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บทที่ 1 
บทน ำ   

 

หลักกำรและเหตุผล 

 
        จำกบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 66 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมำตรำ 67 
ภำยใต้บังคบัแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
         1.  จัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก   
         2.  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
         3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
         4.  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
         5.  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   
         6.  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร   
         7.  คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
         8.  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญหำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
         9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่รำชกำรมอบหมำย  

โดยจัดสรรงบประมำณ  หรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและสมควรตำมบทบำทภำรกิจของ 
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550 พระรำชบัญญัติต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลง
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 ก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือทรำบผลสัมฤทธิ์ตรงตำมเป้ำหมำยภำรกิจ โดยจัดท ำคู่มือก ำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก   มีเป้ำประสงค์ในกำรน ำมำตรกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
หลักที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินกำร ซึ่งบ่งชี้ว่ำกระบวนกำรวิธีกำร
จัดท ำแผนหรือโครงกำรนั้นผลเป็นอย่ำงไร น ำไปสู่ควำมส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด   
          คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรท ำงำนทั้ง
กับหัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จัดท ำขึ้นไว้เพ่ือจัดท ำรำยละเอียดของกำรท ำงำนในหน่วยงำนออกมำ
เป็นระบบและครบถ้วน   
 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)    
             •   เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร   
             •   ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนกำรนั้น   
            •  มักจัดท ำขึ้นส ำหรับลักษณะงำนที่ซับซ้อน มีหลำยขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลำยคน   
          •  สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน   
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วัตถุประสงค์   
         1.   เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนได้มีโอกำสทบทวนภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนของตนว่ำยังคงมุ่งต่อ
จุดส ำเร็จขององค์กำรโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพรำะจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอำจท ำให้หน่วยงำน
ต้องให้ควำมส ำคัญแก่ภำระบำงอย่ำงมำกยิ่งขึ้น   
          2.  เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำ/ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนหรือจุดส ำเร็จของกำร
ท ำงำนของแต่ละงำนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประโยชน์ต่อองค์กำรโดยส่วนรวมสูงสุด 
และเพ่ือใช้มำตรฐำนกำรท ำงำน/จุดส ำเร็จของงำนนี้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ต่อไปด้วย   
          3.  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบควำม
คำดหวังอย่ำงชัดแจ้งว่ำ กำรท ำงำนในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชำจะวัดควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนในเรื่องใดบ้ำง ซึ่ง
ย่อมท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปรับวิธีกำรท ำงำนและเป้ำหมำยกำรท ำงำนให้ตรงตำมที่หน่วยงำนต้องกำรได้และ
ส่งผลให้เกิดกำรยอมรับผลกำรประเมินฯ มำกยิ่งขึ้น เพรำะทุกคนรู้ล่วงหน้ำแล้วว่ำท ำงำนอย่ำงไรจึงจะถือได้ว่ำมี
ประสิทธิภำพ   
          4.  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร 
เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนสำมำรถมองเห็นศักยภำพของพนักงำน เนื่องจำกกำรท ำงำนทุกหน้ำที่มีจุดวัดควำมส ำเร็จ
ที่แน่นอนเดน่ชัด  หัวหน้ำงำนจึงสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน   
        ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชำ   
         1.   กำรก ำหนดจุดส ำเร็จและกำรตรวจสอบผลงำนและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน   
         2.   เป็นข้อมูลในกำรประเมินค่ำงำนและจัดชั้นต ำแหน่งงำน   
         3.   เป็นคู่มือในกำรสอนงำน   
         4.   กำรก ำหนดหน้ำที่กำรงำนชัดเจนไม่ซ้ ำซ้อน   
         5.   กำรควบคุมงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน   
         6.   เป็นคู่มือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   
         7.  กำรวิเครำะห์งำนและปรับปรุงงำน   
         8.  ให้ผู้ปฏิบัติงำนศึกษำงำนและสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้   
         9.  กำรงำนแผนกำรท ำงำน และวำงแผนก ำลังคน   
         10. ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบขั้นตอนและสำยงำนท ำให้บริหำรงำนได้ง่ำยขึ้น   
         11. สำมำรถแยกแยะล ำดับควำมส ำคัญของงำน เพ่ือก ำหนดระยะเวลำท ำงำนได้   
         12. สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติของพนักงำนใหม่ที่จะรับได้ง่ำยขึ้นและตรงมำกขึ้น   
         13. ท ำให้บริษัทสำมำรถปรับปรุงระเบียบแบบแผนกำรท ำงำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้นได้   
         14. ยุติควำมขัดแย้งและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน   
           15. สำมำรถก ำหนดงบประมำณและทิศทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้   
           16. เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้   
           17. กำรศึกษำและเตรียมกำรในกำรขยำยงำนต่อไปนี้   
           18. กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยกับผลงำนและปริมำณก ำลังคนของหน่วยงำนได้   
           19. ผู้บังคับบัญชำบริหำรงำนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น          
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           20. เกิดระบบกำรบริหำรงำนโดยส่วนร่วมส ำหรับผู้บังคับบัญชำคนใหม่ในกำรร่วมกันเขียนคู่มือ   
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงำน   
            1.  ได้รับทรำบภำระหน้ำที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น   
            2.  ได้เรียนรู้งำนเร็วข้ึนทั้งตอนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่/หรือผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน   
            3.  ได้ทรำบควำมหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน   
            4.  ได้รับรู้ว่ำผู้บังคับบัญชำจะใช้อะไรมำเป็นตัวประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   
            5.  ได้เข้ำใจระบบงำนไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหน่วยงำน   
            6.  สำมำรถช่วยเหลืองำนซึ่งกันและกันได้   
            7.  เข้ำใจหัวหน้ำงำนมำกขึ้น ท ำงำนด้วยควำมสบำยใจ   
            8.  ไม่เกี่ยงงำนกัน รู้หน้ำที่ของกันและกันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน   
            9.  ได้ทรำบจุดบกพร่องของงำนแต่ละขั้นตอนเพ่ือน ำมำปรับปรุงงำนได้                           
            10. ได้เรียนรู้งำนของหน่วยงำนได้ทั้งหมด ท ำให้สำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้   
            11. มีข้ันตอนในกำรท ำงำนที่แน่นอน ท ำให้กำรท ำงำนได้ง่ำยขึ้น   
            12. รู้จักวำงแผนกำรท ำงำนเพ่ือให้ผลงำนออกมำตำมเป้ำหมำย                           
            13. สำมำรถใช้เป็นแนวทำงเพ่ือกำรวิเครำะห์งำนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ   
            14. สำมำรถแบ่งเวลำให้กับงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม   
            15. รู้ขอบเขตสำยกำรบังคับบัญชำท ำงำนให้กำรประสำนงำนง่ำยขึ้น   
            16. ได้เห็นภำพรวมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำยงำนเดียวกันเข้ำใจงำนมำกขึ้น   
            17. สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพรำะมีสิ่งที่อ้ำงอิง   
            18. ได้รับรู้ว่ำตนเองต้องมีกำรพัฒนำอะไรบ้ำงเพ่ือให้ได้ตำมคุณสมบัติที่ต้องกำร   
            19. ได้เรียนรู้และรับทรำบว่ำเพ่ือนร่วมงำนท ำอะไร เข้ำใจกันและกันมำกขึ้น   
            20. ได้รับรู้ว่ำงำนที่ตนเองท ำอยู่นั้นส ำคัญต่อหน่วยงำนอย่ำงไร เกิดควำมภำคภูมิใจ   
ควำมหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
                    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีชื่อย่อเป็นทำงกำรว่ำ อบต. มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำร  
บริหำรส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.   
2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท 

 รูปแบบองค์กำร   
                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   
                     1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  
หมู่บ้ำนละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยรำษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น   
กรณีท่ีเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน และ
ในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละสำมคน   
                    2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หนึ่งคน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง  
ผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น   
 



4 
 
กำรบริหำร   
                   กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 1 คน และให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน ซึ่งเรียกว่ำ  
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้บริหำรท้องถิ่น   
 
อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.   
                   อบต.มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)   
                   1. พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)   
                   2. มีหน้ำที่ต้องท ำตำมมำตรำ 67 ดังนี้   
                            -  จัดให้มีและบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก   
                            -  กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด   
                               ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
                            -  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
                            -  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
                            -  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
                            -  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร   
                            -  คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
                            -  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
                            -  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย   
                   3. มีหน้ำที่ที่อำจท ำกิจกรรมในเขต อบต.ตำมมำตรำ 68 ดังนี้   
                            -  ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร   
                            -  ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน   
                            -  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ   
                            -  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ   
                            -  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์   
                            -  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว   
                           -  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ   
                           -  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน   
                           -  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.   
                           -  ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม   
                           -  กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์   
                           -  กำรท่องเที่ยว   
                           -  กำรผังเมือง   
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อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ   
                  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2542 ก ำหนดให้ อบต.มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ 16 ดังนี้   
                   1.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง   
                   2.  กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ   
                   3.  กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ   
                   4.  กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ   
                   5.  กำรสำธำรณูปกำร   
                   6.  กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ   
                   7.  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม   
                   8.  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว   
                   9.  กำรจัดกำรศึกษำ   
                   10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส   
                   11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
                   12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย   
                   13. กำรให้มี และบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ   
                   14. กำรส่งเสริมกีฬำ   
                   15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน   
                   16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรกำรพัฒนำท้องถิ่น   
                   17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง   
                   18. กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย   
                   19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล   
                   20. กำรให้มี และควบคุมสุสำน และกำรรักษำพยำบำล   
                   21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์   
         22.  กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์   
                   23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ   
สำธำรณสถำนอ่ืน ๆ    
                   24. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ   
สิ่งแวดล้อม   
                    25. กำรผังเมือง   
                    26. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร   
                    27. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ   
                    28. กำรควบคุมอำคำร   
                   29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
                    30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด   
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บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                   บทบำทภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 จำก  
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ส่วน
ที่ 3 เรื่อง  อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 66  ก ำหนดให้  "องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งใน
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่ำ เป็นกรอบภำระหน้ำที่หลักของ อบต. เมื่อพิจำรณำตำม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่น มำตรำ 289 บัญญัติว่ำ 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้ำที่ บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น" และ "องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดกำรศึกษำอบรมของรัฐ..." นอกจำกนี้ 
มำตรำ 290 ยังได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือกำรส่งเสริม และรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย   
                   ดังนั้น  กรอบภำระหน้ำที่ของ อบต.  จึงครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ (รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพ กำร
อุตสำหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ)  ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม (รวมถึงกำรสำธำรณสุข กำรส่งเสริม และรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรศึกษำอบรม   ศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอ่ืน ๆ )   ซึ่งปรำกฏอยู่ใน
บทบัญญัติสภำต ำบล   และองค์กำรบริหำรต ำบล  พ.ศ.2537 โดยก ำหนดเป็นภำรกิจหน้ำที่ที่ต้องท ำ และอำจท ำ   
                    1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ   
สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)    
                      2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้  
(มำตรำ 67)   
                            (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ   
                             (2) กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
                            (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
                            (4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
                            (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
                            (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร   
                            (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
                             (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
                             (9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกร
ให้ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร (ควำมเดิมในมำตรำ 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว โดยมำตรำ 
14 และเพ่ิมเติม (9)  โดยมำตรำ 15  ของ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2542  (ตำมล ำดับ)   
                      3.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) อำจท ำให้เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(มำตรำ 68)   
                      (1)  ให้มนี้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร   
                        (2)  ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน   
                            (3)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
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                               (4)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ   
                                (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์   
                                (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว   
                                (7)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ   
                                (8)  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน   
                                (9)  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.   
                                (10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม   
                                (11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์   
                                (12) กำรท่องเที่ยว   
                                (13) กำรผังเมือง   
 (ควำมเดิมในมำตรำ 68 (12) และ (13)   เพ่ิมเติมโดยมำตรำ 16 ของ  พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542   
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                                                           บทที่  2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

