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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งเทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้จัดท าข้ึนเพื่อให้
ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบงานในกองช่างได้ใช้ศึกษาและน าไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของกองช่าง  คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างกองช่าง ให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ   
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบกองช่าง เทศบาลต าบลบัลลังก์           
จะได้น าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามหน้าที่       
ของเทศบาลต าบลบัลลังก์  
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วัตถุประสงค์ 
การจัดท าคู่การปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลต าบลบัลลังก์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของกองช่าง  
2. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การท างานของกองช่างได้มาตรฐานเป็นไปตาม

เป้าหมาย   ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลามีการท างานปลอดภัย บรรลุข้อก าหนด
ที่ส าคัญของกระบวนการ   
 
 

กรอบแนวคดิ  
 เทศบาลต าบลบัลลังก์ เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นพอสมควร  
เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการทุกด้าน ผู้บริหารมีนโยบายต้องการพัฒนาให้เทศบาลต าบลบัลลังก์ เป็นต าบลที่น่าอยู่      
มีสาธารณูปโภคครบถ้วนสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวก 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงการบริการที่ดี เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน               
กองช่าง เทศบาลต าบลบลัลงัก์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รบับริการ     ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ     ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรบับริการ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ    ได้รับความพึงพอใจในการรับบรกิาร 
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แนวทางปฏิบัติงานแยกตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง ประกอบด้วย  
 1.งานธุรการกองช่าง 
 2.ฝ่ายก่อสร้าง 
    - งานก่อสร้าง  
    - งานสาธารณูปโภค 
 3.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
    - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    - งานผังเมือง 

คู่มือปฏิบตัิงานธุรการกองช่าง     
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
งานธุรการ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับงานของแผนกธุรการ แบ่งออกเป็น 5 งานย่อย 

ดังต่อไปนี้ 
1. งานการรับ - ส่งหนังสือ 
2. งานบริการจัดส่งจดหมาย เอกสาร หนังสือราชการ โดยทางไปรษณีย์ และส่งโดยตรง 
3. งานเก็บหนังสือและค าสั่ง ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการ

ปฏิบัติงาน 
4. งานจดบันทึกการประชุม การจัดการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการรับ-ส่งหนังสือภายนอก 
1. วัตถุประสงค์ 
คู่มือกระบวนการรับ – ส่ง หนังสือราชการ จัดท าข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน              

สารบรรณ รับ – ส่ง ของเจ้าหน้าที่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานลงทะเบียน รับ – ส่ง                       
หนังสือราชการด้วยความถูกต้องทันตามก าหนดเวลาสามารถสืบค้นได้ 

2. ขอบเขต 
2.1 การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือเข้าจากหน่วยงานภายในและภายนอกในฐานะสารบรรณ            

กองช่าง 
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ คัดแยกหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ หาข้อมูล 

ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร เพื่อพิจารณาส่งหนังสือไปถึงบุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามที่ผู้บริหารสั่งการ 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1 ระบบงานสารบรรณ หมายถึง การรับ – ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
3.2 หน่วยงานภายใน หมายถึงเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
3.3 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐภายนอกเทศบาลต าบลบัลลังก์ /หน่วยงาน

ภาคเอกชน /บุคคลภายนอก 
3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่ธุรการส่งเรื่องไปให้เพื่อด า เนินการตามค าสั่ง

การของผู้บริหาร 
3.5 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ปลัดเทศบาล /ผู้อ านวยการกองช่าง 
3.6 หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง นายกเทศมนตรี 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ พิจารณาหนังสือราชการและสั่งการ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการ 
4.2 ปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ พิจารณากลั่นกรองเสนอ

ความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอ านาจ 
4.3 ผู้อ านวยการกองช่าง มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ พิจารณากลั่นกรอง

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอ านาจ 
4.4 นักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานบันทึกรับ-ส่งหนังสือ พิจารณา 

กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
4.5 เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าหนักงานธุรการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือในไฟล์และ

ปฏิบัติงานรับ – ส่ง หนังสือตามขั้นตอนกระบวนงาน รับ – ส่ง หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
5. การตรวจเอกสาร 
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
6. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้า เพื่อให้งาน

สารบัญเป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้น
เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 

