สะพาน  

       3. งานเครื่องจักรกล ประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้ 



   - แผนและรายงานการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา  
   - ซอมแซม/บํารุงรักษา  
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ฝายสาธารณูปโภค  
1. งานสาธารณูปโภคประกอบดวย ภารกิจ ดังนี้  

 - สํารวจออกแบบ ประมาณการ  
 -  กอสรางและปรับปรุง ผู 

  -  ซอมแซมและบํารุงรักษา  
                       -  พัฒนางานทางและสาธารณูปโภค  
                       -  บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะและสถานที่    
                                  -  เครื่องจักรกลและระบบสูบน้ําดวยไฟฟา  

 -  ระบบสารสนเทศกับการจัดการงานซอมไฟฟาสาธารณะ (Smart I Pole)  
จัดทําแผนรายงาน  
                    -  พลังงานทดแทน  

-  แหลงน้ําและระบบประปา  
 -  งานถายโอน,รับมอบจากสวนราชการอื่น  

2. งานระบบการจราจรประกอบดวยภารกิจ ดังนี้  
                      -  สํารวจออกแบบประมาณราคา  
   -  ซอมบํารุงสัญณานไฟจราจร  
   -  เครื่องหมายจราจร  
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โครงสรางของกองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 

นายพลัฏฐ สมัครเขตรการณ 

ผูอํานวยการกองชาง 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทัวไป 

นายพลัฏฐ ์สมัครเขตรการณ ์ 

 ผู้อาํนวยการกองช่าง รักษาการในตาํแหน่ง หัวหน้า

ฝ่ายบริหารงานทัวไป 

-งานบริหารงานทัวไป 

. นางจิระประภา เก่งธรรมกิจ                             

ตาํแหนง่  เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

2. นางอมัพร โพธิทอง  

ตาํแหนง่ ลกูจา้งประจาํ (เจา้พนกังานธุรการ) 

3.นางอาทิตยา พทุธวงษ ์ 

ตาํแหนง่  ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 

4.นางเพ็ญประภา จงไพบลูย ์

ตาํแหนง่  ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 

.นายรุง่วิทย ์ภู่ระยา้ ตาํแหนง่ พนกังานขบัรถยนต ์

6.นางจิรวฒัน ์เอียมนอ้ย ตาํแหนง่  พนกังานจา้งทวัไป 

.นางสาวนชุจรีย ์ตาตะสิงห ์ตาํแหนง่ พนกังานจา้งทวัไป                                                                   

 
 

ฝ่ายการโยธา 

นายหรัิญ สองิทอง 

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตาํแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

-งานการโยธา 

. นายหิรญั สอิงทอง 

ตาํแหนง่ นายชา่งโยธาอาวโุส  

2. นายประจกัษ ์เมฆฉาย                                   

ตาํแหนง่ เจา้พนกังานสวนสาธารณะชาํนาญงาน 

3.นายสมศกัย ์ปลอ้งเรืองกลุ  

ตาํแหนง่ เจา้พนกังานสวนสาธารณะปฏิบตังิาน 

-งานก่อสร้างและซ่อมบาํรุง 

.นายสมพงษ ์โพธิทอง ตาํแหนง่ นายช่างโยธาอาวโุส 

-งานเครอืงจักรกล 

.นายวิทยา มีนิลดี ตาํแหน่ง นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

 

 

 



 

 

8 

                                                                    

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 

-งานสาธารณูปโภค 

1.นายสทุธินนัท ์สมบตัจิิราภรณ ์ 

ตาํแหนง่ หวัหนา้ฝ่ายสาธารณปูโภค 

.นายสาโรจน ์สารสวุรรณ  

ตาํแหนง่ ลกูจา้งประจาํ (นายชา่งไฟฟ้า) 

.นายมณฑล อินทรใ์จเอือ  

ตาํแหนง่ ลกูจา้งประจาํ (นายชา่งโยธา) 