 
๒.๑   สภำพทั่วไป 

ที่ต้ังและอำณำเขต    
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  ได้รับกำรประกำศจัดตั้งจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ตำมประกำศกระทวงมหำดไทย  เรื่อง  กำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่  19  มกรำคม  2539  ตั้งอยู่เลขที่  
๑๔๖  หมู่ที่ ๕ บ้ำนพะโค   ถนนโชคชัย-ครบุรี   ต ำบลกระโทก   อ ำเภอโชคชัย   จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งอยู่ตอนกลำงของ
อ ำเภอโชคชัยและมีระยะห่ำงจำกตัวอ ำเภอโชคชัยประมำณ  5  กิโลเมตร   และมีระยะห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ  ประมำณ 
๓๐ กิโลเมตร    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก      โดยมีอำณำเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต ำบลโชคชัย   อ ำเภอโชคชัย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลท่ำเยี่ยม  อ ำเภอโชคชัย  

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต ำบลพลับพลำ   อ ำเภอโชคชัย 

ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลทุ่งอรุณ   อ ำเภอโชคชัย 
 
เน้ือที ่       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทกมีเนื้อที่ท้ังหมด   ๓๐   ตำรำงกิโลเมตร   ๑๓,๗๕๐   ไร่ 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  

ภูมิประเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก   มีลักษณะเป็นบริเวณที่สูงตอนกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ :              

มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลอยู่ระหว่ำง 200 - 250 เมตร   ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นและมีพื้นที่บำงส่วนเป็นที่รำบ
ลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำ   มีแม่น้ ำไหลผ่ำนหลำยสำย ได้แก่  ล ำพระเพลิง  ล ำน้ ำมูล   ล ำน้ ำจะไหลช้ำ เพรำะควำมต่ำงระดับมีน้อย   ล ำน้ ำ
คดเคี้ยว 

 
สภำพภูมิอำกำศ 

สภำพภมูิอำกำศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก   จัดอยู่ในประเภททุ่งหญ้ำเขตร้อน(Tropical Savanna)  

โดยมลีมมรสมุหลักพัดผ่ำน  คือ   ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดจำกทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำให้
อำกำศหนำวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจำกทิศตะวันตกเฉยีงใต้หรือทิศใต้ ท ำให้มีอำกำศชุ่มชื้นและมฝีน
ตกชุกโดยทั่วไปสำมำรถแบ่งฤดูกำลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี ้
                      ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม - ตุลำคม ของทุกปี เริ่มมีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษำยนจนถึงเดือนตุลำคม 
โดยมีปริมำณน้ ำฝนสูงสดุในเดือนตุลำคม 

ฤดูหนำว   สภำพอำกำศจะเริ่มเปลีย่นจำกฤดูฝนไปสู่ฤดูหนำวตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือน กุมภำพันธ์  
ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนำวและแห้งพัดจำกประเทศจีนฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือน
กุมภำพันธ์ ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ช่วงที่อำกำศร้อนท่ีสุดอยู่ในเดือนมีนำคม มีอุณหภูมิสูงสุด 36.88 องศำเซลเซียส 

 
กำรแบ่งเขตกำรปกครองต ำบลกระโทก   

แบ่งเขตกำรปกครองเป็นหมู่บ้ำน    ๑๐   หมู่บ้ำน  ดังนี ้
          จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้ำน  ๕  หมู่บ้ำน  ได้แก่ หมู่ท่ี  ๒,๓,๕,๑๐,๑๑ 

-  หมู่ที่ ๒ บ้ำนหนองคล้ำ       นำยเลิศ  แปะกระโทก 
 -  หมู่ที่ ๓ บ้ำนดอนใหญ่ นำยบุญธรรม  ขำวกระโทก 
 -  หมู่ที่ ๕ บ้ำนพะโค            นำยก้องภพ ค ำสวัสดิ์ 
 -  หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนใหม่            นำยชัยวัฒน์ ขวำงกระโทก 
 -  หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนปรำงค์พะโค     นำยปิยะศักดิ์  โคนกระโทก 
          จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขต อบต. เต็มบำงส่วน  ๕  หมู่บ้ำน  ได้แก่ หมู่ท่ี  ๔,๖,๘,๙,๑๓ 

-  หมู่ที่ ๔ บ้ำนโคกกระสังข ์ นำยก ำธร  ทองเกิด (ก ำนันต ำบลกระโทก) 
-  หมู่ที่ ๖ บ้ำนโพธ์ิเงิน นำยสมหวัง  นำมกระโทก 
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-  หมู่ที่ ๘ บ้ำนชะอม นำยแถม  เกณฑ์กระโทก 
-  หมู่ที่ ๙ บ้ำนโบสถ ์ นำยช ำนำญ  คลุกกระโทก 
-  หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนคลองท่ำแร่ นำยฉลวย  ต้องกระโทก 

          จ ำนวนหมู่บ้ำนนอกเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้ำน  ๓  หมู่บ้ำน  ได้แก่ หมู่ท่ี  ๑,๗,๑๒ 

-  หมู่ที่ ๑ บ้ำนศรีพุทธำ -  หมู่ที่ ๗ บ้ำนโพธ์ิทอง -  หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนหมี่ 
 

จ ำนวนประชำกร     
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก    มีประชำกรทั้งสิ้น   3,801  คน    

แยกเป็น   ชำย  ๑,809  คน  หญิง  ๑,992  คน      มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  127 คน/ตำรำงกโิลเมตร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน เพศชำย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
0 กระโทก 1 15 13 28 
2 หนองคล้ำ 135 202 216 418 
๓ ดอนใหญ ่ 170 282 334 616 
๔ โคกกระสังข์ 19 33 39 72 

๕ พะโค 147 220 266 486 

๖ โพธิ์เงิน 36 67 73 140 

๘ ชะอม 17 25 24 49 
๙ โบสถ ์ 177 296 325 621 

๑๐ ใหม ่ 183 332 341 673 

๑๑ ปรำงค์พะโค 396 290 312 602 

๑๓ คลองท่ำแร ่ 25 47 49 96 

รวม 1,306 1,809 1,992 3,801 

ที่มำ : งำนทะเบียน  รำยงำนสถิติประชำกร สถิติบ้ำน   

 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑. ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที ่
-  แม่น้ ำมูลไหลผ่ำน  ๑ สำย  -  ล ำน้ ำ,ล ำห้วย  ๒๒ สำย 

-  บึง,หนองและอื่นๆ ๑๐ สำย 

2. แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 

    -  ฝำย   ๕ แห่ง  -  บ่อน้ ำตื้น  - แห่ง 

-  บ่อโยก  ๗  แห่ง  -  ประปำหมู่บ้ำน  ๑๐  แห่ง 

3. พื้นที่ป่ำไม้  ลักษณะป่ำไม้ในเขตพื้นที่ต ำบลกระโทก ไม่มี  พ้ืนท่ีลุ่มเป็นพ้ืนท่ีนำเกือบทั้งหมด 

 
 
๒.2   สภำพทำงเศรษฐกิจ 

กำรประกอบอำชีพ 

ประชำชนส่วนใหญ่นพื้นที่ มีอำชีพหลัก คือ ท ำนำและเลี้ยงสัตว์   คือ เนื่องมำจำกสภำพพื้นที่อ ำนวยและ
ควำมถนัดเฉพำะด้ำน   ปัจจุบันประชำกรส่วนใหญ่ได้หันไปท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ในเขตอ ำเภอโชคชัย และเขต
ใกล้เคียง ซึ่งมีอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงกว่ำและยึดถือเป็นอำชีพที่มั่นคงกว่ำ  ท ำให้แรงงำนกำรเกษตรมีน้อยและหำยำก 
เกษตรกรจึงได้หันมำใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรแทนซึ่งท ำให้ต้นทุนกำรผลิตถูกกว่ำ 
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หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

-  ปั้มน้ ำมัน          ๒  แห่ง 

-  ปั้มหลอด   1 แห่ง 
-  โรงงำนอุตสำหกรรม      ๒     แห่ง 

 
รำยได้เฉลี่ยของประชำกร  ในพื้นทีเ่ฉลี่ย  58,945  บำท/คน/ปี 

 
กำรรวมกลุ่มและเงินทุน    จ ำนวนกลุ่มทุกประเภท  33  กลุ่ม   แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้ 