การรับหนังสือ ได้แก่ การรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และส่งหนังสอืที่ได้รับเข้า
มาจากสารบรรณกลางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ 

เมื่อรับหนังสือเอกสารราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเรื่องมายังแผนก
ธุรการกองช่างโดยงานธุรการจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตามข้ันตอนดังนี้ 

1. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก 
2. เปิดซองและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 
3. คัดแยกล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ 
4. ลงทะเบียนรับ (ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ) 
5. เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อบันทึกให้ความเห็น 
6. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ ตามล าดับ 
7. งานธุรการด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ โดยส่งเอกสารผ่านให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
8. จัดเก็บหนังสือต้นฉบบัเข้าแฟ้มเอกสารของหน่วยงานตามประเภท หัวข้อเรื่องโดยเรียงตามปี

ปฏิทิน 
9. สิ้นสุดการด าเนินงาน “รับหนังสือ” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



           -4- 
 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าหนักงานธุรการ 
7.1.1 คัดแยกเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ 
7.1.2 ลงทะเบียนรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณในไฟล์ทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ และ

ลงทะเบียนส่งหนังสอืตามระบบงานสารบรรณในไฟล์ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และบันทึกข้อมูลในสมุดส่ง
หนังสือ 

7.1.3 ส่งเรื่องให้บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ และตามที่
หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ในทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จัดส่งเอกสารฉบับจริงให้หน่วยงานตามที่หัวหน้า
ส่วนราชการสั่งการ ตามไปภายหลังที่ได้บันทึกการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง 
ค้นหาและติดตามเรื่องได้รวดเร็ว 

7.2 นักจัดการงานทั่วไป 
7.2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของหนังสือ 
7.2.2 พิจารณากลั่นกรองเรื่อง พร้อมหาข้อมูลประกอบ ติดต่อประสานงานในรายละเอียด

ก่อนน าเสนอ 
7.3.2 สรุปเรื่อง บันทึกเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการกอง 

พิจารณาด าเนินการน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ 
7.3.3 กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้อ านวยการกอง จะมอบมายให้นักจัดการงานทั่วไป ส่งส าเนา

เรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
บุคลากรควรมีความละเอียด รอบคอบในงาน มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

และตัดสินใจ ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน ประกอบกับการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้การปฏิบัติงานขององค์กรเกิดความเสียหาย 

9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
9.1 ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนรับ-ส่ง ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 นาที 
9.2 เรื่องที่มีก าหนดระยะเวลา ต้องด าเนินการส่งให้บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือหรือโดยด่วนที่สุดแล้วแต่กรณี 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
10.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน 
10.2 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุก 6 

เดือน 
11. เอกสารอ้างอิง 
11.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
11.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
12. แบบฟอร์มที่ใช ้ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
13. ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 
      หากพบปัญหาให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นทราบเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข 
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กระบวนการส่งจดหมาย เอกสาร หนังสอืราชการ โดยทางไปรษณีย์ และส่ง

โดยตรง 
1. วัตถุประสงค์ 
คู่มือกระบวนการส่งจดหมาย เอกสาร หนังสือราชการ โดยทางไปรษณีย์ และส่งโดยตรง จัดท า

ข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแผนกธุรการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. ขอบเขต 
2.1 พิจารณาวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจ้าของจดหมาย เอกสาร หนังสือราชการ ว่าต้องการ

ให้ส่งโดยวิธีการใดโดยทางไปรษณีย์ หรือโดยตรง (By Hand) 
2.2 พิจารณาความเร่งด่วนของจดหมาย เอกสาร หนังสือราชการดังกล่าว 
2.3 ด าเนินการตามขั้นตอน ให้ตรงตามตามวิธีการจัดส่ง 
3. ค าจ ากัดความ 
3.1 วิธีการจัดส่งโดยตรง คือ การจัดส่งโดยพนักงานขับรถน าเอกสารไปส่งยังปลายทางผู้รับ

ตามที่ระบุไว้ในใบน าส่ง โดยใช้ยานพาหนะส่วนกลาง 
3.2 วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ คือ การจัดส่งเอกสาร ณ ที่ท าการไปรษณีย์ โดยบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จากัด 
3.3 หน่วยงานภายใน หมายถึง หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
3.4 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐภ /หน่วยงานภาคเอกชน/ บุคคลภายนอก 
3.5 ประเภทการจัดส่งตามที่ไปรษณีย์ก าหนด ประกอบด้วย 
3.5.1 การส่งสินค้าแบบ EMS หรือ Express Mail Service ทางไปรษณีย์ไทยมีบริการ EMS 