-งานระบบการจราจร 

1.นายสทุธินนัท ์สมบตัจิิราภรณ ์ 

ตาํแหนง่ หวัหนา้ฝ่ายสาธารณปูโภค 

 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นายพลัฏฐ ์สมัครเขตรการณ ์                 ผู้อาํนวยการกอง

ช่าง รักษาการในตาํแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

-งานแบบแผนและก่อสร้าง 

.นายจตพุร  ปานอทุยั ตาํแหนง่ นายชา่งโยธาชาํนาญงาน 

-งานวิศวกรรมโยธา 

1.นายเหรียญชยั  ปิณจีเสคิกลุ ตาํแหนง่ วิศวกรโยธาชาํนาญการ 

-งานสถาปัตยกรรม 

1.นายเหรียญชยั  ปิณจีเสคิกลุ ตาํแหนง่ วิศวกรโยธาชาํนาญการ 

-งานผังเมือง 

.นางจิดาภา  ประทุมถ่ิน ตาํแหนง่ นายชา่งโยธาชาํนาญงาน 

-งานควบคุมอาคาร 

.นางจิดาภา  ประทุมถ่ิน ตาํแหนง่ นายชา่งโยธาชาํนาญงาน 

-งานสาํรวจและออกแบบ 

1.นายเหรียญชยั  ปิณจีเสคิกลุ ตาํแหนง่ วิศวกรโยธาชาํนาญการ 

.นายจตพุร  ปานอทุยั ตาํแหนง่ นายชา่งโยธาชาํนาญงาน 

3. นายดนยั เข็มเพ็ชร ตาํแหนง่ นายช่างเยนแบบชาํนาญงาน 

-งานควบคุมการก่อสร้าง 

1. นายดนยั เข็มเพ็ชร ตาํแหนง่ นายช่างเขียนแบบชาํนาญงาน 

.นายจตพุร  ปานอทุยั ตาํแหนง่ นายชา่งโยธาชาํนาญงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

  
1. งานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งประกอบดวยภารกิจงาน ดังนี ้
   - ธุรการและสารสนเทศ  
  - การเงิน พัสดุ และการคนืเงินประกันสัญญา  
  - แผนงานและงบประมาณ  
  - บุคลากร  
  - การใชและบํารุงรักษารถสวนกลาง  
  - ควบคมุภายใน  

 
ภารกิจงานธุรการและสารสนเทศ 

 
1. หนังสือรับ ภายในกองชาง 
2. งานธุรการกลาง (สํานักปลัด) 
3. ลงเลขรับกองชาง 
4. เสนอผูอํานวยการกองชาง  
5. หนังสือรับงานบริหารงานทั่วไป 

-บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการ 
-บันทึกหนังสือโตตอบ 
-สงใหหนวยงานที่เก่ียว 

6. เก็บเขาแฟม  
 

ภารกิจการเงิน พัสดุ และการคืนเงินประกันสัญญา 
- พัสดุ 
1. บันทึกขออนุมัติซอมครุภัณฑ (กรณีจัดจางซอม)     
2. บันทึกขอตรวจสภาพครุภัณฑ  (กรณจีัดจางซอม) พรอมเอกสารการดเหลือง   



3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจาง (พรอมแนบแผน/กิจกรรม/โครงการ)    
4. เอกสารแนบประกอบการจัดซื้อจัดจาง (แผน/งบประมาณ/โครงการ)    
5. เอกสารการตรวจสอบงบประมาณการเบิกจาย (e-lass)     
6. ใบเสนอราคา  (และคูเทียบ 2 ราย) พรอมเอกสารผูเสนอราคา     
7. บันทึกการจัดทํา TOR     
8. TOR      
9. คําสั่งคณะกรรมการราคากลาง (กรณรีาคาเกิน 50,000 บาท)     
10. บันทึกสืบราคากลาง     
11. จัดสงงานพัสดุ กองคลัง 
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- การเงนิ    
1. บันทึกความตองการพัสดุเพื่อขออนุมัติในหลักการ (รายงานความตองการ)  