 กลุ่มอำชีพ    1 กลุ่ม 

 กลุ่มออมทรัพย์    10 กลุ่ม 

 กลุ่มกองทุนหมุนเวียนต ำบล  ๑ กลุ่ม 

 กลุ่มกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้ำน  10 กลุ่ม 

 กลุ่มกองทุนประปำหมู่บ้ำน  ๕ กลุ่ม 

 กลุ่มกองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์  ๓ กลุ่ม 

 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดอนใหญ่  ๑ กลุ่ม 

 กลุ่มศูนย์กีฬำประจ ำต ำบล  ๑ กลุ่ม 

 กลุ่มกองทุนผู้สูงอำยุต ำบลกระโทก  ๑ กลุ่ม 
 

มวลชนจัดต้ัง 

 -  ลูกเสือชำวบ้ำน   ๒ รุ่น ๓๐๐ คน 

 -  ไทยอำสำป้องกันชำติ  - รุ่น   - คน 

 -  กองทุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติ - รุ่น   -  คน 

 -  อื่นๆ (ระบุ)   -  รุ่น   -  คน 
 

แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลกระโทก    
มีปรำสำทปรำงค์พะโค 1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11   บ้ำนปรำงค์พะโค   ต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัด

นครรำชสีมำ   
บริเวณต ำแหน่งที่ตั้งของปรำงค์พะโค มีลักษณะเป็นเนินดินเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยทุ่งนำ สูงจำกพื้นที่โดยรอบประมำณ        

เมตรเศษ มีบ้ำนเรือนของประชำชนตั้งอยู่โดยรอบ แต่ไม่ได้ รุกล้ ำเข้ำมำในพื้นที่โบรำณสถำน ทำงด้ำนทิศเหนือและด้ำนทิศ
ตะวันตก    ของโบรำณสถำน ห่ำงออกไปประมำณ 200 เมตร มีล ำน้ ำสำขำของล ำพระเพลิงไหลผ่ำน ล ำน้ ำสำขำนี้ไหลไปทำง                           
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรำงค์พะโค ไปบรรจบกับแม่น้ ำมูลทำงด้ำนทิศตะวันออกของอ ำเภอโชคชัย ทำงด้ำนทิศตะวันออก          
ซึ่งเป็นทำงเข้ำหลักสู่โบรำณสถำน ติดกับถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2071 เส้นทำงอ ำเภอโชคชัย – อ ำเภอครบุรีและ             
อ ำเภอเสิงสำง  

กรมศิลปำกร ได้ประกำศขึ้นทะเบียนโบรำณสถำนปรำงค์พะโคเป็นโบรำณสถำนของชำติในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 
53 ตอนที่ 34 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2479 แต่ยังไม่ได้ประกำศก ำหนดขอบเขตโบรำณสถำน ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของ                    
ส ำนักศิลปำกรที่ 12 นครรำชสีมำ 

 กำรด ำเนินงำนขุดแต่งศึกษำและบูรณะโบรำณสถำนปรำงค์พะโคในปี พ.ศ.  2535 โดยหน่วยศิลปำกรที่ 6 
นครรำชสีมำ (ปัจจุบันคือส ำนักศิลปำกรที่ 12 นครรำชสีมำ) ท ำให้ได้ข้อมูลและหลักฐำนส ำคัญหลำยประกำรเกี่ยวกับปรำงค์พะ
โค ไม่ว่ำจะเป็นลักษณะรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมที่ปรำกฏพบหลังกำรขุดแต่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบ
ศิลปะเขมร แบบบำปวน อำยุสมัยรำวพุทธศตวรรษที่ 16 หลักฐำนโบรำณวัตถุที่ส ำคัญหลำยช้ินที่พบจำกกำรขุดแต่งปรำสำท
ประธำน เช่น แผ่นทองค ำ            แผ่นเงิน แผ่นส ำริด และหินกึ่งมีค่ำประเภทพลอย หินควอทซ์ นอกจำกนี้จำกกำรขุดแต่ง  
ในโบรำณสถำน ยังได้พบช้ินส่วนประติมำกรรมรูปเคำรพที่ท ำจำกหินทรำย ซึ่งปัจจุบันได้ จัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ นอกเหนือจำกโบรำณวัตถุแล้ว   ยังมีช้ินส่วนประกอบสถำปัตยกรรมที่พบภำยใน
โบรำณสถำนระหว่ำง   กำรขุดแต่งอีกจ ำนวนมำก ซึ่งบำงส่วนได้ขนย้ำยไปจัดเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติมหำวีรวงศ์ 
จังหวัดนครรำชสีมำ และบำงส่วนขนย้ำยไปจัดเก็บไว้            ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ ต่อมำใน
ปี พ.ศ.2538 จึงได้มีกำรขนย้ำยจำกพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ          มหำวีรวงศ์ จังหวัดนครรำชสีมำ มำจัดเก็บและบำงส่วน
น ำมำจัดแสดงไว้ในอำคำรจัดแสดงกลำงแจ้ง ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 
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สภำพปัจจุบันของปรำงค์พะโค ประกอบด้วยโบรำณส ำคัญ คือ ปรำสำทประธำนและปรำสำทด้ำนทิศเหนือของ
ปรำสำทประธำน ซึ่งเช่ือมต่อกันด้วยทำงเดินเหนือพื้นดิน    ที่สร้ำงด้วยอิฐ ทั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ ำที่เช่ือมต่อกัน 3 ด้ำน คือ
ด้ำนทิศเหนือ ด้ำนทิศใต้และด้ำนทิศตะวันตก ทั้งหมดได้รับกำรขุดแต่งศึกษำและบูรณะ รวมทั้งปรับปรุงสภำพ    ภูมิทัศน์และ
ดูแลบ ำรุงรักษำมำเป็นอย่ำงดี สภำพพื้นดินโดยรอบอยู่ในสภำพเรียบทั่วกัน    มีต้นไม้ขนำดกลำงขึ้นปกคลุมอยู่โดยรอบ ส่วน
สระน้ ำก็อยู่ในสภำพดี มีน้ ำเก็บกักไว้ใช้เกือบเต็มควำมจุ 
 ปรำสำทประธำน ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงของพื้นที่โบรำณสถำน ได้รับกำรบูรณะแล้ว รูปแบบกำรก่อสร้ำง   มีแผนผัง              
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ คงเหลือหลักฐำนส่วนฐำนล่ำงเป็นฐำนสูงท่ีสร้ำงด้วยศิลำแลง อยู่ในสภำพค่อนข้ำงสมบูรณ์สมบูรณ์ เหนือขึ้น
ไปเป็นช้ันเรือนธำตุที่สร้ำงด้วยหินทรำยและบำงส่วนเป็นอิฐ คงเหลือหลักฐำนส่วนฐำนของเรือนธำตุและกรอบประตูติดตั้งอยู่
เพียงสองด้ำน คือประตูทำงเข้ำหลักด้ำนทิศตะวันออก และส่วนประตูหลอกด้ำนทิศเหนือ ส่วนบนของปรำสำททั้งหมดได้
พังทลำยลงหมดแล้ว 

 ปรำสำทด้ำนทิศเหนือของปรำสำทประธำน ตั้งอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือของปรำสำทประธำน มีขนำดเล็กกว่ำปรำสำท
ประธำนเล็กน้อย ได้รับกำรบูรณะแล้ว รูปแบบกำรก่อสร้ำง มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ คงเหลือหลักฐำนส่วนฐำนล่ำงเป็นฐำน
สูงที่สร้ำงด้วยศิลำแลง ซึ่งมีควำมสูงน้อยกว่ำปรำสำทประธำน อยู่ในสภำพค่อนข้ำงสมบูรณ์ เหนือขึ้นไปเป็นช้ันเรือนธำตุที่สร้ำง
ดว้ยหินทรำยและบำงส่วนเป็นอิฐ คงเหลือหลักฐำนส่วนฐำนของเรือนธำตุและกรอบประตูติดตั้งอยู่ครบทุกด้ำน ประตูทำงเข้ำ
หลักของปรำสำทหันด้ำนหน้ำไปทำงทิศใต้ ซึ่งสภำพปัจจุบันปรำกฏรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมที่ครบถ้วน ทั้งส่วนกรอบประตู 
เสำประดับกรอบประตูและส่วนทับหลัง ส่วนด้ำนทิศตะวันออกด้ำนทิศตะวันตกและด้ำนทิศเหนือ เป็นประตูหลอก นอกจำกนี้
บริเวณห้องมุขด้ำนหน้ำของปรำสำทยังปรำกฏหลักฐำนส่วนกรอบหน้ำต่ำงของห้องมุขด้วย ส่วนบนของปรำสำทส่วนมำกได้
พังทลำยลงหมดแล้ว  คงเหลือหลักฐำนให้เห็นเพียงเล็กน้อย 

 
๒.3   สภำพทำงสังคม 

 ลักษณะชุมชนต ำบลกระโทก  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนไทยโครำชดั่งเดิม  ตั้งถิ่นฐำนอยู่ใกล้แหล่งน้ ำธรรมชำติ และ
ค่อยเจรญิขยำยออกไปเรื่อยๆ  และมีคนต่ำงถ่ินย้ำยเข้ำอยู่ด้วย  

 
กำรศึกษำ 

ประชำชนส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำปีท่ี ๔ และปัจจุบันเยำวชนมีโอกำสเรียนต่อในระดับ             
ทีสู่งขึ้น 

-  โรงเรียนประถมศึกษำ    ๒  แห่ง 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษำ    ๑ แห่ง 

-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบต.กระโทก   ๑ แห่ง 
-  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน/ห้องสมุดประชำชน ๖       แห่ง 

 
องค์กรทำงศำสนำและแหล่งโบรำณสถำน 

ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ 

-  วัด/ส ำนักสงฆ์  ๒     แห่ง 

-  ปรำงค์พะโค  ๑     แห่ง 
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 รำษฎรในพื้นที่ต ำบลกระโทก  มีประเพณีวัฒนธรรมต่ำงๆ  เช่น  วันปีใหม่  วันสงกรำนต์   วันลอยกระทง   วัน
เข้ำพรรษำ   วันออกพรรษำ  ประเพณีกำรกวนข้ำวทิพย์   ทอดผ้ำป่ำ  ทอดกฐิน   ท ำบุญบ้ำน  เทศน์มหำชำติ   วันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ   และประเพณีแห่เทียนพรรษำ  โดยจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีช่วงก่อนเข้ำพรรษำ    ซึ่งเป็นประเพณีส ำคัญระดับ
อ ำเภอที่แต่ละวัดในพื้นที่อ ำเภอโชคชัย   จะจัดขบวนแห่เทียนพรรษำเข้ำแข่งขันประกวดขบวนแห่เทียนพรรษำและกำร
แกะสลักเทียนท่ีสวยงำม  และน ำเข้ำแข่งขันในระดับจังหวัดนครรำชสีมำอีกต่อไป 
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นอกจำกนั้นยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนภำคอีสำน  เช่น  กำรแต่งกำย  คนในวัยสูงอำยุจะแต่ง