ซึ่งเป็นการส่งของแบบด่วนพิเศษ โดยจะใช้เวลาเพียง 2-3 วัน พัสดุก็จะถึงมือผู้รับ การส่งแบบนี้มีการ
ลงทะเบียนไปในตัว มีรหัสพัสดุให้ในใบเสร็จสามารถติดตาม Track พัสดุได ้

3.5.2 การส่งแบบพัสดุธรรมดาลงทะเบียน เป็นการส่งสินค้าแบบธรรมดา และซื้อบริการเสริม 
"ลงทะเบียน" อัตราค่าบริการรวมแล้วจะถูกว่า EMS แต่จะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย โดยพัสดุจะใช้เวลา
ประมาณ 5-7 วันในการส่งต่างจังหวัด และประมาณ 3-5 วันในกรุงเทพ มีรหัสพัสดุให้ในใบเสร็จ 
สามารถติดตาม Track พัสดุได ้

4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ด าเนินการจัดส่งจดหมาย เอกสาร หนังสือ

ราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีเ่จ้าของเรือ่งระบุ 
5. การตรวจเอกสาร 
ตรวจสอบความเรียบร้อยจดหมายเอกสาร หนงัสอืราชการ ที่น าส่งให้ผนกึซองให้เรียบร้อย 
7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
7.1 ข้ันตอนวิธีการจัดส่งโดยตรง (By Hand) 
ตรวจสอบความเรียบร้อยจดหมายเอกสาร หนังสือราชการ ที่หน่วยงานเจ้าของเอกสาร 

ต้องการให้นาส่งว่า มีการผนึกซองเรียบร้อย และจัดพิมพ์รายละเอียดจ่าหน้าซองถึงผู้รับ รายละเอียดใบ
นาส่ง ให้มีความครบถ้วนเรียบร้อย สมบูรณ์ หลังจากนั้นดาเนินการรวบรวมและจัดส่งให้งาน
ยานพาหนะ และงาน 
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ยานพาหนะวางแผนการใช้รถและมอบหมายให้พนักงานขับรถนาส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในใบ

นาส่ง ให้ในวันทาการถัดไป 
7.2 ข้ันตอนและวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยจดหมายที่น าส่ง ไปรษณีย์ - ผนึกซองให้เรียบร้อย ลงทะเบียน

จดหมายลงทะเบียน ติดป้ายหมายเลข ลงทะเบียนที่ซองจดหมาย - จัดท าทะเบียนควบคุม เพื่อเป็น
หลักฐานการจัดส่ง โดยจัดท าเอกสาร 3 ชุด (ประกอบด้วย ต้นฉบับและส าเนา 1 ชุดส่งให้เจ้าหน้าที่ของ
ไปรษณีย์ ลงนามรับพร้อมจดหมาย และ ส าเนา 1 ชุดเก็บไว้ที่แผนกธุรการเพื่อตรวจสอบ แล้วมอบให้
พนักงานขับรถน าส่งที่ท าการไปรษณีย์สาขา ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้บริษัทไปรษณีย์ต่อไป 

8. แนวทางในการปฏิบตัิของบคุลากร 
บุคลากรความมีความละเอียดรอบคอบให้การจัดท าข้อมูลให้ถูกต้อง 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
9.1 การจัดส่งโดยตรง (BY Hand) ภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
9.2 การจัดส่งทางไปรษณีย์ ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้บรษัิทไปรษณีย์ ไม่เกิน 2 วัน 
10. ระบบตดิตามประเมินผล 
10.1 มีการจ่ายเงินให้แก่บริษัทไปรษณีย์ เป็นประจ าทุกเดอืน 
10.2 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ทุก 6 