     2. รายงานขอซื้อตามระเบียบพัสดุ     
3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง/ใบสั่งซื้อ/บันทึกตกลงซื้อ/สัญญาซื้อขาย    
4. ใบสงของ/ ใบแจงหนี้     
5. รานงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการพัสดุ     
6. ขออนุมัติเบิกจาย (ตั้งฎีกาในระบบ elass) พรอมเสนอผูบริหารเบิกจาย   

     7. การลงบัญชีคุมพัสดุ     
 

ภารกิจแผนงานและงบประมาณ 
 

1. จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติ งานประจําปใหแตละภารกิจงานตาง ๆ  ทราบและ
ดําเนินการ ตามแผนงาน 

2. จัดเตรียมเอกสารรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  และเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณ   

3. จัดทํารางงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม       
(ถามี)  เพ่ือจัดสงใหกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 
ภารกิจงานบคุลากร 

1. จัดทําสมุดคุมทะเบียนประวัติพนักงานงานกองชาง 
2. จัดทําสมุดคุมทะเบียนประวัติการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ 
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน และ

พนักงานจางตามภารกิจ 
4. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน 

     5. งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล กองชาง 
 

ภารกิจการใชและบํารุงรักษารถสวนกลาง 
๑. ผูขอใชรถยนตจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓ ) สงใหงานธุรการกอนวันที่

จะเดินทางอยางนอย ๑ วันยกเวนในกรณเีรงดวน 



๒. หัวหนาธุรการ/เจาหนาที่ธุรการรับใบคําขอใชรถยนตสวนกลาง(แบบ ๓) แลวตรวจดู
รายละเอียดการขอใชรถยนต สถานที่เดินทางไป เวลาที่เดินทางไป จํานวนผูโดยสารหากรายละเอียดไมขัด
เจนตองประสานผูขอใชรถยนตเพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาการอนุญาตใชรถยนตราชการ 

๓ หัวหนาธุรการ/เจาหนาที่ธุรการ รับใบคําขอใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) เสนอผูบรหิาร
ตามลําดับชั้นพิจารณาอนุญาต ในกรณีไมสามารถจัดรถใหไดตองแจงผูขอใชรถยนตทราบ 

4. เมื่อผูบริหารอนุญาตแลวแจงผูขอใชรถยนตทราบ (ทะเบียนรถที่ใชใน การเดินทาง ชื่อ
พนักงานขับรถ) และแจงพนักงานขับรถเตรียมความพรอมของรถยนตกอนออกเดินทาง 
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5. พนักงานขับรถยนตรับกุญแจรถยนต ตรวจสอบเสนทางท่ีจะใชในการเดินทางตามใบอนุญาต

ใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓ ) ตรวจสอบความพรอมของรถยนตปริมาณน้ํามันกอนนํารถออกทุกครั้ง ตอง
ตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีระดับ เกินกวาหนึ่งในสี่ของถังในกรณีมีน้ํามันเชื้อเพลิง มีระดับนอย
กวาหนึ่งในสี่ของถัง 

6. พนักงานขับรถยนต เขียนใบสั่งเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น เสนอผูบังคบับัญชา
พิจารณาเบิก-จาย น้ํามันเชื้อเพลิง 

7. พนักงานขับรถยนตนํายานพาหนะออกไปปฏิบัติงาน ตามใบอนุญาตใชรถยนต (แบบ ๓) 
8. พนักงานขับรถยนตลงบันทึกการใชรถยนต(แบบ ๔) 
9. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลวนํายานพาหนะเขาจอดยังที่จอดและตรวจสอบความเรียบรอย 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการใชงานครั้งตอไป เมื่อเสร็จภารกิจแลวสงคนืกุญแจ นําเก็บคืนในตูเก็บกุญแจ/ 
ที่ติดตั้งอยูที่กองชาง 

10. ตราวจเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชรถยนตสวนกลางเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ   
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

