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บทท่ี  1 
บทน ำ   

 

หลักกำรและเหตุผล   
          จำกบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537                     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 66 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
มำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำร           
ส่วนต ำบล   
         1.  จัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก   
         2.  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และท่ีสำธำรณะ 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 ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหำดไทย                       
ที่ มท 0892.4/ว 435  ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548  ก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
กำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทรำบผลสัมฤทธิ์ตรงตำมเป้ำหมำยภำรกิจ 
โดยจัดท ำคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  มีเป้ำประสงค์ใน
กำรน ำมำตรกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำร
ด ำเนินกำร  ซึ่งบ่งชี้ว่ำกระบวนกำรวิธีกำรจัดท ำแผนหรือโครงกำรนั้นผลเป็นอย่ำงไร  น ำไปสู่ควำมส ำเร็จบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด   
         คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Operating Manual)  เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรท ำงำนทั้ งกับ
หัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จัดท ำขึ้นไว้เพ่ือจัดท ำรำยละเอียดของกำรท ำงำนในหน่วยงำนออกมำ
เป็นระบบและครบถ้วน   
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)    
             •  เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร   
             •  ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนกำรนั้น   
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         •  มักจัดท ำขึ้นส ำหรับลักษณะงำนที่ซับซ้อน มีหลำยขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลำยคน   
         •  สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน   
 
วัตถุประสงค์   
         1.  เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนได้มีโอกำสทบทวนภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนของตนว่ำยังคง         
มุ่งต่อจุดส ำเร็จขององค์กำรโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพรำะจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอำจท ำให้
หน่วยงำนต้องให้ควำมส 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 
ซึ่งย่อมท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปรับวิธีกำรท ำงำนและเป้ำหมำยกำรท ำงำนให้ตรงตำมที่หน่วยงำนต้องกำรได้
และส่งผลให้เกิดกำรยอมรับผลกำรประเมินฯ มำกยิ่งขึ้น เพรำะทุกคนรู้ล่วงหน้ำแล้วว่ำท ำงำนอย่ำงไรจึงจะถือ
ได้ว่ำมีประสิทธิภำพ   
          4.  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร 
เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนสำมำรถมองเห็นศักยภำพของพนักงำน  เนื่องจำกกำรท ำงำนทุกหน้ำที่มีจุด           วัด
ควำมส ำเร็จที่แน่นอนเดน่ชัด  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 เพื่อก ำหนดระยะเวลำท ำงำนได้   
        12. สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติของพนักงำนใหม่ที่จะรับได้ง่ำยขึ้นและตรงมำกข้ึน   
        13. ท ำให้บริษัทสำมำรถปรับปรุงระเบียบแบบแผนกำรท ำงำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้นได้   
        14. ยุติควำมขัดแย้งและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน   
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          15. สำมำรถก ำหนดงบประมำณและทิศทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้   
          16. เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้   
          17. กำรศึกษำและเตรียมกำรในกำรขยำยงำนต่อไปนี้   
          18. กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยกับผลงำนและปริมำณก ำลังคนของหน่วยงำนได้   
          19. ผู้บังคับบัญชำบริหำรงำนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น                               
          20. เกิดระบบกำรบริหำรงำนโดยส่วนร่วมส ำหรับผู้บังคับบัญชำคนใหม่ในกำรร่วมกันเขียนคู่มือ   
 

ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงำน   
          1.  ได้รับทรำบภำระหน้ำที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น   
          2.  ได้เรียนรู้งำนเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่/หรือผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน   
          3.  ได้ทรำบควำมหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน   
          4.  ได้รับรู้ว่ำผู้บังคับบัญชำจะใช้อะไรมำเป็นตัวประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   
          5.  ได้เข้ำใจระบบงำนไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหน่วยงำน   
          6.  สำมำรถช่วยเหลืองำนซึ่งกันและกันได้   
          7.  เข้ำใจหัวหน้ำงำนมำกขึ้น ท ำงำนด้วยควำมสบำยใจ   
          8.  ไม่เก่ียงงำนกัน รู้หน้ำที่ของกันและกันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน   
          9.  ได้ทรำบจุดบกพร่องของงำนแต่ละขั้นตอนเพ่ือน ำมำปรับปรุงงำนได้                           
          10. ได้เรียนรู้งำนของหน่วยงำนได้ท้ังหมด ท ำให้สำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้   
          11. มีข้ันตอนในกำรท ำงำนที่แน่นอน ท ำให้กำรท ำงำนได้ง่ำยขึ้น   
          12. รู้จักวำงแผนกำรท ำงำนเพ่ือให้ผลงำนออกมำตำมเป้ำหมำย                           
          13. สำมำรถใช้เป็นแนวทำงเพ่ือกำรวิเครำะห์งำนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ   
          14. สำมำรถแบ่งเวลำให้กับงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม   
          15. รู้ขอบเขตสำยกำรบังคับบัญชำท ำงำนให้กำรประสำนงำนง่ำยขึ้น   
          16. ได้เห็นภำพรวมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำยงำนเดียวกันเข้ำใจงำนมำกข้ึน   
          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  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนในปีงบประมำณท่ีล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท   
    (ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2558  มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ทั้งสิ้น  5,335 แห่ง)   
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รูปแบบองค์กำร   
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   
                  1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  
หมู่บ้ำนละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยรำษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น   
กรณีที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน 
และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละสำมคน   
                  2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หนึ่งคน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง  
ผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น   
 
กำรบริหำร   
                  กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต 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 6 พ.ศ. 2552)   
                  1. พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)   
                  2. มีหน้ำที่ต้องท ำตำมมำตรำ 67 ดังนี้   
                            -  จัดให้มีและบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก   
                            -  กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด   
                               ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
                            -  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
                            -  ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย   
                            -  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   
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                            -  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์   
                            -  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว   
                           -  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ   
                           -  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน   
                           -  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.   
                           -  ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม   
                           -  กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์   
                           -  กำรท่องเที่ยว   
                           -  กำรผังเมือง   
 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ   
                 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2542 ก ำหนดให้ อบต. มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ  16 ดังนี้   
                  1.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง   
                  2.  กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ   
                  3.  กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ   
                  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 และกำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีอยู่อำศัย   
                  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   
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       22.  กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์   
                  23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ   
สำธำรณสถำนอื่น 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 ตำมที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด   
 

บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
               บทบำทภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 จำก  
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  ส่วนที่ 3 เรื่องอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มำตรำ 66 ก ำหนดให้ "องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่ำ เป็นกรอบภำระหน้ำที่หลักของ อบต. เมื่อพิจำรณำตำมบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่น มำตรำ 289 บัญญัติว่ำ "องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้ำที่ บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น" และ "องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดกำรศึกษำอบรมของรัฐ..." นอกจำกนี้ มำตรำ 
290 ยังได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือกำรส่งเสริม และรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย   
            ดังนั้น กรอบภำระหน้ำที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ (รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพ  
กำรอุตสำหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงกำรสำธำรณสุข กำรส่งเสริม  และ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำอบรม ศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอ่ืน ๆ) ซึง่ปรำกฏอยู่ใน
บทบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรต ำบล พ.ศ.2537  โดยก ำหนดเป็นภำรกิจหน้ำที่ที่ต้องท ำและอำจท 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   
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                            (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 
                               (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   
 

   
 

   
 

   



บทท่ี 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญของต ำบล   

 

1.  สภำพทั่วไป 
 1.1  ที่ตั้ง ต ำบลปรำสำททอง อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ประมำณ 7  กิโลเมตร เป็น ๑ ใน ๕ ต ำบลในเขตอ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เส้นทำงคมนำคมเป็น
ถนนลำดยำง เชื่อมระหว่ำงต ำบลมีอำณำเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง คือ 
   ทิศเหนือ  จรด ต ำบลตำกูก อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
   ทิศตะวันออก  จรด ต ำบลช่ำงปี่, ต ำบลแตล อ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัด 
   ทิศใต้   จรด ต ำบลเมืองที อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
   ทิศตะวันตก  จรด ต ำบลเมืองที อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
     จรด ต ำบลเขวำสินรินทร์ อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
     จรด ต ำบลบ้ำนแร่ อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
  1.2  เนื้อท่ี ประมำณ  ๑๗,๖๐๗.๕๐ ไร่   จ ำนวน  ๒๘.๑๗ ตำรำงกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
         - ภูมปิระเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม แต่มีพ้ืนที่บำงส่วนเป็นที่ดอนสลับที่ลุ่มดอนลำด 
  ๑.๓  ลักษณะภูมิอำกำศ 
         - อยู่ในแถบมรสุมเขตร้อนชื้น ภูมิอำกำศค่อนข้ำงแห้งแล้ง ปริมำณน้ ำฝนจะข้ึนอยู่กับอิทธิพลของ
ลมมรสุมเป็นส ำคัญ 
  ๑.๔  ลักษณะของดิน 
          - ลักษณะดินของอ ำเภอเขวำสินรินทร์ เป็นดินร่วนปนทรำย มีบำงพ้ืนที่จะเป็นดินเหนียวปน
ทรำยจึงอุ้มน้ ำได้น้อย 
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          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