เดือน 
11. เอกสารอ้างองิ 
วิธีการจัดสง่ตามทีบ่ริษัทไปรษณีย์ ก าหนด 
12. แบบฟอร์มที่ใช ้
     1. แบบฟอร์มใบน าส่ง 
      2. แบบฟอรม์ใบนาสง่สิง่ของทางไปรษณีย์โดยช าระค่าบริการเป็นเงินเช่ือ 
13. ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญทีพ่บในการปฏิบตัิงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 
      ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน 
      วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง 
      การรับ-ส่งไม่ทันเวลา 
      หน่วยงานจ่าหน้าซองไม่ชัดเจน หรือไม่ลงช่ือหน่วยงาน ท าให้การส่งไม่ทันเวลา 
      ให้กลับไปกรอกรายละเอียดให้ครบ หรือโทรสอบถามผูย้ื่นค าขอ 
 
งานเก็บค าสั่ง และหนังสือ ใหส้ามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อ

การปฏิบตัิงาน 
การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
การเก็บหนังสือ - เก็บระหว่างปฏิบัติ - เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว - เก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือ มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก และลงลายมือช่ือย่อ

ก ากับตรา หนังสือที่เก็บไว้ตลอดไป ประทับตรา ห้ามท าลาย ด้วย หมึกสีแดง หนังสือที่ต้องเก็บโดยมี   
ก าหนดเวลา ประทับตรา เก็บถึง พ.ศ…… ด้วยหมึกสีน้ าเงิน อายุการเก็บหนังสือ ปกติไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ยกเว้น  
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1. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ  
2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน  
3. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐาน หรือเรื่องที่

ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า 
4. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น เก็บไว้ไม่น้อย

กว่า 5 ปี  
5. หนังสือที่เป็นธรรมดา ซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนเป็นประจ า เก็บไว้ไม่น้อย

กว่า 1 ปี หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ให้ท า
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 
25 ปี พร้อมบัญชี   ส่งมอบให้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใน 31 มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต่  

          1. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ  
          2. หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปก าหนดไว้เป็น

อย่างอื่น           
          3. หนังสือที่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น 
 การท าลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจและจดัท าบัญชีหนังสอื

ขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
คณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน (ระดับ
ปฏิบัติการ หรือช านาญงาน ข้ึนไป) ตราครุฑมี  2 ขนาด - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร - ตัวครุฑสูง 1.5 
เซนติเมตร ตราช่ือส่วนราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่านศูนย์กลางวง
นอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ 

การเก็บค าสั่ง จัดเก็บค าสั่งเรียงตามปีปฏิทิน 
ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก 
หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ติดต่อราชการทีเ่ปน็พิธีน้อยกว่าหนังสอืภายนอก เป็นหนังสือติดตอ่

ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ ลดรูปแบบลงมา เช่น 
ไม่ต้องลงที่ตั้งและค าลงท้าย ขอบเขตการใช้หนังสือแคบลงมา (ติดต่อเฉพาะภายในกระทรวง ทบวง 
กรม หรือจังหวัดเดียวกัน) ไม่สามารถใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ รายละเอียดรูปแบบ มีหัวข้อ
ก าหนดให้ลงคล้ายกับหนังสือภายนอก แต่มีหัวข้อน้อยกว่า ใช้กระดาษบันทึกข้อความเท่านั้น กรณีที่
ตามระเบียบ ฯ วรรคท้าย   ข้อ 12 ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงค์
จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้ นั้น อาจแยกประเด็นการ
เขียน เป็นหัวข้อ เช่น แยกเป็น - เรื่องเดิม - ข้อเท็จจริง - ข้อกฎหมาย - ความเห็นเจ้าหน้าที่  - 
ข้อพิจารณา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกล่าว เป็นลักษณะการเขียนใน
ข้อความของหนังสือเท่านั้น ไม่ท าเป็นรูปแบบและลักษณะการใช้หนังสือภายในเปลี่ยนแปลงไป 
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งานจดบันทึกการประชุม 
การเขียนรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่

ประชุมไว้เป็นหลักฐานดังนั้น เมื่อมีการประชุมจงึเป็นหน้าที่ของฝา่ยเลขานุการทีจ่ะต้องรับผิดชอบจัดท า
รายงานการประชุม 

ปัญหาของการเขียนรายงานการประชุม 
. ไม่รู้วิธีการด าเนินการประชุมที่ถูกต้อง 
. ไม่รู้จะจดอย่างไร 
. ไม่เข้าใจประเด็นของเรื่อง 
ผู้เขียนจะต้องรู้วิธีคิดก่อนเขียน รู้ล าดับความคิด รู้โครงสร้างความคิด รู้องค์ประกอบเนื้อหาของ