11. จัดทําแบบฟอรมที่เก่ียวของ 
- ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) 
- บันทึกการใชรถยนต (แบบ ๔) 
- ทะเบียนคมุการใชบัตรเติมน้ํามนั 

ตรวจสอบภายใน 
1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
2. การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูล 
3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
4. การติดตามผลวาไดมีการนําขอเสนอแนะในรายงานผล การปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ  
5. การยอมรับสภาพความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกองคกรซึ่งยังไมไดรับ การแกไขหารือกับผูบริหาร 
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ฝายการโยธา  กองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

 

1. งานการโยธา 

1.1 ภารกิจจัดสถานท่ีและประดับตกแตง 
 

ขั้นตอนการใหบริการภารกิจจัดสถานที่และประดับตกแตง 

1. ประชาชนกรอกแบบฟอรมคํารอง ณ กองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี / แจงทางโทรศัพท 

2. เจาหนาที่เสนอผูบังคบับัญชา 

3. ผูบังคบับัญชาแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

4. กองชางรับคํารองจากผูบังคับบัญชาแลวแจงงานท่ีรบัผิดชอบ 

5. หัวหนาฝายการโยธารับเรือ่งและแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตามคํารองพรอมทั้งสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ  

1.2 ภารกิจสวนสาธารณะและภูมิทัศน 

ขั้นตอนการใหบริการภารกิจสวนสาธารณะและภูมิทัศน 

1. ประชาชนกรอกแบบฟอรมคํารอง ณ กองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี / แจงทางโทรศัพท 

2. เจาหนาที่เสนอผูบังคบับัญชา 

3. ผูบังคบับัญชาแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

4. กองชางรับคํารองจากผูบังคับบัญชาแลวแจงงานท่ีรับผิดชอบ 

5. หัวหนาฝายการโยธารับเรือ่งและแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตามคํารองพรอมท้ังสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

2. งานกอสรางและซอมบํารุง 

2.1 ภารกิจซอมแซมและบํารุงรักษา (ฝาทอ ฝาบอพัก ฝารางระบายน้ํา / พื้นผิวทาง /ทางเทา ฟุตบาท / 

สะพาน) 

ขั้นตอนการใหบริการภารกิจซอมแซมและบํารุงรักษา 

1. ประชาชนกรอกแบบฟอรมคํารอง ณ กองชาง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี / แจงทางโทรศัพท 

2. เจาหนาที่เสนอผูบังคบับัญชา 

3. ผูบังคบับัญชาแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 



4. กองชางรับคํารองจากผูบังคับบัญชาแลวแจงงานท่ีรับผิดชอบ 

5. หัวหนาฝายการโยธารับเรือ่งและแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบและดําเนินการตามคํารองพรอม

ทั้งสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชาง  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
งานควบคุมอาคาร 
 
1.ภารกิจขออนุญาตกอสราง / ดัดแปลง / รื้อถอน 
 

1.1 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง / ดัดแปลง / รื้อถอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผูยื้นคาํรอ้งกรอกแบบคาํรอ้งขออนญุาตก่อสรา้ง/ดดัแปลง/รือถอน

อาคาร ระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขอ

อนญุาต ระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 

เจา้พนักงานทอ้งถินดาํเนินการตรวจสอบการใชป้ระโยชนที์ดิน

ตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนทีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง

เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรืองเขตปลอดภัยในการ

เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีดินฯ 

ระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนญุาต (อ. ) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั ระยะเวลาดาํเนินการ  

วนั 



 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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1.2 เอกสารที่ใชในการขออนุญาตกอสราง / ดัดแปลง / รื้อถอน 
 

ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสาร 
1 แบบแปลน 5 ชุด 
2 คํารองขออนุญาต (ข.1) 1 ชุด 
3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เจาของอาคาร  1 ชุด 
4 สําเนาทะเบียนบาน เจาของอาคาร  1 ชุด 

