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แนวทางการจัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน 

1. ที่มาและความสำคัญ 
เนื ่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ

ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการขออนุญาต
ดำเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา
เอกสารและหลักฐานท่ีจำเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช ้อำนาจหน้าที ่ของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที ่ 25/2557 เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558  

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 สาระสำคัญ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ดังนี้ 

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับ
อนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ      
และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
มายื่นคำขอด้วยต้นเองก็ได้ 

คู่มือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้  ณ สถานที่ที ่กำหนดให้ยื ่นคำขอ       
และเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สำเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี จัดทำเสาเนา
ให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชาชนด้วย 

กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตท่ีกำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่าข้ึนตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและส่ังการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

มาตรา 17 ให้ผู ้อนุญาตจัดทำคู ่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายใน       
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทางการจัดคู่มือสำหรับประชาชน  
2.1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
2.2 เพื่อให้การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
อนึ่ง แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนนี้ เป็นแนวทางพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นให้การจัดทำคู่มือสำหรับ

ประชาชนเป็นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 และหากสามารถบรรลุเจตนารมณ์ตามท่ีกฎหมายบัญญัติแล้ว หน่วยงานสามารถเพิ่มเติม
ประเด็นที่สอดคล้องกับระบบการให้บริการของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาปรับปรุ งการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

3. คำจำกัดความ  
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดำเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ จนแล้ว

เสร็จตามคำขอ การยื่นคำขอนี้เป็นการยื่นคำขอตามที่มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดให้ผู ้รับบริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ       
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร  

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ    
จากหน่วยงานของรัฐ  

“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 3 ประเภท ประกอบด้วย  

1) องค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น 

2) กองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ) 
3) หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นเครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก่ สภาวิชาชีพ 

สถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งอยู่ในกำกับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

4. แนวคิดและหลักการ 
    แนวคิดและหลักการของการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก          

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็น
หลักการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ      
การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

4.1 ความหมายของคู่มือสำหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนใน
การติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขึ้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และหลักฐาน
ท่ีจำเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

4.2 ขอบเขตการดำเนินงาน หน่วยงานของรัฐที ่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ 
ประชาชนต้องขออนุญาต จัดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชน  

4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้  
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1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของ ประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ 
สถานท่ีให้บริการ 

2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีด ความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ  
4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

4.4 เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องมายื่นคำขออนุญาตก่อนดำเนินการใดมีการจัดทำ
คู่มือสำหรับประชาชนและนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน 

5. ประเภทของกระบวนงานบริการ 
การติดต่องานกับทางราชการนั้นถ้าเรารู้และเตรียมตัว เอกสารทเกี่ยวข้องก็จะทำให้การติดต่องาน

สะดวก รวดเร็ว ท้ังผู้ให้บริการและผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีเน้นการ
ให้บริการประชาชนเป็นหลัก สร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้มาติดต่อ และได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน        
มีประเด็นสำคัญรายละเอียดกระบวนงานบริการท่ีจำแนกออกเป็น 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 

 
สำนักงานปลัด 

➢ รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ มีเจ้าหน้าที่ร ับเรื ่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำ

หน่วยงาน โดยประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ 
หรือได้รับความเดือดร้อนจากประชาชนด้วยกันเอง หากเหตุดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว สำหรับประชาชนท่ีต้องการร้องทุกข์สามารถทำได้ ดังนี้ 

1. ร้องทุกข์ด้วยวาจา 
2. ทำเป็นคำร้อง (ลายลักษณ์อักษร) 

กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อการพิจารณา 
1. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. พ.ร.บ. สาธารสุข พ.ศ. 2535 
3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 
4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เอกสารประกอบรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
3. เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ยื่นคำร้องได้ที่ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ 
                          ในวันเวลาราชการ โทร. 073 – 299927 
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➢ การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลละแอจะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เงินท่ีได้รับเป็นอัตราข้ันบันได คือ 

 อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท 
 อายุ 70 - 79 ปี รบัเดือนละ 700 บาท 
 อายุ 80 - 89 ปีรับเดือนละ 800 บาท 
 อายุ 90 ปีข้ึนไป รับเดือนละ 1,000 บาท 

1. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้น  เกิดใน

วันท่ี 1 มกราคมของปีนั้น) 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรั ฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบ้ียหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ ำ     
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ 
หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินผ่านธนาคาร จำนวน 1 ชุด 

ยื่นคำขอได้ที่ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ในวันเวลาราชการ โทร. 073 – 299927 
➢ การข้ึนทะเบียนผู้พิการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ ซึ่งรายใหม่ท่ียังไม่
เคยลงทะเบียนมาก่อนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ และจะได้รับเบ้ีย
พิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละแอในปีงบประมาณถัดไป ผู้พิการจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพฯ รายละ 500 
บาท/เดือน 
คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

1. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลละแอ และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 
2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
4. มีสัญชาติไทย 

หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ 
1. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ จำนวน 1 ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ชุด 
4. สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ กรณีผู้พิการ

ไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่)    
ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนด้วย 
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ยื่นคำขอได้ที่ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ในวันเวลาราชการ โทร. 073 – 299927 

กองคลัง 
➢ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างนั้นๆ เช่น ตึกแถว อาคาร ร้านค้า บ้านเช่า บริษัท ธนาคาร แฟลต อพาร์ทเม็นท์ อู่ซ่อมรถ โรงงาน 
อัตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ยื่นแบบช าระภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี 
หลักฐานที่นำไปแสดง 

1. สำเนาโฉนดท่ีดิน น.ส.3 ก หรือ สปก.4-01 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
5. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี) 

ยื่นคำขอได้ที่ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ในวันเวลาราชการ โทร. 073 – 299927 
➢ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
เจ้าของที่ดินไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี ในกรณีที่เป็นเจ้าของ
ท่ีดินใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องยื่นแบบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
หลักฐานที่นำไปแสดง 

1. สำเนาโฉนดท่ีดิน น.ส.3 ก หรือ สปก.4-01 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาบัตรประชาชนประจำตัวประชาชน  
*** มีการให้บริการเคล่ือนท่ีทุกปี *** 

ยื่นชำระได้ที่ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ในวันเวลาราชการ โทร. 073 – 299927 
หมายเหตุ : เรื่องภาษีต้องมีการเปล่ียนแปลงอีกรอบเนื่องจากเป็นภาษีตัวใหม่ 

กองช่าง 
มีภาระหน้าที่เกี ่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติ         

เพื่อดำเนินการตามโครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน ส่ิงก่อสร้างท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้าง   
แก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซม  วัสดุครุภัณฑ์    
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน 

1. งานก่อสร้าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานก่อสร้างและบูรณาการ 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
 - งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
 - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
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 - งานธุรการประจำส่วนโยธา 
 - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
 - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
- งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เข่ือน สะพาน 
และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ 
 - งานเขียนแผนท่ีต่างๆ 
 - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
 - งานตกแต่งสถานท่ี 
 - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา 
 - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา 
 - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 - งานระบายน้ำ 
 - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. งานผังเมือง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานสำรวจและแผนท่ี 
 - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
 - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของจังหวัด 
 - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ  
                                           ในวันเวลาราชการ โทร. 073 – 299927 

 