หนังสือ รู้ย่อหน้าแรกของหนังสือราชการ คืออะไร ย่อหน้าต่อไป คืออะไร จบอย่างไร จะท าให้เขียน
หนังสือได้เข้าใจง่าย ไม่สับสนวกวน 

การจดรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายว่า 

รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้อย่างเป็นทางการ 
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ความหมายว่า การบันทึก

ความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้ร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานรายงานการประชุม
จัดเป็นหนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
ดังนั้น การจัดท ารายงานการประชุมต้องจัดท าให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 

ความส าคัญของรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม มีความส าคัญกับองค์กรมาก หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไป

จากการอภิปราย ย่อมเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ โดยมีความส าคัญดังนี้ 
1. เป็นองค์ประกอบของการประชุมการประชุมอย่างเป็นทางการ มีองค์ประกอบ ได้แก่ 

ประธาน องค์ประชุม เลขานุการ ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม มติ รายงานการประชุม และหนังสือ
เชิญประชุม ในการประชุมบางเรื่องอาจมีองค์ประกอบไม่ครบก็ได้ แต่รายงานการประชุมก็ถือเป็น
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เพราะการประชุมนั้นมีวัตถุประสงค์จะให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ หรือมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในเรื่องที่มีการประชุมนั้นมารว่มแสดงความคิดเห็นเพือ่นาไปสูก่ารลงมติ คือเสียงข้างมาก และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ต่อไป 

2. รายงานการประชุมจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ เพราะจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการรับรองรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน ยืนยันการปฏิบัติงานที่ได้บันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การก าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ และมติที่ประชุมเป็น
เครื่องมือการติดตามงาน รายการประชุมที่มีการจดมติไว้ จะเป็นหลักฐานส าคัญให้เลขานุการหรือผู้
ได้รับมอบหมายได้ติดตามงาน ตามมติที่ประชุม การประชุมจึงมีระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุม
ทราบ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะรายงานผลหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งก่อน ทั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่องค์การให้สามารถเร่งรัดและพัฒนางานได้ 
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3. เป็นหลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมที่รับรองรายงานการประชุมแล้ว ถือเป็นเอกสารที่

ใช้อ้างอิงได้ตามกฎมาย หากมีปัญหาหรอืความขัดแย้งในทางปฏิบัติ สามารถใช้มติที่ประชุมเพื่อยุติความ
ขัดแย้งนั้น 

4. เป็นข้อมูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล 
หรือทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในการประชุมครั้งก่อน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ไม่มาประชุม
ได้ศึกษาข้อมูลและรับทราบมติที่ประชุมด้วย 

รายงานการประชุมเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชุมสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อองค์กร 

การเขียนจดหมายเชิญประชุม 
การประชุมแต่ละครั้ง  เลขานุการต้องมีหน้าที่ท าจดหนังสือเชิญประชุมเพื่อนัดหมาย

คณะกรรมการสมาชิก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมของหน่วยงานนั้น ๆ ผู้เข้าประชุมจะได้
ทราบว่าจะมีการประชุม เรื่องอะไร วันใด เวลาใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง เพื่อผู้เข้าประชุม
จะได้เตรียมตัวหาข้อมูลต่าง ๆ มาเสนอแก่ที่ประชุม 

การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลักการเขียน ดังนี้ 
1. จดหมายเชิญประชุมควรสง่ล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน

การประชุม เพื่อให้เตรียมตัวเข้าประชุม หรือหากมีธุระจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ 
2. แจ้งเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้ชัดเจน 
3. ใช้ส านวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และได้ใจความ ไม่เขียนเยิ่นเย้อวกวน เพราะจะท าให้ผู้อ่าน 
เข้าใจความหมายไม่ถูกต้อง 
4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ 

ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผ่นต่างหากก็ได้โดยทั่วไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม 
ย่อหน้าแรกจะแจ้งว่าผู้มีอ านาจ เช่น ประธาน คณบดี ผู้อานวยการ ฯลฯ ต้องการนัดประชุม 
เรื่อง อะไร ครั้งที่เท่าไร เมื่อไร ที่ไหนย่อหน้าถัดมาจะแจ้งหัวข้อประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม 
และย่อหน้าสุดท้ายจะเชิญให้ผู้เข้าประชุมไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