       - แหล่งน้ ำส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ได้แก่ หนอง,สระ,ห้วย 
  ๑.๖  ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 
         - ป่ำชุมชน (ป่ำหนองเยีย) หมู่ที่ ๔ เป็นแหล่งอำหำรและแหล่งเรียนรู้ 
 
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 

๒.๑  เขตกำรปกครอง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีเขตปกครองรวม ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ ๑ บ้านฉันเพล ผู้ปกครอง นายสมชาย จารัตน์  ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๒ บ้านฉันเพล ผู้ปกครอง นายบุญเยื้อน จารัตน์  ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๓ บ้านพะเนา ผู้ปกครอง นายพิรุณ  เหมือนใจ         ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๔ บ้านระงอล ผู้ปกครอง นายจ าลอง  มูลศาสตร์  ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร   ผู้ปกครอง นางพิกิตติมา  มุมทอง       ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๖ บ้านสามโค ผู้ปกครอง   นายชาตรี วงค์รัมย ์   ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๗ บ้านตาปุด        ผู้ปกครอง    นายวัฒนา  บูรณ์เจริญ       ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๘ บ้านแสรออ ผู้ปกครอง   นายประสิทธิ์ สมสุระ        ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่    ผู้ปกครอง  นายประมุข รังสรรค์เมธากุล   ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑๐  บ้านระไซร์ ผู้ปกครอง    นายสันติ ยืนยาว         ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาสอน    ผู้ปกครอง   นางมันทณี  สมานรักษ์             ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์น้อย   ผู้ปกครอง    นายพุฒิพงษ์  บูรณ์เจริญ     ก านัน 

  หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองโพธิ์  ผู้ปกครอง     นานกิตติศักดิ ์ ฐิติดิษยาพันธ์   ผู้ใหญ่บ้าน 

๒.๒  กำรเลือกตั้ง  
   กำรแบ่งเขตกำรเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น ๑๓ เขต ตำมจ ำนวนหมู่บ้ำน ในกำรเลือกตั้ง ผู้บริหำร
ท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๖ (ครบวำระ 4 ปี วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๐) มีจ ำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน ทั้งหมด 
จ ำนวน ๔,๘๓๕ คน  มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนจ ำนวน ๓,๖๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๘  

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  ประกอบด้วย  
๑. นำยค ำรณ  พูนชัย      ต ำแหน่งนำยกองค์กำรส่วนต ำบลปรำสำททอง   
๒. นำยวิสุทธิ์  สมำนทอง    ต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
๓. นำยส ำริทธิ์  ชำวสวน     ต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
๔.นำงสำวจิรภำ  กูลรัตน์    ต ำแหน่งเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
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สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง จ ำนวน  ๒๖ ท่ำน ประกอบด้วย 
๑. นำยโชตวิิทย์  รอบรู้เจน    ต ำแหน่งประธำนสภำอบต.      (ส.อบต. หมู่ที่ ๕) 
๒. นำยธวธั  พันธ์ศรี     ต ำแหน่งรองประธำนสภำอบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐) 
๓. นำยวิระวงษ์  ดมหอม     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ 1 
๔. นำยชัยชนะ  จำรัตน ์     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕. นำยบุญเชิด  จำรัตน ์     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๒ 
๖. นำยเมียส  พอกพูน     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๒ 
๗. นำยชำตรี  จำรัตน์     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๓   

 ๘. นำยปรำโมทย์  พ่อค้ำ     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙. นำยบรรทม  พันธ์ศรี     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นำยจ ำลอง  พอกพูน     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.   หมู่ที่ ๔ 
๑๑. นำงสำวคณิศร ปัญญำคิด  ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต. หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นำยบุญลิม  ทองศรี     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.   หมู่ที่ ๖ 
๑๓. นำยเฉลิมชำติ  บูรณ์เจริญ  ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๔. นำยบุญเนียร  พันธ์ศรี     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๕. นำยสุพรรณ   พันธ์ศรี     ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๗  