กำยด้วยผ้ำนุ่งโจงกระเบน   ภำษำ  ใช้ภำษำโครำช  เรียกว่ำ ไทยโครำช   อำหำร  ที่เป็นที่นิยมของคนกระโทก  มีผัดหมี่กระ
โทก  ส้มต ำ   เป็นต้น   และกำรช่วยเหลือกัน  ควำมสมัครสมำนสำมัคคีของประชำชน  กำรละเล่นพื้นบ้ำน 

ควำมเช่ือ    ชำวบ้ำนมีควำมเช่ือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตำมป่ำ  บรรพบุรุษ  และพระภิกษุ   ซึ่งมีกำรประกอบพิธี           
กรำบบูชำสิ่งเหล่ำนี้   มีพระพุทธรูปที่เป็นพระคู่วัดของแต่ละวัด  เช่น  วัดพะโค  มีหลวงปู่หั่น  ซึ่งชำวบ้ำนมีควำมเคำรพ 
ศรัทธำและมีควำมเช่ือกรำบไว้สักกำระบูชำ  เป็นที่พึ่งทำงใจของชำวบ้ำน    โดยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ของทุกปีจะมีขบวน
แห่หลวงปู่หั่น   ตำมหมู่บ้ำนในพื้นที่ต ำบลกระโทก หรือในอ ำเภอโชคชัย  เพื่อให้ประชำชนได้สงฆ์น้ ำพระ  กรำบไว้ขอพร  เพิ่ม
ควำมเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองและครอบครัว 

   
สำธำรณสุข 

  -  โรงพยำบำลของรัฐขนำด              -     เตียง      - แห่ง 

   -  สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน  ๑ แห่ง 

  -  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  สถำนีต ำรวจ          -         แห่ง 

-  สถำนีดับเพลิง        -         แห่ง 

-  ป้อมยำม   เพื่อใช้เป็นจุดพักสำยตรวจ อบต.กระโทก   จ ำนวน  1  แห่ง 

-  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  (อปพร.)  จ ำนวน  65  คน 
 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำรสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
๑. กำรคมนำคม 

กำรคมนำคมติดต่อ หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอและจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เส้นทำงแผ่นดิน หมำยเลข  224               
จำกตัวจังหวัดนครรำชสีมำอ ำเภอโชคชัย  และใช้เส้นทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  2071  ถนนสำยโชคชัย-ครบุรี                        
เป็นถนนลำดยำงยำว ๑ สำย ส่วนเส้นทำงภำยในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต    กำรสัญจรไปมำส่วนใหญ่ใช้รถยนต์  
รถจักรยำนยนต์  และมีรถโดยสำรประจ ำทำง สำยครบุรี-รำชสีมำ  ว่ิงผ่ำนต ำบลกระโทก 

๒. กำรโทรคมนำคม    มีสถำนีของสัญญำณโทรคมนำคม    1   แห่ง 

๓. กำรไฟฟ้ำ   ปัจจุบันครัวเรือนในเขตต ำบลกระโทกใช้บริกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอโชคชัย  มี
ไฟฟ้ำใช้เกือบทุกครัวเรือน และมีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพิ่ม   มีกำรขยำยกำรติดตั้งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ  ข้ำงถนน  
ตรอก  ซอย   

4. กำรประปำ   ปัจจุบันระบบกำรประปำภำยในเขตต ำบลกระโทกอยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรประปำ            
ส่วนภูมิภำคอ ำเภอโชคชัยให้บริกำรด้ำนกำรประปำแก่ประชำชนในเขตต ำบลกระโทก  และมีบำงหมู่บ้ำนยังมีกำรใช้น้ ำประปำ
หมู่บ้ำน อยู่บ้ำงบำงส่วน 
 
 สวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ 

ประเภท จ ำนวนผู้ได้รับกำรช่วยเหลือ (รำย) จ ำนวนเงินที่ได้รับ (บำท) 
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 556 377,700 

เงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 122 208,300 

เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  1 500 

รวม 689 586,500 

หมำยเหตุ :  ข้อมูล  ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2558 
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จ ำนวนผู้มำขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์  ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล            
ประจ ำปี  2561 

ประเภท จ ำนวน (รำย) 
ผู้สูงอำย ุ 49 

ผู้พิกำร 11 

ผู้ป่วยเอดส ์ 0 

รวม 60 

หมำยเหตุ :  ข้อมูล  ณ  เดือนธันวำคม  2561 

 
๒.2   ข้อมูลเกี่ยวกับศกัยภำพของท้องถิ่น 

แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

สภำ อบต.กระโทก 

นำยกอบต.กระโทก 

รองประธำนสภำ อบต.กระโทก 
 

เลขำนุกำรนำยก 

คณะผู้บริหำร 

ประธำนสภำ อบต.กระโทก 

เลขำนุกำรสภำ อบต.กระโทก รองนำยก อบต. รองนำยก อบต. 
 

กองคลัง 

ปลัด อบต.กระโทก 

ที่ท ำกำร 

กองช่ำง ส ำนักงำนปลัด 

สมำชิกสภำ อบต.กระโทก 

ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำฯ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

                  ปลัด  อบต. 
(นักบริหำรงำน อบต. 8) 

 
 
 
                                                                      
                                                  
 
 
 
                                                      
                                                  
                                                                                  
                        
                     

 

  
ด้ำนกำรบริหำรกำรปกครอง 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  ประกอบด้วยกำรปกครองท้องที่  จ ำนวน  10  หมู่บ้ำน   มีสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  20  คน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  1  คน  และรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกระโทก  2  คน และเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  1  คน  ไม่มีควำมขัดแย้งในกำร
ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงท้องถิ่นกับท้องที่  ซึ่งประชำชนต ำบลกระโทกให้ควำมร่วมมือ เป็นอย่ำงดี 

 
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  ประกอบด้วย 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 จ่ำสิบเอกบญุเยี่ยม  หมั่นกระโทก นำยก อบต. 
2 นำยจุล  ขวำงกระโทก รองนำยก อบต. 
3 นำยประกอบ  พริ้งกระโทก รองนำยก อบต. 
4 นำยเปีย  ภู่โกสีย ์ เลขำนุกำรนำยก อบต. 

 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  ประกอบด้วย 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยกอน  กอบกระโทก ประธำนสภำฯ 

2 นำยอนิรุทธ  แก้วใหญ่ รองประธำนสภำฯ 

3 นำยจิตร  โคลนกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.2 

4 นำยสุดธี  ค้อนกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.2 
5 นำยกิตติ  กำจกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.3 
6 นำยธำนี  กลิ่นเสำวคนธ์ สมำชิกสภำฯ ม.3 
7 นำยทวีชัย  สัตย์ธรรม สมำชิกสภำฯ ม.4 
8 นำงล้อม  กลั่นกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.4 
9 นำยมำนะ  ครอบกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.5 

10 นำยสมชำย  ประกอบผล สมำชิกสภำฯ ม.6 
11 นำงเชื่อม  แกล้มกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.6 

 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 6) 

 

กองคลัง 

(นักบริหำรงำนคลัง 7) 
 

กองช่ำง 

(นักบริหำรงำนช่ำง 7) 
 

กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

(นักบริหำรงำนศึกษำ 6) 
 

1.งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

2.งำนนโยบำยและแผน 

3.งำนกฎหมำยและคด ี

4.งำนเทศกิจ 

5.งำนป้องกันและ 

บรรเทำสำธำรณภยั 

1.งำนกำรเงิน 

2.งำนบัญชี 

3.งำนพัฒนำและ 

จัดเก็บรำยได ้

4.งำนทะเบียนทรัพย์สิน 

และพัสด ุ
 

1.งำนก่อสร้ำง 

2.งำนออกแบบและ 

ควบคุมอำคำร   
3.งำนประสำนสำธำรณูปโภค 

4.งำนผังเมือง  
 

1.งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ 

2.งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม 

3.งำนกิจกำรโรงเรยีน 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
12 นำยสมพงษ์  แฝกกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.8 
13 นำงตุ๋ย  พรำงกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.8 
14 นำยถนอม  แคลนกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.9 
15 นำยเลิศ  ต่ ำกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.9 
16 นำยอัด  หมู่เกษม สมำชิกสภำฯ ม.10 
17 นำยถนอม  คีมกระโทก สมำชิกสภำฯ ม.10 
18 นำยสมพอ  อดิชัยกุล สมำชิกสภำฯ ม.11 
19 นำยช่วย  สำคะเรศ สมำชิกสภำฯ ม.13 

   

 
จ ำนวนบุคลำกร   ปัจจุบันมีจ ำนวน  ๒0  คน  แยกเป็น  พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  14  คน  และพนักงำนจ้ำง 