การเขียนรายงานการประชุม 
1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องจดทุกค าพูดหากเป็น

การประชุมส าคัญ ๆ อาจต้องจดอย่างละเอียด จดทุกญัตติที่ผู้ประชุมเสนอให้พิจารณาแต่ไม่ต้องจด
ค าพูดที่อภิปรายกัน หรือความเห็นที่ผู้ประชุมเสนอทั้งหมด 

2. ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน ที่สามารถสื่อความหมายให้ผูร้ับสารหรอืข้อตกลงของที่ประชุมเพือ่
น าไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม โดยบันทึกอย่างกะทัดรัด เฉพาะใจความส าคัญของเหตุผลและมติของ
ที่ประชุม 

3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามล าดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียน       
หัวเรื่องหรือปัญหาในแต่ละวาระพร้อมทั้งมติของที่ประชุมในญัตตินั้น ๆ ด้วย 

4. ไม่ต้องจดค าพูดโต้แย้งของแต่ละคน หรือค าพูดที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป 
ยกเว้นเป็นการบันทึกอย่างละเอียดที่ต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก 

5. ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องตั้งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิเพื่อเขียนรายงานการประชุม
ได้ถูกต้องตามมติ และตามความเป็นจริง 
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6. ควรแยกประเด็นส าคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมาให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่สับสน 
7. ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข จ านวนเงิน สถิติ ควรเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เรียงเป็นลาดับชัดเจนที่

สามารถสื่อความหมายได้ง่าย ใช้ถ้อยค าสานวนแบบย่อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
หรือส านวนโวหารที่เร้าอารมณ์ที่อาจสื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
เรื่องที่ประชุม 

                                รูปแบบ ใหจ้ัดรปูแบบดงัต่อไปนี ้
 
                                    แบบรายงานการประชุม 
               รายงานการประชุม…………………………………………………… 
                                      ครั้งท่ี………………….. 
                                  เมื่อ……………………………. 
              ณ………………………………………………………………………………. 
                           ————————————- 

ผู้มาประชุม…………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………. 
เริ่มประชุมเวลา……………………………………………………………………………………………….. 
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลิกประชุมเวลา…………………………………………………………………………………………………… 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น เช่น “รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ……………..” ครั้งที่การลงครั้งที่ที่ประชุม มี 2 วิธี ที่สามารถเลือกปฏิบัติ
ได้ คือ 

1. ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปี
พุทธศักราชที่ประชุมเมื่อข้ึนปีปฏิทินใหม่ให้ เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ เรียงไปตามล าดับ เช่น ครั้งที่ 1/2564 
   2. ลงจ านวนครั้งที่ประชุมทัง้หมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้นประกอบกับครั้งที่ที่ประชุมเป็น
รายปี เช่น ครั้งที่ 36-1/2564 
เม่ือ ให้ลงวัน เดือน ป ีที่ประชุม โดยลงวันที่ พร้อมตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัว เลขของปี 
พุทธศักราช เช่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
ณ ให้ลงช่ือสถานที่ ที่ใช้เป็นที่ประชุม 
ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่เป็นผู้ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่าเป็นผู้แทนของหน่วยงานใด พร้อมต าแหน่งในคณะที่ประชุม                    
ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทนให้ลงช่ือผู้มาประชุมแทนและลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใด หรือต าแหน่งใด หรือ
แทนผู้แทนหน่วยงานใด 
ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม โดย 
ระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม ถ้าหากทราบด้วยก็ได้ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงช่ือหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้ามาร่วม 
ประชุม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) 
เริ่มประชุม ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติดให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุม 
กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเป็นการประชุมที่ไม่ใช่การประชุมครั้งแรก) 
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชุมลงลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งพิมพ์ช่ือเต็มและนามสกุล ไว้ใต้ลายมือช่ือในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย 
ส่วนประกอบของข้อความในแต่ละเรื่อง ควรประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา หรือสาเหตุที่ท าให้ต้องมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นๆ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นหรือข้ออภิปรายต่างๆ ซึ่งคณะที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นหรือได้อภิปรายในเรื่อง 
ดังกล่าว 
ส่วนที่ 3 มติที่ประชุม ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญ ที่จ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจน เพื่อจะได้ใช้เป็น หลักฐาน หรือใช้เป็น 
แนวทางในการปฏิบัติต่อเรื่องต่างๆ ที่ได้ประชุม 
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การจดรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 จดรายละเอียดทุกค าพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ 
วิธีที่ 2 จดย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผลน าไปสู่มติของที่ 
ประชุม พร้อมด้วยมติ 
วิธีที่ 3 จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดน้ัน ให้ที่ประชุมนั้นเองเป็นผู้ 
ก าหนด หรือให้ประธานและเลขานุการของที่ประชุม ปรึกษาหารือกันและก าหนด 
การรับรองรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธีคือ 
วิธีที่ 1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้ส าหรับกรณีเรื่องเร่งด่วนให้ประธานหรือเลขานุการของที่ประชุม           
อ่านสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง 
วิธีที่ 2 รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ให้ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุมครั้งที่แล้วมาให้ที่ 
ประชุมพิจารณารับรอง 
วิธีที่ 3 รับรองโดยการแจ้งเวียนรายงานการประชุม ใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ยัง 
ก าหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้งนั้นมาก ให้เลขานุการส่งรายงานการ 
ประชุมไปให้บุคคล ในคณะที่ประชุมพิจารณารับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