(หมดวำระเนื่องจำกเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๙) 

   ๑๖. นำยบุญช่วย  สมำนรักษ์        ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๘ 
   ๑๗. นำยบุญนำค  สมัครสมำน      ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๘ 
   ๑๘. นำงสำวกัญญำณี  สมำนรักษ์  ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๙ 
   ๑๙. นำงศศิพร  ระวังชื่อ         ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๙ 

๒๐. นำงรัชติยำ  ยืนยำว       ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๒๑. นำยสันติ  งำมเลิศ        ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๒. นำงเพ็ญศรี  สมสง่ำ         ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๓. นำยพงษ์ทร  พริ้งเพรำะ    ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒๔. นำยวุธฒชิำติ  หมำยมั่น   ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.   หมู่ที่ ๑๒ 
๒๕. นำยกอก  พริ้งเพรำะ       ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๒๖. นำยเสริม  นุตโร           ต ำแหน่งสมำชิกสภำอบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
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3. ประชำกร 
 ๓.๑  ข้อมูลจ ำนวนประชำกร 
        ข้อมูลประชำกร ต ำบลปรำสำททอง  ณ วันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๕๙  มีดังนี้ 
      

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ชำย หญิง รวม 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

บ้ำนฉันเพล 
บ้ำนฉันเพล 
บ้ำนพะเนำ 
บ้ำนระงอล 
บ้ำนหนองไทร 
บ้ำนสำมโค 
บ้ำนตำปุด 
บ้ำนแสรออ 
บ้ำนใหม่ 
บ้ำนระไซร์ 
บ้ำนตำสอน 
บ้ำนโพธิ์น้อย 
บ้ำนหนองโพธิ์ 

276 
182 
213 
106 
93 

136 
147 
223 
56 

146 
50 
65 
41 

485 
352 
๔28 
๒๓3 
๑๕1 
๒๓5 
๒58 
๓59 
๑๑๗ 
๓04 
๑๐6 
๑30 
68 

548 
382 
๔๐2 
๒15 
๑๗3 
๒๕3 
๒30 
๓72 
๑๔4 
๓24 
๑๑7 
๑29 
๘0 

1033 
734 
830 
448 
324 
488 
488 
731 
261 
628 
223 
259 
148 

รวม 1734  ครัวเรือน ๓,๒๒6 คน ๓,๓69  คน 6595 คน 
ข้อมูลจากส านักงานทะเบียน อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

  

 ๓.๒  ช่วงอำยุ และจ ำนวนประชำกร 
    

ช่วงอำยุ    ชำย(คน)   หญิง(คน)   รวม(คน) 
น้อยกว่ำ 1 ปี  - 17 ป ี 766 724 1,490 
18 ปี -  60 ป ี 1,996 2058 4,054 
61 ปี ขึ้นไป 462 589 1,051 