5 
สําเนาโฉนดท่ีดิน , น.ส.3 , น.ส.3 ก , สค.1 หรืออื่นๆ เจาของที่ดิน ถายทุก
หนา (ใหถายเทาตนฉบับ) 

1 ชุด 

6 
หนังสือยินยอมใหปลูกสรางในที่ดิน (กรณผีูขออนุญาต มิใชเจาของที่ดิน)  
พรอมแนบ สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด , สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

1 ชุด 

7 
หนังสือยินยอมใหกอสรางชิดเขต (กรณีชิดเขตที่ดิน ขางเคยีง)  พรอมแนบ  
สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด , สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด , สําเนาโฉนด 1 ชุด 

1 ชุด 

8 
หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณนีิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

1 ชุด 

9 
หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล (กรณี
ที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

1 ชุด 

10 หนังสือยินยอมใหกอสรางจากธนาคาร ( กรณีที่ดินติด จํานองธนาคาร ) 1 ชุด 

11 
หนังสือรับรองประกอบวิชาวิศวกรรมและ / หรือสถาปตยกรรม (กรณท่ีีอาคาร
เขาขายการควบคุมวิศวกรรมและ / หรือสถาปตยกรรม ) 

1 ชุด 

12 รายการคํานวณของวิศวกรรม  1 ชุด 

13 
หนังสือมอบฉันทะหรือรับมอบอํานาจตามกฎหมาย (กรณีผูขออนุญาตมิไดมา
ขอดวยตนเอง ) ผูรับมอบเตรียมสําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด , สําเนาบัตร
ประชาชน 1 ชุด 

1 ชุด 

 
1.3 คาธรรมเนียม 
 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 
1 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ฉบับละ 20 บาท 



2 ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท 
3 ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท 
4 ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ฉบับละ 10 บาท 
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2.ภารกิจการขอใบรับรองการกอสรางอาคาร  
 
2.1 แผนผังขั้นตอนการขอใบรับรองการกอสรางอาคาร  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืนแจง้และเสียคา่ธรรมเนียม 
ระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจสอบนดัวนัตรวจ ระยะเวลาดาํเนินการ  

วนั 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจอาคารทีก่อสรา้งแลว้เสร็จและพิจารณา

ออกใบรับรองอ.  และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน. ระยะเวลา

ดาํเนินการ  วนั 
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2.2 เอกสารที่ใชในการขอใบรับรองการกอสรางอาคาร  
 

ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสารฉบับจริง จํานวนเอกสารสําเนา หนวยนับ
เอกสาร 

1 บัตรประจําตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล 0 1 ชุด 
3 แบบคําขอใบรับรองการกอสราง

อาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร 
(แบบข.๖) 

1 0 ชุด 

4 ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือใบรับแจง 

1 0 ชุด 

5 หนั ง สื อ แสดงคว ามยินยอมจาก
เจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต) 
 

1 0 ชุด 

6 ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใชไดรับใบรับรอง
หรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว) 
 

1 0 ชุด 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน จํานวนเอกสารฉบับจริง จํานวนเอกสารสําเนา หนวยนับ
เอกสาร 

7 หนั งสื อรับรองของผูค วบคุมงาน
รับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต 

1 0 ชุด 

 
2.3 คาธรรมเนียม (ไมเสียคาธรรมเนียม) 
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3.ภารกิจการขอใบรับรองรายงานผลการตรวจสอบอาคารประจําป  

 
3.1 แผนผังขั้นตอนการขอใบรับรองรายงานผลการตรวจสอบอาคารประจําป 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 เอกสารที่ใชในการขอใบรับรองรายงานผลการตรวจสอบอาคารประจําป 

 
ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับเอกสาร 
1 คําขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) 1 ชุด 
2 หนังสือรับรองของผูตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทว ิ 1 ชุด 
3 รายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 2  ชุด 
4 บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของอาคาร (กรณีบุคคลเปนเจาของ