จ ำนวน  6   คน    และส่วนรำชกำร   จ ำนวน  ๔  ส่วน   ดังนี ้
สังกัด ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนปลัด 1 นำยสุรศักดิ์  เสนีวงศ์  ณ อยุธยำ ปลัดอบต.กระโทก ปริญญำตรี 
 2 นำงสำวทิพย์สุดำ  หงวนไธสง หัวหน้ำส ำนักปลัด ปริญญำโท 
 3 นำงสำวบุญล้อม  หมั่นกระโทก บุคลำกร ปริญญำตรี 
 4 นำงวิไลวรรณ  ขันนะรำ จนท.วิเครำะห์นโยบำยและแผน ปริญญำตรี 
 5 นำงสำวพรรณิภำ  พริ้งกระโทก นักพัฒนำชุมชน ปริญญำโท 
 6 นำงสำวมะปรำง  ฉิมผักแว่น เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปริญญำตรี 
 7 นำยชัยยศ พำนอิ่มมะเริง เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ปริญญำตรี 
 8 นำงณัฏฐ์วรินท ์ อ่อนตะวัน ผช.จนท.ธุรกำร ปริญญำตรี 
 9 นำงสำวกัลยำณี  ขำวกระโทก ผช.จนท.เกษตร ปริญญำตรี 
 10 นำงเขียม  ม่วมกระโทก คนงำนท่ัวไป ม.6 
 11 นำยวิโรจน์  เนำว์ขุนทด พนักงำนขับรถยนต์ ป.6 
กองคลัง 12 นำงสำวอ ำนวย  จอกกระโทก ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ปริญญำโท 
 13 นำงสำวอรสำ  แจ่มจันทร ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปริญญำตรี 
 14 นำงนภัสกรณ์  เลำสูงเนิน นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ปริญญำตรี 
 15 นำงสำวเกศสดุำ  เกณฑ์กระโทก ผช.เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ปวส. 
กองช่ำง 16 นำยธรรณพ  นิลสลับ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปริญญำตรี 
 17 นำยทักษะธนำ  ร ำมะเริง นำยช่ำงโยธำ ปริญญำตรี 
กองกำรศึกษำ 18 นำงชัชชษำ  จงวิไลเกษม นักวิชำกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
ฯ 19 นำงนริศรำ  แสไพศำล ครู ปริญญำโท 
 20 นำงวไลภรณ์  คีมกระโทก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญำตรี 
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 งบประมำณ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก     มีรำยรับ – รำยจ่ำย  ในช่วง  3 ปี  ย้อนหลัง   

(งบประมำณ  พ.ศ.2555-2557)  ดังตำรำงต่อไปนี ้

ตำรำงแสดงรำยรับ   ย้อนหลัง  3 ป ี
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ประเภทรำยรับ 

 

รับจริง 

ปี  2555 

(บำท) 

รับจริง 

ปี  2556 

(บำท) 

รับจริง 

ปี  2557 

(บำท) 
รำยได้จัดเก็บเอง 

หมวดภำษีอำกร 

  1. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

  2. ภำษีบ ำรุงท้องที ่
  3. ภำษีป้ำย 
 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 
  1. ค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตกำรพนัน 
  2. ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 

  3. ค่ำธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

  4. ค่ำธรรมเนยีมขุดดินถมดิน 
  5. ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎจรำจรทำงบก 

  6. ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น 
  7. ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 

  8. ค่ำใบอนุญำตก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

  9. ค่ำใบอนุญำตกำรใช้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ี 

สะสมอำหำร 

  10. ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 
  11. ค่ำธรรมเนยีมจดทะเบียนพำณิชย์  
  12. ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับป่ำไม ้

  13. ค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

  14. ค่ำธรรมเนยีมอื่นๆ (ค่ำขุดดนิถมดิน) 
  15. ค่ำธรรมเนยีมอื่นๆ 

  16. ค่ำธรรมเนยีมอื่นๆ (ค่ำจดัตัง้ตลำด) 
 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 

   1. ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 
 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 

     1. ค่ำขำยแบบแปลน 

     2. รำยไดเ้บ็ดเตลด็อื่นๆ 

 
 

355,296.00 

43,294.94 
23,353.80 

 
 
- 

770.00 
89,00.00 

- 
2,000.00 

4,088.00 

5,000.00 

1,380.00 

71,073.50 
 

230.00 

6,008.00 

19,425.00 

1,500.00 
 
 
 
 
 

119,675.92 
 
 

6,000.00 

23,700.00 
 
 
 
 

 
 

382,753.00 

45,144.36 

22,905.00 
 
 

20.00 

680.00 

130,400.00 

- 
- 
- 

800.00 

5,000.00 
600.00 

 
15,732.00 

480.00 

6,007.00 

19,200.00 

- 
 
 
 
 

134,700.43 
 
 

14,200.00 

730.00 
 
 
 

 
 

793,074.00 

44,297.97 

24,274.00 
 
 

40.00 

834.00 

172,460.00 

- 
- 
- 
- 
- 

2,140.00 
 

12,949.50 

250.00 

- 
17,200.00 

1,500.00 

- 
1,500.00 

 
 

169,784.55 
 
 

13,500.00 

3,555.00 
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ประเภทรำยรับ 

 

รับจริง 

ปี  2555 

(บำท) 

รับจริง 

ปี  2556 

(บำท) 

รับจริง 

ปี  2557 

(บำท) 
รำยได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรใหอ้ปท. 
หมวดภำษีจัดสรร 

   1. ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 

   2. ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  ตำมพรบ. 
   3. ภำษีธุรกิจเฉพำะ 

   4. ภำษีสุรำ 

   5. ภำษีสรรพสำมิต 

   6. ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนยีมป่ำไม ้

   7. ค่ำใบอนุญำตป่ำไม ้
   8. ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 

   9. ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน 

   10. ค่ำธรรมเนียมน้ ำบำดำล 

   11. ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม 

   12. ค่ำธรรมเนยีมรถยนต์หรือลอ้เลื่อน 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้อปท. 
หมวดเงินอุดหนุน 

1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 

1.2  เงินอุดหนุนทั่วไป  (ค่ำอำหำรเสริม (นม)) 
1.3  เงินอุดหนุนทั่วไป  (ค่ำอำหำรกลำงวัน) 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้ระบุวัตถุประสงค์  
(เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) 

 
 

6,781,538.04 

- 
69,130.01 

637,341.21 

1,145,486.25 

21,368.37 

- 
52,619.29 

1,204,776.00 

- 
- 
- 
 

 
3,411,730.00 

81,445.00 

126,035.00 
 
12,705,654.00 

 
 

1,620,539.56 

8,120,667.94 

80,579.85 

656,628.04 

1,436,683.65 

27,596.28 

- 
58,959.33 

1,135,069.00 

- 
- 
- 
 

 
3,959,919.00 

- 
- 

 
5,576,920.00 

 
 

1,344,405.51 

7,425,365.42 

101,017.94 

711,973.70 

969,686.35 

38,191.59 

3,002.00 

56,133.22 

772,665.00 

520.00 

- 
73,060.63 

 
 

4,521,001.00 

- 
- 

 
7,514,330.00 

รวมรำยรับทั้งสิ้น 27,008.918.33 23,452,914.44 24,788,711.38 

ตำรำงแสดงรำยจ่ำยตำมงบประมำณ    ย้อนหลัง  3  ปี 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

รำยกำร 
จ่ำยจริง 

ปี  2555 

(บำท) 

จ่ำยจริง 

ปี  2556 

(บำท) 

จ่ำยจริง 

ปี  2557 

(บำท) 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
งบกลำง 

เงินเดือน 

ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้สอย 

ค่ำวัสด ุ

ค่ำสำธำรณูปโภค 

เงินอุดหนุน 

ค่ำครุภณัฑ ์

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง 

รำยจ่ำยอื่น 

รำยจ่ำยจำกเงินที่รฐับำลอุดหนุนให้ระบ ุ

วัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) 

 
320,305.88 

2,682,125.00 

808,964.00 

2,414,036.00 

1,901,007.41 

1,069,596.82 

142,242.10 

1,834,901.39 

207,190.00 

35,000.00 

15,000.00 

12,705,654.00 

 
372,843.52 

4,790,153.00 

874,800.00 

782,389.25 

2,049,877.76 

1,061,730.54 

158,867.78 

541,700.00 

1,078,250.00 

1,471,000.00 

15,000.00 

5,576,920.00 

 

 
638,429.00 

5,619,836.00 

791,313.00 

795,165.25 

2,444,672.32 

956,605.71 

178,928.54 

1,899,409.89 

266,125.00 

1,204,980.00 

830,827.00 

7,514,330.00 

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 24,136,022.60 18,773,531.85 23,140,621.71 
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 เครื่องมืออุปกรณ์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  มีเครื่องมือและอุปกรณด์ังนี้ 
  1. ครภุัณฑย์ำนพำหนะ 
   - รถยนต ์  จ ำนวน  2  คัน 
   - รถจักรยำนยนต ์  จ ำนวน  2  คัน 
   - รถยนต์บรรทุก  จ ำนวน  1  คัน 
   - เรือพำยพลำสติก  จ ำนวน  2  ล ำ   พำย 4 อัน 
  2. ครภุัณฑส์ ำนักงำน 
   - เครื่องพมิพ์ดีด ขนำดแคร่ 18 ชนิดภำษำไทย จ ำนวน  1  เครื่อง 
  3. ครภุัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ ์  จ ำนวน  15  เครื่อง 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค   จ ำนวน  3    เครื่อง 
   - เครื่องพิมพ์    จ ำนวน  3    เครื่อง 
   - เครื่องปริ้นเตอร ์    จ ำนวน  14  เครื่อง 
  4. ครภุัณฑ์กำรเกษตร 
   - เครื่องสูบน้ ำ    จ ำนวน  1  เครื่อง 
   - เครื่องตัดหญำ้แบบข้อแข้ง   จ ำนวน  2  เครื่อง 
   - เครื่องฉีดน้ ำแรงดันสูง   จ ำนวน  1  เครื่อง 
  5. ครภุัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร ่
   - จอรับภำพขำตั้ง  16-100 " TR VERTEX 
   - เครื่องฉำยภำพมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 12-VPL-ES2  LCD PROJECTOR SONY 
   - เครื่องโปรเจคเตอร์     จ ำนวน 1 ชุด 
   - กล้องถ่ำยรูปอัตโนมตั ิ
   - กล้องวีดิโอ LCD ยี่ห้อ SONY 
   - เครื่องรับโทรทัศน์สี 21"      จ ำนวน  3  เครื่อง 

ฯลฯ 
 
 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
  กำรก ำหนดต ำแหน่งจุดยืนทำงยุทธศำสตร์  (Positioning)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  
ก ำหนดตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่  2  กุมภำพันธ์  2558  เรื่อง  
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีกำรก ำหนดต ำแหน่ง
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  (Positioning)  ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1  (นครรำชสีมำ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์)  ระยะ 4 ปี                (พ.ศ.2558-2561)  (ฉบับทบทวน)   

จำกกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน  กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1   จึงได้ก ำหนด
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนำคต  คือ   