คู่มือปฏิบตัิงาน ฝ่ายก่อสร้าง      
๑.               

-              
-                 

๒.                           
-                          
-             

1.1 ฝ่ายก่อสร้างมีหน้าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานก่อสร้างงานในหน้าท่ีและงาน สาธารณูปโภค
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

                              
 

                       
2.งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
                              งคมนาคม  
4.                        

                     5.                        
6.                             
7.     ำ           
8.                     
9.                      
 0.                              
                                       าย
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                     1.                                                 

                                                           

                                ำ                  

                                                  

          ำ          ำ                                 

                              

                        ำ         

๘     ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 .                                                                                      บ 
                                                       

                                                        
                 
                        

                     3.                            
                                  

                                           
 

2.2                                            
    ำ             ำ                                             

                     2.                              ำ                                           ี่        
     ุ                              ำ              

                                ก า                                                
                                                                                 น้ า      

                                                                                  
 ำ                                                                                                      
       ำ 

       ำ                                                                
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ค าจัดกัดความ 
 

                       เทศบาลต าบลบัลลังก ์
    เทศบาลต าบลบลัลงัก ์                                             
    เทศบาล     ผู้                                                                      
    ำ                     ำ                                                                      
 
 

                   เทศบาลต าบลบัลลังก ์  
 

         
นักบรหิารงานช่าง 

 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                     
 

2.     ำ                                                                         
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธาจัดท าแบบแปลน 
4.           จัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลน 
5.ผู้อ านวยการกองช่าง                  ำ                                            
           
6.         เทศบาลต าบลบลัลงัก ์       เทศมนตรีต าบลบัลลังก ์                       
     ำ            

ฝ่ายกองช่าง 
- งานก่อสร้าง 
- งานสาธารณูปโภค 
๑.สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร 

        ผู้อ านวยการกองช่าง 
     ๒.นายบรรดิษฐ  สายเสน 
        นายช่างโยธาช านาญงาน 
     ๓.นายฉัตรชัย  ไชยณรงค์ 
       ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     ๔.นายอนุรักษ์  จินากูล 
        ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
     ๕. นายพงษ์พัฒน์  มอมขุนทด 
        ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

 
 
 

งานธุรการ 
๑.สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร 
   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๒.นายวสันต์ิ  ใจรักษา 
    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๔. นายอชิรวิชญ์ เจริญวงศ์ธนากลู 
 ๓. นายมงคล  งิมขุนทด  
     คนงานทั่วไป 
 

 
 
 

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 

๑.สิบเอกเทพธนกฤต วิริยปภากร 
        ผู้อ านวยการกองช่าง 
     ๒.นายบรรดิษฐ  สายเสน 
        นายช่างโยธาช านาญงาน 
     ๓.นายคัมรณย์  เพราะนิสัย 
       ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
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                ด า             

 
1.                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
     

 
 
 
 