อาคารและหากเจาของอาคารมีหลายคนใหใชทุกคน) 
1 ชุด 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติ บุคคลเจาของอาคารที่ออกใหไม เ กินหกเดือน บัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปน
เจาของอาคาร) 

1 ชุด 

6 หนังสือสําคัญการจดทะเบียน รายนามคณะกรรมการและผูจัดการนิติ 1 ชุด 

รับคําขอ ตรวจสอบเอกสาร 

พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 

ออกใบรับรองหรือดําเนินการตามมาตรฐาน 46 

หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี พรอมแจง        

ผลการพิจารณา 



บุคคลอาคารชุด บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีนิติบุคลอาคารชุดเปนผู
ครอบครองอาคาร) 

ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับเอกสาร 
7 หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูขออนุญาต (หนังสือมอบอํานาจ) 

บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนขออนุญาตแทน) 
1 ชุด 

8 สําเนาหรือภาพถายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ   
(แบบ รต.1)  
 

1 ชุด 
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สําเนาหรือภาพถายใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสําเนาใบ
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูตรวจสอบอาคาร แลวแต
กรณีและจะตองไมเปนผูไดรับแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ พรอมทั้ง
สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ยังไมสิ้นสุดอาย ุ

1 ชุด 

10 สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของอาคารที่ยื่นคําขอใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร (กรณีอาคารท่ียื่นคําขอเปนประเภทอาคารหรือ
ประเภทปายที่อยูบนอาคาร) 

1 ชุด 

11 สําเนาหรือภาพถายการชําระภาษีปาย (กรณีอาคารที่ยื่นคําขอเปน
ประเภทปาย) 

1 ชุด 

12 สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ
ถอนอาคาร (แบบ อ.1) หรือใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2) 
หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ อ.3) หรือใบอนุญาตดัดแปลง 
หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ เพ่ือการอื่น (แบบ อ.
4) หรือใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสรางอาคาร ดัดแปลง 
เคลื่อนยาย หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ (แบบ กทม.6) 
พรอมหนังสือรับทราบแบบแปลนไมขัดของฯ (ถามี) 

1 ชุด 

13 สําเนาหรือภาพถายใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1 ) เดิม 
(ฉบับลาสุด) กรณไีดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารมาแลว 

1 ชุด 

14 สําเนาภาพถายหลักฐานการประกันภัยความรับผิดชอบจามกําหมายตอ
ชีวิตรางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก (ถามี) 

1 ชุด 

 
3.3 คาธรรมเนียม : 100 บาท 
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4.ภารกิจเรื่องรองเรียน (ขออนุญาตขตุเจาะถนน-ทางเทา)  
 
4.1 แผนผังขั้นตอนขออนุญาตขุตเจาะถนน-ทางเทา 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนคํารองขออนุญาตขุดเจาะถนน-ทางเทา  
ไดที่กองชางโดยแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
ทะเบียนบาน 

เขียนแผนผังโดยสังเขปบริเวณที่ขออนุญาตไว

ทายคํารอง 

เจาหนาท่ีจะนัดหมายใหนายชางเขตไป

ตรวจสอบสถานที่ภายใน  3 วัน 

นายชางเขตตรวจสอบทําผังบริเวณที่ขออนุญาตพรอมคิดคาธรรมเนียม

การขุดเจาะถนน-ทางเทา (ตามอัตราคาธรรมเนียม ทายหนังสือนี้) เสนอ

ผูบังคับบัญชาอนุญาตตามข้ันตอน 
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4.2 เอกสารที่ใชในการขออนุญาตขตุเจาะถนน-ทางเทา 
 

ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสารฉบับจริง จํานวนเอกสารสําเนา หนวยนับ
เอกสาร 