1. เป็นศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรมและพลังงำนทดแทนท่ีส ำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เป็นแหล่งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  อำรยธรรมและไหม 
3. เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ  Logistic  กระจำยสินค้ำในภูมิภำค  และกำรค้ำชำยแดน 
4. เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                       

  และได้ปรับเปลีย่นวิสัยทัศน์  “แหล่งผลติสินคำ้เกษตรและอำหำรปลอดภัย  ศูนย์กลำงผลติภณัฑ์ไหมและ           
กำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม”  เป็น  “ศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม   ท่องเท่ียวอำรยธรรม  Logistic และ กำรค้ำ
ชำยแดน  เชื่อมโยงกลุ่มอำเซียน” 
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6.2.2  จุดเด่นของพื้นที่     
  -  มีสภำพพื้นที่เป็นที่รำบลุ่มและที่รำบสูงเชิงภูเขำ/ ภูเขำสูงสลับซับซ้อน  โดยเฉพำะพื้นที่ที่เป็นภูเขำ
สูงสลับซับซ้อนครอบคลุมพื้นที่ 1 ใน 3  ของพื้นที่ต ำบลทั้งหมด  โดยสภำพทำงภูมิศำสตร์ที่เป็นภูเขำสูง  ท ำให้ต ำบลกระ
โทกมีสถำนที่ที่สวยงำมทำงธรรมชำติหลำยแห่ง  โดยเฉพำะน้ ำตกที่ส ำคัญ  คือ  น้ ำตกหนำนเตย  เป็นน้ ำตกเจ็ดชั้น, น้ ำตก
ผำกล้วยไม้, น้ ำตกผำทอง,  น้ ำตกหนำนในบ่อ ฯลฯ   ซึ่งยังคงมีควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ   สำมำรถพัฒนำเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เพื่อสร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว  ที่ส ำคัญสำมำรถสร้ำงโอกำสและ
รำยได้เสริมของประชำชนในพื้นที่ต ำบลกระโทกให้มีรำยได้เสริม  จำกภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวที่จะเกิดในอนำคตได้
จ ำนวนมำก 
  -   ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  บริเวณภูเขำและน้ ำตก  ท ำให้พื้นที่ต ำบลกระโทกมีแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติหลำยแห่งรองรับกำรเจริญเติบโตของชุมชนต่ำง ๆ ได้   ทั้งในภำคเกษตรกรรมและอุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน  โดยผ่ำนระบบประปำภูเขำ 
  -   เนื่องจำกพ้ืนที่เป็นทั้งที่รำบลุ่มและที่รำบสูงเชิงภูเขำ  ท ำให้มีควำมหลำกหลำยของอำชีพและ
แหล่งรำยได้ของประชำชนในพ้ืนที่  เป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญได้แก่  ข้ำวเจ้ำ  ยำงพำรำ  ปำล์ม
น้ ำมัน  และสวนผลไม้  เช่น ทุเรียน  มังคุด  เงำะ  ลองกอง  ลำงสำด  ฯลฯ 
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บทที่ 3 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก   

 

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   

                  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กำรจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน  
บุคคล เพรำะทั้งผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนต่ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำใช้
ร่วมกัน   ผู้บริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้     กำรมอบหมำย
หน้ำที่  และกำรสั่งกำรสำมำรถท ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมยุติธรรมและ
น่ำเชื่อถือ    เนื่องจำกมีทั้งหลักฐำนและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหำรสำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับผลกำรประเมิน
ได้โดยงำนในส่วนของผู้ปฏิบัติงำน   มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้ำทำยที่ท ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องมำกขึ้น เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมีกรอบหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและ
กำรพัฒนำศักยภำพ   เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรองค์กำรได้รวมกันก ำหนด
ไว้เพ่ือคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กำร   
                  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) กำรบริหำรงำนบุคคลนับเป็นภำรกิจที่ส ำคัญ
ยิ่งประกำรหนึ่งของกำรบริหำรองค์กำร   เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีส่วนท ำให้กำรพัฒนำองค์กำรบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้   กำรบริหำรบุคคลเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์กำร 
นับตั้งแต่กำรสรรหำบุคคลมำปฏิบัติงำน กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ไปจนถึงกำร
ให้บุคคลพ้นจำกงำน    ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กำรได้คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติดีมำปฏิบัติงำน  ซึ่ง
กำรที่องค์กำรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวมำปฏิบัติงำนนั้น  จ ำเป็นต้องสร้ำงเครื่องมือส ำคัญ คือกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  (Performance   Standard) ขึ้นมำใช้ในกำรวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ง
ผลที่ได้จำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะเป็นข้อมูลที่องค์กำรน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง  
กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรโอนย้ำย กำรให้พักงำน และกำรให้พ้นจำกงำนโดยทั่วไปแล้ว   กำรที่
จะท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ด ำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น   องค์กำรมักจะสร้ำง
เครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน (Performance  Standard)  ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงบุคคลที่
ปฏิบัติงำนอย่ำงเดียวกัน โดยองค์กำรต้องท ำกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อน
แล้ว เมื่อด ำเนินกำรประเมินผลกำร ปฏิบัติงำนของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่องค์กำรได้ก ำหนดไว้   
                  มำตรฐ ำนกำรปฏิ บั ติ ง ำน   ส ำหรั บค ำ ว่ ำ มำตรฐ ำนกำรปฏิ บั ติ ง ำน  ( Performance                       
Standard)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ให้ควำมหมำยว่ำเป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใด
ระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ กำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมี
กรอบในกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนหลำย ๆ ด้ำน ด้วยกัน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำยหรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปแบบของปริมำณ ในขณะที่บำง
ประเภทอำจออกมำในรูปของคุณภำพองค์กำร   จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของงำนประเภท นั้น ๆ   
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วัตถุประสงค์   
                  1. เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึง  
รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน   
                  2.    เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร/กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็น  
เครื่องมืออย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (ตำม PM 5) ที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วไปทั้ง
องค์กำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
                  ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรท ำงำนของส่วนรำชกำรได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำร  
บริกำรที่มีคุณภำพ เสร็จรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย มีกำรท ำงำนปลอดภัยเพ่ือกำรบรรลุข้อก ำหนดที่  
ส ำคัญของกระบวนกำร   
 

ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
                  หำกจะพิจำรณำถึงประโยชน์ที่องค์กำรและบุคคลในองค์กำรจะได้รับจำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนขึ้นใช้ก็พบว่ำมีด้วยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำง
แรงจูงใจ  กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้   
                  1. ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ  
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง กำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำได้กับที่ควรจะเป็นมีควำมชัดเจน มองเห็นแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลได้มำกขึ้น และช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เขำสู่มำตรฐำนได้   
                  2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งท ำให้เรำเกิดควำมมุ่งมั่นไปสู่มำตรฐำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึกท้ำทำยผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมส ำเร็จจะเกิด ควำมมำนะพยำยำม 
ผู้ปฏิบัติงำนจะเกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับงำน   
                  3. ด้ำนกำรปรับปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผลงำนที่มีคุณภำพ
จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครั้ง ท ำให้มองเห็นแนวทำงในกำรปรับปรุงงำน 
และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน และช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อกำร
เพ่ิมผลผลิต   
                  4. ด้ำนกำรควบคุมงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุม กำร  
ปฏิบัติงำนผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และส่งผ่ำนค ำสั่งได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมแผนง่ำยขึ้นและควบคุมงำนได้ดีขึ้น   
                  5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนช่วยให้กำรประเมินผลกำร  
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้สึกกำรเปรียบเทียบ 
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอรับผลกำรประเมิน
ได้ดีขึ้น  

 
ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย   
                  1. เลือกงำนหลักของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวิเครำะห์โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำยลักษณะ
งำน (Job Description) ประกอบด้วย   
                  2. พิจำรณำวำงเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรผลงำนลักษณะใดจำกต ำแหน่งนั้น ไม่ 
ว่ำจะเป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบำย 
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กำร  



21 

  
                 3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนใน  
ต ำแหน่งนั้น ๆ เพ่ือปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน   
                  4. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ 
ก ำหนดไว้   
                  5. ติดตำมดูกำรปฏิบัติงำนแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้   
                  6. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ใหม่ตำมควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ  
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์ที่องค์กำรมักก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ เกณฑ์ด้ำนปริมำณงำน
และระยะเวลำที่ปฏิบัติคุณภำพของงำน   
 

ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้   
                  1.  ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติเป็นกำรก ำหนดว่ำงำนต้องมีปริมำณเท่ำไร และควรจะใช้  
เวลำปฏิบัติมำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ ดังนั้นงำนลักษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วยปริมำณ
หรือระยะเวลำที่ปฏิบัติได้   
                  2. คุณภำพของงำน เป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด โดย
ส่วนใหญ่ มักก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลำและ
ทรัพยำกร   
                3. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน งำนบำงต ำแหน่งไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วย  
คุณภำพหรือปริมำณ แต่เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ   
 

                  ดังนั้น กำรก ำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้  
ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำต้องปฏิบัติอย่ำงไร เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์
ขององค์กำรและขวัญก ำลังใจของเพ่ือนร่วมงำนอย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
ต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ในองค์กำรมีควำมเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงำน ผู้ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนจะต้องค ำนึงถึงสิ่งส ำคัญบำงประกำรนั่นก็คือ ต้องเป็นมำตรฐำนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรับ
ได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นพ้องต้องกันว่ำมำตรฐำนมีควำมเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน
สำมำรถปฏิบัติได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ ลักษณะงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต้องสำมำรถวัดได้เป็นจ ำนวนเปอร์เซ็นต์
หรือหน่วยอ่ืน  ๆ ที่สำมำรถวัดได้มีกำรบันทึกไว้ให้เป็นลำยลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกัน 
และสุดท้ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
เพรำะผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำน กำรเปลี่ยนแปลงควรมีสำเหตุเนื่องมำจำกกำรที่หน่วยงำนมี
วิธีปฏิบัติงำนใหม่หรือน ำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มำใช้ปฏิบัติงำน   
 
โครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสภำต ำบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล  
กรรมกำรบริหำรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ ำนำจบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและมี
พนักงำนประจ ำที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท ำงำนประจ ำวันโดยมีปลัดและรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นหัวหน้ำงำนบริหำรภำยในองค์กรมีกำรแบ่งออกเป็นหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมภำระหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ เช่น  
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                  - ส ำนักงำนปลัด               -   กองช่ำง                    - กองคลัง   
 

 

 

                                               โครงสร้ำงส ำนักงำนปลัด   
 

 
                                                         ส ำนักงำนปลัด   
 

 
     
    
 
 
งำนบริหำรงำนทั่วไป                     งำนนโยบำยและแผน                         งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
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๑. ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไป 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง  หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโดยเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในออกเป็น ๓ งำน ประกอบด้วย 

 ๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป  
  - งำนบริหำรงำนทั่วไป 
  - งำนบริหำรงำนบุคคล 
  - งำนเลขำนุกำรและกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  - งำนกำรเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
   - งำนบริหำรกำรศึกษำ 
  - งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 ๑.๒ งำนนโยบำยและแผน 

    -  งำนนโยบำยและแผน 
    -  งำนข้อมูลและวิชำกำร 
    -  งำนติดตำมและประเมินผล 
    -  งำนงบประมำณ 

  - งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
   ๑.๓ งำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำชุมชน 
    - งำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำชุมชน 
    - งำนสังคมสงเครำะห์ 
    - งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

  - งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

   

                                               โครงสร้ำงกองคลัง   
 

   

 

  งำนกำรเงินและงำนบัญชี          งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้         งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ           
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                  ๒. กองคลัง  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงินและเอกสำร
ทำงกำรเงินกำรตรวจใบส ำคัญ ฎีกำงำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ  เงินอ่ืนๆ งำน
เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงิน
รำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ  กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือน ประจ ำปี งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย แบ่งส่วนรำชกำร ภำยในออกเป็น ๓ 
งำน ประกอบด้วย 

๒.๑ งำนกำรเงินและงำนบัญชี 
    - งำนกำรเงิน 
    - งำนรับเงินเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 

  - งำนเก็บรักษำเงิน   
    - งำนกำรบัญชี 
    - งำนทะเบียนกำรควบคุมเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนงบกำรเงินและงบทดลอง 
    - งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

  - งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
   ๒.๒ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
    - งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
    - งำนพัฒนำรำยได้ 
    - งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
    - งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 

  - งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
   ๒.๓ งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี 
    - งำนพัสดุ 
    - งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 

  - งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

       โครงสร้ำงกองช่ำง   
 

 
      งำนก่อสร้ำง 

  

๓. กองช่ำง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำน 
วิศวกรรมกำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง งำน
ควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 
และซ่อมบ ำรุง กำรควบคุม กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บรักษำ 
กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำย  แบ่งส่วน
รำชกำรภำยใน ดังนี้ 
   งำนก่อสร้ำง 
    - งำนก่อสร้ำงและบูรณะซ่อมแซมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    - งำนออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำง 
    - งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
    - งำนผังเมืองและสถำปัตยกรรม 

  - งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
 

กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ก ำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบฯและมีควำมประสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์
ให้ยื่นค ำขอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล ำเนำอยู่กรณีไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นค ำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเอง
ได้จะมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 
 
หลักเกณฑ์ 
         ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 
         1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว 
         2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         3. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดูหรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพ
เลี้ยงตนเองได้ในกำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับควำมเดือดร้อนกว่ำหรือผู้ที่มีปัญหำซ้ ำซ้อน
หรือผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำก่อน 
 
วิธีกำร 
        1.  ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ท ำกำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 
        2.  ผู้ป่วยเอดส์รับกำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู่คุณสมบัติว่ำสมควรได้รับกำรสงเครำะห์หรือไม่โดยพิจำรณำ
จำกควำมเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหำซ้ ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ 
         3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่ถือว่ำขำดคุณสมบัติตำมนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นควำม
ประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไปเพ่ือพิจำรณำใหม่ 
 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยน
ของทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :13 วัน 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์หรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำ
ขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 45 นำที (ระบุระยะเวลำจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก)) 

45 นำที 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบนัดหมำยตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบัติ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 15 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก)) 

15 นำที 

3) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับกำร
สงเครำะห์ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 3 วันนับจำกได้รับค ำขอ 
(ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก)) 

3 วัน 

4) กำรพิจำรณำ 
จัดท ำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบควำมเห็น
เพ่ือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 2 วันนับจำกกำรออกตรวจ
สภำพควำมเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก)) 

2 วัน 

5) กำรพิจำรณำ 
พิจำรณำอนุมัติ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
(ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกำรพิจำรณำได้แก่สภำพควำม
เป็นอยู่คุณสมบัติหรือข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สำมำรถให้กำรสงเครำะห์ให้ผู้ขอทรำบไม่เกิน
ระยะเวลำที่ก ำหนด) 

7 วัน 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐท่ี
มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง         1         ชุด 
ส ำเนำ            1         ชุด 
หมำยเหตุ- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง          1      ชุด 
ส ำเนำ             1      ชุด 
หมำยเหตุ- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง         1     ชุด 
ส ำเนำ            1     ชุด 
 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  
ฉบับจริง             1    ฉบับ 

5) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐท่ี
มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง        1     ชุด 
ส ำเนำ           1     ชุด 
หมำยเหตุ- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบอ ำนำจ) 
ฉบับจริง         1     ชุด 
ส ำเนำ            1     ชุด 
หมำยเหตุ- 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก0-4400-0371 
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กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะกอสรำงอำคำรตองไดรับใบอนุญำตจำกเจำพนักงำนทองถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้อง
ตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ
ภำยใน  45  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค ำขอในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่
อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครำวครำวละไม่เกิน 45วัน  แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำหรือ
ตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทกอ ำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครรำชสีมำ  30190/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรพร้อมเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร) 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขออนุญำต  (หมำย
เหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร) 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงจัดท ำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกำศกระทรวงคมนำคมเรื่องเขตปลอดภัยในกำร
เดินอำกำศเขตปลอดภัยทำงทหำรฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ(หมำยเหตุ: (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร) 

7 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำแบบแปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมำรับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (น.1) 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร) 

35 วัน 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ   1    ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส ำเนำ   1   ชุด 
หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบข. 1) 
ฉบับจริง   1   ชุด 

4) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำม
รับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 
ส ำเนำ     1    ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต) 

5) 
 

ใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 
ฉบับจริง    1   ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต) 

6) 
 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์๓๐บำทพร้อม
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบ
และผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง    1    ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต) 

7) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
ส ำเนำ     1    ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต) 
 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง  1   ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต) 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภท
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง    1    ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
10) 

 
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง   1  ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อพร้อมกับเขียน
ชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถำปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง    1  ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำรชื่ออำคำรสถำนที่ก่อสร้ำง
ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น          (กรณีอำคำร
สำธำรณะอำคำรพิเศษอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรับน้ ำหนักควำม
ต้ำนทำนควำมคงทนของอำคำรและพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณกำร
ออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง    1   ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้
ค่ำ fc > 65 ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบ
ควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้
ขออนุญำตลงนำม 
ฉบับจริง     1   ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

14) 
 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 
ฉบับจริง      1    ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุมงำน) 
ฉบับจริง      1     ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
16) 

 
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 
ฉบับจริง        1       ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

17) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 
ฉบับจริง          1      ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อำกำศ 
ฉบับจริง         1     ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 
ฉบับจริง          1     ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 
ฉบับจริง          1       ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัด
น้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
ฉบับจริง         1     ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ 
ฉบับจริง            1   ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง            1     ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 0-4400-0371 
www.kratoke.go.th 
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กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.  ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบ 
กิจกำร  (มำตรำ 11) 

2. ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนยื่นจด 
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียน 
และเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่หรือดำวน์โหลดจำก www.Kratoke.go.th 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก/  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
 เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :60 นำที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำเอกสำร/แจ้งผล 
30 นำที 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับช ำระค่ำธรรมเนียม 

5 นำที 

3) กำรพิจำรณำ 
นำยทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ/จัดเตรียม
ใบส ำคัญกำรจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส ำเนำเอกสำร 

15 นำที 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนตรวจเอกสำรและลงนำม/มอบใบทะเบียนพำณิชย์ให้ผู้ยื่น
ค ำขอ 

10 นำที 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) 
 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 
ฉบับจริง     1     ฉบับ 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ     1       ฉบับ(พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำ      1     ฉบับ(พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

4) 
 

หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือ
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำมและให้มีพยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 
ฉบับจริง     1     ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน ) 

5) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือส ำเนำสัญญำ
เช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ     1    ฉบับ  หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน ) 

6) 
 

แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 
ฉบับจริง     1      ฉบับ 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง     1     ฉบับ 

8) 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
ส ำเนำ         1      ฉบับ 

9) 
 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำว
จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำหรือส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวล
รัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ  1   ฉบับ 
หมำยเหตุ       (ใช้ในกรณีประกอบพำณิชยกิจกำรขำยหรือให้เช่ำแผ่นซีดีแถบบันทึก
วีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรบันเทิง) 

10) 
 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุน
หรืออำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำบันทึกถ้อยค ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง      1    ฉบับ 
หมำยเหตุ  (ใช้ในกรณีประกอบพำณิชยกิจกำรค้ำอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

(หมำยเหตุ: -) 
ค่ำธรรมเนียม 50 บำท 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียน ณ ช่องทำงที่ยื่นค ำขอ 

กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
หมำยเลขโทรศัพท์ (0-4400-0371) 
www.Kratoke.go.th 

 
 

กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

        พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำร
รับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้ 
      1. กำรติดต่อขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
  1.1 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีที่มีกำรตีรำคำปำน
กลำงที่ดิน 
                (1) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐำนที่ต้อง
ใช้ต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดิน 
                (2) เจ้ำพนักงำนประเมินจะท ำกำรตรวจอสบและค ำนวณค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมินให้ผู้มีหน้ำที่เสีย
ภำษีหรือเจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ ำนวนเท่ำใดภำยในเดือนมีนำคม 
                (3) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินจะต้องเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปีเว้นแต่กรณี
ได้รับใบแจ้งกำรประเมินหลังเดือนมีนำคมต้องช ำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
          1.2 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
                (1)  เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำมแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำ
พนักงำนประเมินภำยในก ำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง 
                (2)  เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน 
                (3)  เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
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 1.3 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้กำรลดหย่อน