รวม 3,224 3,371 6,595 
 

4. สภำพทำงสังคม  
    ๔.๑  กำรศึกษำมีสถำนศึกษำ ๕ แห่ง และ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๒ แห่ง 
 ๑. โรงเรียนบ้ำนแสรออ (ขยำยโอกำสมัธยมต้น) จ ำนวน 1 แห่ง 
 ๒. โรงเรียนบ้ำนฉันเพล    
 ๓. โรงเรียนบ้ำนพะเนำ  
 ๔. โรงเรียนบ้ำนบุญโลก  
 ๕. โรงเรียนบ้ำนสำมโค  
 ๖. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด หมู่ที่ 7  
 ๗.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉันเพล หมู่ที่ 1   
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    ๔.๒  สำธำรณสุขมีสถำนพยำบำล 2 แห่ง  
 ๑. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปรำสำททอง  
 ๒. โรงพยำบำลเขวำสินรินทร์ 
    ๔.๓  อำชญำกรรม   (ใช้แหล่งข้อมูลจำก สภ.ตำกูก) 
    ๔.๔  ยำเสพติด  (ใช้แหล่งข้อมูลจำก สภ.ตำกูก)  
    ๔.๕  กำรสังคมสงเครำะห์   ได้แก่ 
           - กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลปรำสำททอง จ ำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ท ำกำร อบต.ปรำสำททอง 
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
    ๕.๑  กำรคมนำคมขนส่ง (ทำงบก)  
           เส้นทำงคมนำคมสำยหลัก มี ๒ เส้นทำง  อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนทำงหลวงชนบท 
 1)  ทำงหลวงแผ่นดิน ถนนนำตัง – ศีขรภูม ิ 
 2)  ทำงหลวงแผ่นดิน ถนนฉันเพล – เมืองที่  
      เส้นทำงคมนำคม  ประกอบด้วย 
  ๑)  ถนนดิน  ๒๔  เส้นทำง 
         ๒)  ถนนลำดยำง   ๔  เส้นทำง 
         ๓)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๘  เส้นทำง 
         ๔)  ถนนลงหินคลุก  ๔๖  เส้นทำง  
    ๕.๒ กำรไฟฟ้ำ  
          ๑. จ ำนวนไฟฟ้ำส่องทำงสำธำรณะ ภำยในต ำบล  รวมจ ำนวน  ๑๕๗  จุด  
          ๒. จ ำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้ำใช้  จ ำนวนร้อยละ  ๑๐๐ ของจ ำนวนครัวเรือน  
    ๕.๓ กำรประปำ  
          ๑. ประปำหมู่บ้ำนขนำดใหญ่     จ ำนวน   ๖ แห่ง  
          ๒. ประปำหมู่บ้ำนขนำดกลำง    จ ำนวน   ๓  แห่ง 
          ๓. ประปำบำดำล             จ ำนวน   ๔  แห่ง  
    ๕.๔  โทรศัพท ์  
           มีที่ตั้งเครือข่ำยจ ำนวน  ๓ แห่ง ดังนี้ 
 - ระบบเครือข่ำย DTAC  ( บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด) ตั้งหมู่ที่ ๗ 
 - ระบบเครือข่ำย AIS  (บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ำกัด) ตั้งหมู่ที่ ๑ 
 - ระบบเครือข่ำย Truemove ( บริษัท บริษัท ทรู มูฟ จ ำกัด ) ตั้งหมู่ที่ ๘  
    ๕.๕  ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 - 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
     ๖.๑ กลุ่มแรงงำน 
 ๑. อำชีพเกษตรกรรม – ท ำนำ     คิดเป็นร้อยละ   ๔๖.๒๖  
 ๒. อำชีพรับรำชกำร /เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙  
 ๓. พนักงำนรัฐวิสำหกิจ           คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒  
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  ๔. พนักงำนบริษัทฯ           คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ 
 ๕. รับจ้ำงทั่วไป            คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ 
 ๖. ค้ำขำย            คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ 
 ๗. ธุรกิจส่วนตัว                     คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ 
 ๘. ก ำลังศึกษำ           คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๐ 
 ๙. อำชีพอ่ืนๆ  (นอกเหนือ)          คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖ 
 ๑๐. ไม่มีอำชีพ ว่ำงงำน          คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๑ 
(ข้อมูลสรุปจำก : กำรส ำรวจข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำนตำมประเภทอำชีพ ปี ๒๕๕๘  จำกจ ำนวนประชำกรที่
อำศัยอยู่จริง จ ำนวน ๔,๒๑๕  คน) 
      ๖.2  กำรเกษตร 
 - มีพ้ืนที่ผลิตข้ำวหอมมะลิ    จ ำนวน ๒๑,๔๕๙ ไร่ 
 -  ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบ้ำนพะเนำ  จ ำนวน 1 แห่ง 
 -  ศูนย์ผลิตข้ำวพันธ์ฉันเพล หมู่ที ่๒, หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔   
 -  ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร    จ ำนวน ๑ แห่ง 
     ๖.3  กำรปศุสัตว์ 
 - กลุ่มเลี้ยงโค   จ ำนวน 11 กลุ่ม จัดหำเลี้ยงโคแม่พันธ์ไว้จ ำหน่ำย 

      - ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ม.11 
        - วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์บ้ำนระงอล 

     ๖.4  กำรบริกำร 
 - เทศกำลของดีเมืองสุรินทร์ บรรจุโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนนำยชำตรี จำรัตน์  
บ้ำนพะเนำ หมู่ที่ ,ปรำสำททองหมู่ที่ ๘ 
                - ท่องเที่ยวผ้ำไหม หมู่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ /กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ 
      ๖.5  กำรท่องเที่ยวพ้ืนที่ต ำบลปรำสำททอง เหมำะแก่กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ วิถีชุมชนและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๖.6  อุตสำหกรรม 
              - โรงงำนผลิตน้ ำดื่มและน้ ำแข็ง   จ ำนวน ๑ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.7  กำรพำณิชย์/วิสำหกิจ/กลุ่มอำชีพ(๑๓ หมู่) 