1 บัตรประจําตัวประชาชน 0 1 ฉบับ 
2 ทะเบียนบาน 0 1 ฉบับ 

 
4.3 คาธรรมเนียม  

ที ่ รายการ คาธรรมเนียม/ตร.ม. 
1 ขุดถนนผิดดินลูกรัง หรือหินคลุก  50 
2 ขุดถนนลาดยาง หรือถนนแอสฟลตติกคอนกรีต         200 
3 ขุดถนนคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก  400 
4 ขุดทางเทาคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก  150 
5 ขุดคันหินทางเทา คิดอัตรายาว เมตรละ 300 บาท  

 
5.ภารกิจการขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

  
5.1 แผนผังขั้นตอนการขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อได รับอนุญาตจะแจงผูขอเพ่ือเสียคาธรรมเนียมและ    

รับแบบการซอมแซมสวนที่ขออนุญาต 

ผูก้ารตรวจสอบเอกสาร 

ยืนขอตอ่อายุใบอนญุาต ระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อ

อายใุบอนญุาต ระยะเวลา 2 วนั 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
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5.2 เอกสารที่ใชในการขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน 0 1 ฉบับ (กรณบีุคคลธรรมดา) 
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

3 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
กอสรางอาคารดัดแปลง
อาคารรื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคารดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถเพื่อ
การยื่น (แบบข. 5) 

1 0 ชุด - 

4 

สําเนาใบอนุญาตกอสราง
ดัดแปลงรื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคารแลวแต
กรณี 

0 1 ชุด - 

5 

หนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคมุงาน (แบบน. 
4) (กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

1 0 ชุด - 

6 

หนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคมุงาน (แบบน. 
4) (กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม) 

1 0 ชุด - 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจสอบการดาํเนินการ

ตามใบอนญุาตว่าถึงขนัตอนใดและแจง้ใหผุ้้

ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ (น.1) ระยะเวลา 

 วนั 

 



5.3 คาธรรมเนียม : ฉบบัละ 20 บาท 
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6.ภารกิจการรับแจงตามพระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 

6.1 แผนผังขั้นตอนการรับแจงตามพระราชบัญญัติขดุดิน ถมดิน พ.ศ.2543 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

6.2 เอกสารที่ใชในการรับแจงตามพระราชบัญญตัิขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 
 

ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสารสําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 
3 แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดําเนินการ

ขุดดิน 
1 0 ชุด - 

4 แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณ 1 0 ชุด - 

ผูแ้จง้ยืนเอกสารแจง้การขดุดนิตามทีกาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 

เจา้พนกังานทอ้งถินดาํเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี

ถกูตอ้ง) ระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 

เจา้พนกังานทอ้งถินออกใบรบัแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มารบัใบรบัแจง้ 

ระยะเวลาดาํเนินการ  วนั 



ขางเคยีง 
5 แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 1 0 ชุด - 
6 โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทา

ตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนาทุกหนา 

0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมี
หนังสือยินยอมของ

เจาของที่ดินใหกอสราง
อาคารในที่ดิน) 
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ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสารสําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7 หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอ่ืนยื่น
แจงการขุดดิน ถมดิน 
 

1 0 ชุด - 

8 หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณี
ที่ดินบุคคลอ่ืน 
 

1 0 ชุด - 

9 รายการคํานวณ (วิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณการขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับ
พ้ืนดินเกิน๓เมตรหรือพื้นที่ปากบอดิน
เกิน 10,000 ตารางเมตรตองเปนผู
ไ ด รั บ ใบ อนุญ าต ป ร ะกอบ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม
ต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดิน
ที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 
 
 

1 0 ชุด - 

10 รายการคํานวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนที่
ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของ
เนินดินตั้งแต 2 เมตรขึ้นไปวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวา

1 0 ชุด - 



ระดั บส ามัญวิ ศ วกรก รณีพื้ น ท่ี เ กิ น 
2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของ
เนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
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ที ่ รายการเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสารสําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

11 
 

รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัด
การเคลื่อนตัวของดิน 
 

1 
 
 