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนท ำให้อัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
                 (1) เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำมแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยใน
ก ำหนด 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
                 (2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน 
                 (3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
                 (4) กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ในปีถัดไปจำกปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดินให้ผู้รับ
ประเมินน ำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช ำระภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี 
       2. กรณีเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งกำรประเมินภำษีบ ำรุงท้องที่
แล้วเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำพนักงำน
ประเมินภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประกำศรำคำปำนกลำงที่ดินหรือวันที่ได้รับกำรแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
       3. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
       4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังนับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำร
แก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
       5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
       6. จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก   
หมู่ที ่ 5  ต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย   
จังหวัดนครรำชสีมำ  โทรศัพท์๐-4400-0371      
เว็ปไซต์ www.Kratoke.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ   หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 -16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วัน 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทกอ ำเภอสิชลจังหวัด
นครศรีธรรมรำช) 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สินตำมแบบแสดงรำยกำร 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งกำรประเมินภำษีให้เจ้ำของทรัพย์สินด ำเนินกำร
ช ำระภำษี 
(หมำยเหตุ: (กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทกอ ำเภอสิชลจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ) 

30 วัน 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง        1     ฉบับ 
ส ำเนำ           1     ฉบับ 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง        1     ฉบับ 
ส ำเนำ           1     ฉบับ 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน , น.ส.3 
ฉบับจริง        1     ฉบับ 
ส ำเนำ           1     ฉบับ 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง        1     ฉบับ 
ส ำเนำ           1     ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง        1      ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ของปีก่อน 
ฉบับจริง        1     ฉบับ 
ส ำเนำ           1     ฉบับ 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  หมู่ที ่ 5  ต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย   
จังหวัดนครรำชสีมำ  โทรศัพท์ ๐-4400-0371     เว็ปไซต์ www.Kratoke.go.th 
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กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
            ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำร
รับช ำระภำษีป้ำยแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมำยที่ใช้เพ่ือกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอ่ืนหรือโฆษณำ
กำรค้ำหรือกิจกำรอ่ืนเพ่ือหำรำยได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขดังนี้ 
                   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีกำรเสียภำษี 
     2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพ่ือยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 
     3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 
     4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษี
ป้ำย (ภ.ป. 3) 
    5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันทีหรือช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 
    6. กรณีท่ีเจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน) 
ต้องช ำระภำษีและเงินเพ่ิม 
   7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
ได้ภำยใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งให้ผู้เสียภำษีทรำบตำมแบบ 
(ภ.ป. 5) ภำยในระยะเวลำ 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 
   8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน
ร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
    9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำ
ขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือ 
ยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
     10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอ
และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว   เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
    11. หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ 
พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำรพ.ศ. 2558 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก /ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  
หน่วยงำน  ๐-4400-0371 
เว็ปไซต์ w ww.Kratoke.go.th 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
 เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :46 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน (ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือกองคลัง / องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก)) 

1 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรป้ำยตำมแบบแสดงรำยกำร
ภำษีป้ำย (ภ.ป.1) และแจ้งกำรประเมินภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ยื่นแสดงรำยกำร
ภำษีป้ำย (ภ.ป.1) (ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 
2539)2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือกองคลัง อบต.กระโทก)) 

30 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำของป้ำยช ำระภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
(กรณีช ำระเกิน 15 วันจะต้องช ำระเงินเพ่ิมตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก)) 

15 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง       1     ชุด 
ส ำเนำ          1     ชุด 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง       1     ชุด 
ส ำเนำ          1     ชุด 

3) 
 

แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำยรำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยวันเดือนปีที่ติดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง       1     ชุด 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรเช่นส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ส ำเนำ
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
ส ำเนำ1ชุด 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง       1     ชุด 
ส ำเนำ          1     ชุด 

6) 
 

ส ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี) 
ส ำเนำ         1       ชุด 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง       1       ฉบับ 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  หมู่ที ่ 5  ต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย   
จังหวัดนครรำชสีมำ  โทรศัพท์ ๐-4400-0371     เว็ปไซต์ www.Kratoke.go.th 
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กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้ำที่ในกำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดินจำกทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆและที่ดินที่ใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขดังนี้ 
    1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เมืองพัทยำ) 
ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำรช ำระภำษี 
    2. แจ้งให้เจ้ำของทรัพย์สินทรำบเพ่ือยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
    3. เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 
    4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สินและแจ้งกำรประเมินภำษี 
(ภ.ร.ด.8) 
    5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของทรัพย์สินช ำระภำษีทันทีหรือช ำระภำษี
ภำยในก ำหนดเวลำ) 
    6. เจ้ำของทรัพย์สินด ำเนินกำรช ำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินกรณีที่
เจ้ำของทรัพย์สินช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนดจะต้องช ำระเงินเพ่ิมตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 
    7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้ำของทรัพย์สิน) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นได้ภำยใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินโดยผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งเจ้ำของทรัพย์สินทรำบ
ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่เจ้ำของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
    8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน
ร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
    9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังนับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอ
จะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
    10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอ
และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
    11.จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้ว
เสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงำน 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วันนับแต่ผู้รับบริกำรมำยื่นค ำขอ 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระโทก) 

1 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สินตำมแบบ
แสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งกำรประเมินภำษีให้
เจ้ำของทรัพย์สินด ำเนินกำรช ำระภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ยื่นแบบ
แสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครองฯ) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระโทก) 

30 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
ฉบับจริง      1   ชุด 
ส ำเนำ         1   ชุด 
หมำยเหตุ- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง      1   ชุด 
ส ำเนำ         1   ชุด 
หมำยเหตุ- 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส ำเนำเช่นโฉนดที่ดินใบอนุญำตปลูกสร้ำง
หนังสือสัญญำซื้อขำยหรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง      1   ชุด 
ส ำเนำ         1   ชุด 
หมำยเหตุ- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส ำเนำเช่นใบทะเบียนกำรค้ำทะเบียนพำณิชย์ทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำของฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สัญญำเช่ำอำคำร 
ฉบับจริง       1     ชุด 
ส ำเนำ          1    ชุด 
หมำยเหตุ- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง       1     ชุด 
ส ำเนำ          1     ชุด 
หมำยเหตุ- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง       1     ฉบับ 
ส ำเนำ          0     ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  0-44-000371 

www.Kratoke.go.th 
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กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 
 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี  ให้คนพิกำรลงทะเบียนและยื่นค ำ
ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ในปีงบประมำณถัดไป  ณ   ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำหรือ
สถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์ 
 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 
    1. มีสัญชำติไทย 
     2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
    3. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
    4 .ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 
    ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำรคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรจะต้องแสดงควำม
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมคนพิกำร
หรือผู้ดูแลคนพิกำรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำลแล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่คนพิกำรเป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบำลแล้วแต่กรณียื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทนดังกล่ำว 
 
วิธีกำร 
        1. คนพิกำรที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไปให้คนพิกำรหรือผู้ดูแลคน
พิกำรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำลแล้วแต่กรณียื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถำนที่และภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด 
      2.กรณีคนพิกำรที่ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำให้ถือว่ำเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำรตำมระเบียบนี้แล้ว 
       3. กรณีคนพิกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยควำมพิกำรได้ย้ำยที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ย
ควำมพิกำรต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ  หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยนของ
ทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 
16:30 น. 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 นำที 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไปหรือผู้รับ
มอบอ ำนำจยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบค ำร้องขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำร
จริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก )) 

20 นำที กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรับลงทะเบียนตำมแบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำร
จริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก)) 

10 นำที กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำรพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 
หมำยเหตุ- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง      1    ชุด 
ส ำเนำ         1    ชุด 
หมำยเหตุ- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง       1   ชุด 
ส ำเนำ          1   ชุด 
หมำยเหตุ- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
4) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของ
ผู้ดูแลคนพิกำรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 
ฉบับจริง          1      ชุด 
ส ำเนำ            1      ชุด 
หมำยเหตุ- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำล
แล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิกำรเป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้
ควำมสำมำรถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบำลแล้วแต่กรณีกำรยื่นค ำขอแทนต้อง
แสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทนดังกล่ำว) 
ฉบับจริง           1    ชุด 
ส ำเนำ              1   ชุด 
หมำยเหตุ- 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  0-44-000371 

www.Kratoke.go.th 
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กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี  ให้ผู้ที่จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ในปีงบประมำณถัดไป   และมีคุณสมบัติครบถ้วนมำลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำ ณ ส ำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถำนที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
 
หลักเกณฑ์ 
       1.  มีสัญชำติไทย 
       2.  มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
   3.   มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.   ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนภำครัฐรัฐวิสำหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้รับบ ำนำญเบี้ยหวัดบ ำนำญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอำยุที่
อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ผู้ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนรำยได้ประจ ำหรือ
ผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ำ  ยกเว้นผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2550 
 
ในกำรยื่นค ำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
          1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
        2.  โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำม
บุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
 
วิธีกำร 
         1.  ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณถัดไป  ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อม
เอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ  สถำนที่และภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกำศก ำหนดด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรได้ 
         2.  กรณีผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ
ที่ผ่ำนมำให้ถือว่ำเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบนี้แล้ว 
         3.  กรณีผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก /ติดต่อด้วยตนเอง ณ  
หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยนของ
ทุกปี) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 นำที 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณถัดไป
หรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนและ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก)) 

20 นำที กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรับลงทะเบียนตำมแบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระโทก)) 

10 นำที กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม
ส ำเนำ 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง       1      ฉบับ 
 

5) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม
ส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร
ของผู้รับมอบอ ำนำจ) 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  0-44-000371 

www.Kratoke.go.th 
 

 
 
 
 
 
 