   - กลุ่มสตรีทอผ้ำไหมบ้ำนแสรออ 
             - กลุ่มเลี้ยงไหม บ้ำนหนองโพธิ์ 
             - กลุ่มสตรีทอผ้ำไหมสีธรรมชำติบ้ำนระงอล 
             - กลุ่มส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้ำวบ้ำนฉันเพล 
             - กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนฉันเพล หมู่ที่ 1 
             - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้ำนแสรออ หมู่ที่ 8 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
    ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำน 
    ๗.๒ ข้อมูลด้ำนเกษตร    
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๗.๓ ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
    

ล ำดับที ่ จ ำนวนแหล่งน้ ำ  หมู่ที ่ เนื้อท่ี(ไร่)  ปริมำตรน้ ำกำรกักเกบ็น้ ำ สภำพปัจจุบัน 
 1 )หนองน้ ำ  

จ ำนวน 26 แห่ง 
    

    1 หนองจบก 1 - ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ เป็นแหล่งผลิต
น้ ำประปำ 

    ๒ หนองตำมล 2 16-2-47 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ เป็นแหล่งผลิต
น้ ำประปำ 

3. หนองละหุ่ง 2 7-3-95     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    4 หนองพะเนำ 3 14-2-36     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ แ ห ล่ ง น้ ำ ผ ลิ ต

น้ ำประปำ 
    5 หนองแจงแมง 3 5-2-02     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    6 หนองบุญโลก 4 1-0-42     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๗ หนองจระเนียง 4 1-1-63     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๘ หนองตะโก 4 2-3-11     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๙ หนองตำยัวะ 4 2-0-38     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๑๐ หนองระหำร 4 ๕- ๖ ไร ่     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ เป็นแหล่งผลิต

ประปำ 
    ๑๑ หนองไทร ๕ 19-0-47     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เป็นแหล่งผลติ

ประปำหมู่บ้ำน 
    ๑๒ หนองกันล็วง ๕ 2-1-33      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๑๓ หนองศำลำ ๖ 1-3-68      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใ ช้ ก ำ ร เ ก ษ ต ร

อุปโภค 
    ๑๔ หนองถนน ๖ 10-0-91      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๑๕ หนองตำเปำะ 7 2-3-62      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    1๖ หนองโสน 7 -      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ ำประปำ 
    1๗ หนองกระสำม 8 6-3-36      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตประปำ 
    1๘ หนองกันลง 

 
8 13-2-24      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ ำประปำ 

เกษตร 
    1๙ หนองเกำะ 10 2-1-03      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ประปำบำดำล 
    ๒๐ หนองโพธิ ์ 10 1-0-59      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๒๑ หนองตำเกด 10 1-3-70      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    ๒๒ หนองตำสอน 11 15-2-26      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ ำประปำ 
    ๒๓ หนองตำเม็ง 12 4-1-43      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้ผลิตน้ ำประปำ 
    2๔ หนองตำเตีย 12 3-1-30      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
    2๕ หนองตรำด 13 4-1-71      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้กำรเกษตร 
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ล ำดับที ่ จ ำนวนแหล่งน้ ำ  หมู่ที ่ เน้ือที่(ไร่)  ปริมำตรน้ ำกำรกกัเก็บน้ ำ สภำพปัจจบุัน 
 2)สระน้ ำจ ำนวน ๖ แห่ง     

๑ สระน้ ำตำหนองปรีง 11 1-3-70 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล เกษตร 
๒. สระน้ ำดื่ม  2 1-2-26 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล เกษตรตรวจสอบ 
๓. สระหลวง 8 1-0-76 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เกษตร 
๔ สระน้ ำสะอำด 9 0-2-30 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เกษตร 
๕ สระน้ ำสะอำด 9 0-2-30 ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เกษตร 
๖ สระหนองเกำะ  ๙ - ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
๗ สระน้ ำ สระกลำง ๖  ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
 3)ล ำห้วย  ๖  แห่ง      

1 ห้วยกรวด 1 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
2 ห้วยละหุ่ง 2 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
3 ห้วยแจงแมง 3 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
4 ห้วยระหำร 4 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
5 ห้วยโสน 7 -     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
๖ ห้วยตำโต๊ด ๔      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
๗ ห้วยตำเตียว ๙      ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 
๘ ห้วยหำร ๘ ๓๗ ไร ่     ยังไม่จัดเก็บข้อมูล ใช้เพื่อกำรเกษตร 