 

 

 
      ปลัดเทศบาลต าบลต าบลบัลลังก ์
         เทศมนตรีต าบลบลัลงัก ์
                       ำ        

                               
   
   

2.     ำ                                                                        
 

            3. ผู้ช่วยนายช่างโยธาจัดท าแบบแปลน 
 

4.           จัดท าประมาณราคาค่าก่อสรา้งและตรวจสอบแบบแปลน 
 

5.ผู้อ านวยการกองช่าง                  ำ                                            
           

 

6.         เทศบาลต าบลบัลลังก์        เทศมนตรีต าบลบัลลังก์                        ำ            
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                                      อควบคุมการ 
                                      แปลนที ่

                             ำ                ำ                านทุกวัน 
 
 
   
 
 
                                        ำ                   เทศบาลต าบลบัลลังก/์ 
                       เทศมนตรีต าบลบัลลังก ์                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ำ                 าง  
                                                เทศบาลต าบลบัลลงัก/์  

         เทศมนตรตี าบลบัลลังก ์     
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 .               

-                      
-                 
-         น้ า 
-        ำ                       น้ า 
-    ส า                  ท า                       น้ า           ำ                   ณะ การแก้ไข   
       เรื่อง                       น้ า                น้ า                                 น้ า 
-                                         
                                      
                เทศบาลต าบลบัลลังก์                                              
    

                                              
                เทศบาลต าบลบัลลังก์                                              
    
           ำ                                      

-         ำ       ที่ท าการเทศบาลต าบลบลัลังก์ หรือ ผา่นเวปไซต์ของเทศบาลต าบลบลัลงัก์ 
-     ำ           ำ   เทศบาลต าบลบลัลังก ์
-                                             เทศบาล,    กเทศมนตรี               
-  ำ           ำ                                            
๓.                         

-              
-                          
-                         
-                                                                                                      

         าง       ตาม      ได ้                                  ำ                     
-                                      

                                   
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบลัลงัก ์ /หน่วยงาน
ราชการ                     
   

                                              
                เทศบาลต าบลบลัลงัก์
                                  
   
           ำ                                             

  1.        ำ                          ำ             ส านักงานเทศบาลต าบลบัลลังก์หรือทางเวปไซต ์
             ำ     ำ    ำ                                /หรือเคลือ่นย้าย      (    ข.1)  
                                          เทศบาลต าบลบลัลงัก ์         ำ                                
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๓.                          เทศมนตร ี      
                 ำร้องมาร ั                                          หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 
                                                                 หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   
 
 

                                             ำ            ำ       นุญาติ 
                                                           หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   
 
 
 
 
 
 
                                            ำ                         ้ที่ กอง     

                                    เทศบาลต าบลบัลลังก ์
                                        

 
 
 
 
 
 

                             ำ   ังสือ 
                                คาร   

 
 
 
 
 
 

   กเทศมนตร ี       
 
 
 
 
 
 
 

            ำ                   ญาตก่อสร้าง 
                                                           /หรือตอ่เติมอาคาร 
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๔.            

 
-    ำ             

  -                    
            -                     

 -                             
ก า                                                                                 
                                                                    น้ า 

 -                                      
 
 
                                      
                ต าบลบลัลังก์                ใน
ต าบลบลัลังก ์

      ำ                             นที่ชัดเจน 

   
                                              
                 ำบลบลัลังก์                 ใน
ต าบลบลัลังก ์

         ำ                   

   
 
  

           ำ                                         
 

                                        จงัหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย 
                     จังหวัดนครราชสีมามหีนังสือแจง้ท้องถ่ินกรณีที่ดินของผู้

ยื่นค าร้องติดกบัที่หรือทางสาธารณประโยชน์ 
       กเทศมนตร ี   ำ                      ำ                           
           ไมม่ี    กล้ า                                                 บอ านาจ 

                       
                ที่ดิน                    คว มร่วมมือไปยังส า            

จังหวัดนครราชสมีา สาขาโนนไทย  
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                                                                นครราชสีมา สาขาโนนไทย  
                                                                  เทศบาลต าบลบลัลงัก ์  
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ำ  จจากนายกเทศมนตรี) 
                                                                     ำ   ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                       ำ   โนนไทย    

 
 
 
 
 
 

          เทศมนตร ี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