0 
 
 

ชุด 
 
 

(กรณีการขุดดินลึกเกิน 
20 เมตร 

12 ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 
3 เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกิน 
10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
มี พื้ นที่ ต า ม ที่ เ จ า พนั ก ง าน ท อ ง ถ่ิ น
ประกาศกําหนดผูควบคุมงานตองเปนผู
ไ ด รั บ ใบ อนุญ าต ป ร ะกอบ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
 

1 0 ชุด - 

13 ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่ มี
พ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูง
ของเนินดินตั้งแต 2 เมตรขึ้นไปตองเปน
ผู ได รับ ใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
 

1 0 ชุด - 

14 ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 
 

1 0 ชุด - 

 
6.3 คาธรรมเนียม : ฉบบัละ 500 บาท 

 
7. ตรวจสอบและรายงานผล ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และอาคารควบคุมการใช 
ตามมาตรา 32 

การตรวจอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ , อาคารชุมนุมคน , อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
7.1 การตรวสอบรายงานผลประเภทอาคารตามมาตรา 32 ทวิ อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม 

ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 



กลุมอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบ 9 ประเภท ตามมาตรา 32 ทว ิ
1. อาคารสูง จํานวน 2 อาคาร 
2. อาคารขนาดใหญพิเศษ จํานวน 1 อาคาร 
3. อาคารชุมนุมคน - 
4.โรงมหรสพ จํานวน 4 โรง 
5. โรงแรมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป จํานวน 2 โรงแรม 
6. สถานบริการที่มีพ้ืนที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป จํานวน 6 ราย 
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7. อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป  จํานวน 10 

อาคาร 
8. โรงแรมที่มีความสูงมากกวาหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
9. ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่สูงจากพ้ืนดินตั้งแต 15 เมตรขี้นไปหรือมี

พ้ืนที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารหรือสวนหนึ่งสวน

ใดของอาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต   25 ตารางเมตรข้ึนไป จํานวน 15 ปาย 

8. พระราชบัญญตัิโรงแรม พ.ศ.2547 
8.1 ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.

2547 
1.การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ใหจังหวัด

พิจารณาอนุญาต 
2.กําหนดแผนการออกตรวจสอบโรงแรมกรณีขออนุญาตประกอบธุร กิจโรงแรมใหม                                           
3.การดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
4.ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ การดําเนินการแกไขและ

ปรับปรุงอาคาร ใหเปนไปตามระเบียบ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎกระทรวงประกาศกําหนด 
5.เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการแกไขดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน15วัน นับตั้งแต

วันที่ไดรับแจงจากผูประกอบกิจการโรงแรม 
6.รายงานแบบแสดงรายละเอียดของอาคารที่มายื่นคําขอดัดแปลง เปลี่ยนการใชอาคารเปน

โรงแรมตามแบบ อ.ค.2 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7.รายงานแบบแสดงรายละเอียดของอาคารที่มายื่นคําขอดัดแปลง/เปลี่ยนการใชอาคารเปน

โรงแรมตามแบบ อ.ค.6 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

ฝายสาธารณูปโภค 

การแจงเหตุไฟฟาสาธารณะชํารุดผานคํารอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจงเหตุไฟฟาสาธารณะชํารุดผาน Application I Pole 

 

 

รับแจงไฟฟาสาธารณะชํารุด 

เสนอผูบังคับบัญชา/พิจารณาส่ังการ 

1 วันทําการ 

1 วันทําการ 

มอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการ 

1 วันทําการ 

เจาหนาที่ดําเนินการซอมแซม 

1 วันทําการ 

รายงานการซอมแซม 

รวม 4 วันทาํการ 

รับแจงไฟฟาสาธารณะชํารุด 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

เสนอผูบังคับบญัชา 

1 วันทําการ 

1 วันทําการ 

มอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนนิการ เจาหนาที่ดําเนินการซอมแซม 

รายงานการซอมแซม รวม 2 วันทําการ 