 
 ๗.๔ ข้อมูลน้ ำกิน แหล่งน้ ำใช้ (เพ่ือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค/บริโภค) 
    

ล ำดับที่ ระบบประปำ หมู่ที่ จ ำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ ำ 
๑ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดใหญ่ 1 265 ครัวเรือน 
๒ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดกลำง ๒ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปี 60 
๓ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดใหญ่ 3 207 ครัวเรือน 
๔ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดกลำง ๔ 100 ครัวเรือน 
๕ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดใหญ่ ๕ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปี 60 
๖ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดกลำง ๑๑,12 115   ครัวเรือน (ใช้ร่วมกัน) 
๗ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดใหญ่ ๗ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ปี 60 
๘ ประปำหมู่บ้ำนผิวดินขนำดใหญ่ ๘,๙,10 400 ครัวเรือน(ใช้ร่วมกัน) 
๙ ประปำหมู่บ้ำนขนำดใหญ ่ 13  ๔๐ ครัวเรือน 

10 ประปำบำดำล(กรมทรัพยำกร) 10 ใช้บำงส่วน 
๑1 ประปำบำดำล (กรมทรัพยำกร) 7 ยังไม่ได้ใช้ 
12 ประปำบำดำล (กรมทรัพยำกร) ๙ ยังไม่ได้ใช้ 
๑3 ประปำบำดำล (กรมทรัพยำกร) ๖ ยังไม่ได้ใช้ 
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 8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
     8.1 กำรนับถือศำสนำ 
        - ศำสนำพุทธ 
  8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี(ท้องถิ่น) 
        8.2.1  ประเพณีแซนโฎนตำ  
     8.2.2  ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ 
     8.2.3  ประเพณีเรือมตรดในเทศกำลสงกรำนต์ 
     8.2.4  ประเพณีวันสงกรำนต์ 
     8.2.5  งำนประจ ำปี(บวงสรวง)ปรำสำททอง 
     8.2.6  งำนประเพณีนุ่งผ้ำไหม ใส่ปะเกือม เรือนกันตรึม 
     8.2.7  ประเพณีเรือมมะมด 
        8.2.8  ประเพณีกำรละเล่นดนตรีพ้ืนบ้ำนและกำรร้องกันตรึมเรือมอันเร กำรเล่นสะบ้ำ  
ร ำวงชำวบ้ำนย้อนยุค  
       ๘.๒.๙ ประเพณีจัดงำนลอยกระทง  
  8.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน  
     8.3.1  กำรปลูกข้ำวหอมมะลิ  
     8.3.2  กำรใช้ภำษำไทยเขมร ภำษำส่วย  
     8.3.3  กำรทอผ้ำไหมลำยโบรำณ เช่น ทอผ้ำโฮลตำปั๊วะ ดอกพิกุล อันลูนเซียม  ลำย
ประจ ำต ำบลปรำสำททอง และอ่ืน ๆ  
     ๘.๓.๔  พิธีกรรมทำงศำสนำและพรำห์ม เช่น กำรขึ้นบ้ำนใหม่/กำรแต่งงำน/งำนบวช/
งำนศพ/งำนมงคลต่ำงๆ โกนจุก  
     ๘.๓.๕  หัตถกรรมพื้นบ้ำน เช่น กำรท ำสุ่ม,ไซ แห ไม้กวำด กระเชอ  ฯลฯ  
     ๘.๓.๖  หมอพ้ืนบ้ำน ยำสมุนไพรต่ำงๆ หมอโบล หมอเป่ำรักษำ หมอนวดแผนโบรำณ 
หมอกระดูก หมดทรง สะเดำะเครำะห์ หมอผี ฯลฯ  
     8.4  สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
      8.4.1  ผ้ำไหมลำยประยุกต์ /ลำยพื้นบ้ำน/ลำยโบรำณ      
      8.4.2 ข้ำวหอมมะลิ 
      8.4.3 ขนมพ้ืนบ้ำน เช่น ขนมมุ /ขนมกันเตรืม/อังซอม/ขนมตำรำง/ซอมกะบอง/ขนม
ฝักบัวขนมส้ม  
 9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
      - ป่ำชุมชน  1 แห่ง 
      - คุณของภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ  
   ปัจจุบันป่ำไม้ถูกท ำลำยจำกกำรสร้ำงบ้ำนเรือน จึงต้องมีกำรปลูกป่ำทดแทน,แหล่งน้ ำเพ่ือ
กำรบริโภคไม่มีเนื่องจำกมีสำรเคมีตกค้ำงในดินจำกท ำกำรเกษตรโดยกำรใช้สำรเคมีในดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ
ถูกท ำลำยมำกขึ้น จ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำแก้ไขฟ้ืนฟูคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำรกำรปลูกต้นไม้ ,กำร
พัฒนำแหล่งน้ ำเช่นกำรก ำจัดวัชพืชต่ำง ๆ  กำรลดกำรใช้สำรเคมีในดิน เป็นต้น   
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         ๑๐. แหล่งโบรำณสถำน 
   
   
 
  
 
 
 
 ชื่อโบรำณสถำน ปรำสำททอง ตั้งอยู่บ้ำนแสรออ หมู่ที่ 8 ต ำบลปรำสำทททอง อ ำเภอเขวำ            
สินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ประวัติ–ยังไม่มีหลักฐำนปรำกฏ มีเพียงเรื่องเล่ำขำนของชำวบ้ำนในพื้นที่ 
 ลักษณะทำงสถำปัตยกรรมปรำสำททองมีลักษณะเป็นพระธำตุทรงปรำสำทองค์เดียวหรืออำคำร
ซ้อนชั้นทรงปรำสำทยอดก่อด้วยอิฐฉำบปูน ตั้งอยู่บนฐำนซึ่งก่อเป็นเขื่อนอิฐถมดิน มีลักษณะผังพ้ืนเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มมุม ลักษณะทึบตัน มีลักษณะสถำปัตยกรรมประกอบด้วย ๓ ส่วนดังนี้ 
 ๑. ส่วนฐำน สันสันนิษฐำนว่ำประกอบส่วนฐำนเขียงและชุดฐำนบัวคว่ ำหงำย ซึ่งปัจจุบันถูกทับ
ถมไม่ทรำบขนำดและลักษณะ 
 ๒. ส่วนกลำงหรือเรือนธำตุ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐำนรูปเคำรพในทำงศำสนำมีลักษณะผังพ้ืนเป็น
สี่เหลี่ยมจตุรัส เพ่ือมุมด้วยกำรประดับผนังเรือนธำตุด้วยซุ้มประตูหลอก ๓ ด้ำน ด้ำนห้ำเจำะซุ้มประตูทำงเข้ำ
ส ำหรับประดิษฐำนพุทธรูป  ที่กรอบประตูตกแต่งด้วยลำยกนกปูนปั้น 
 ๓ ส่วนยอด ประกอบด้วยเรือนธำตุจ ำลองซ้อนชั้น ๑ ชั้น มีลักษณะผังพ้ืนเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเพ่ิม
มุมด้วยกำรประดับผนังเรือนธำตุด้วยซุ้มประตูท้ังสี่ด้ำน ถัดข้ึนไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งหักพังทลำยไม่ปรำกฏส่วนยอด 
 อำยุสมัย  เป็นปรำงค์แบบขอมที่สร้ำงขึ้นในยุคสมัยหลังโดยกลุ่มชนชำวเขมรที่อพยพเข้ำมำตั้งถิ่น
ฐำนในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ รำวปลำยสมัยอยุธยำหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ประกำศในรำชกิ จจำนุเบกษำ             
เล่ม ๕๒ ตอน ๗๕ วันที่ ๘ มีนำคม ๒๔๗๕  สิ่งส ำคัญในโบรำณสถำนคือ ปรำสำทอิฐ ๑ องค ์   
 
 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิหลัก   

 

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
                  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กำรจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน  
บุคคล  เพรำะท้ังผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนต่ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำ
ใช้ร่วมกัน ผู้บริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรมอบหมำย
หน้ำที่ และกำรสั่งกำรสำมำรถท ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมยุติธรรมและ
น่ำเชื่อถือ  เนื่องจำกมีท้ังหลักฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหำรสำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับผลกำรประเมิน
ได้โดยงำนในส่วนของผู้ปฏิบัติงำน  มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้ำทำยที่ท ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องมำกขึ้น เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมีกรอบหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงงำน
และกำรพัฒนำศักยภำพ  เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรองค์กำรได้รวมกัน
ก ำหนดไว้เพ่ือคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กำร   
                  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard)  กำรบริหำรงำนบุคคลนับเป็นภำรกิจที่
ส ำคัญยิ่งประกำรหนึ่งของกำรบริหำรองค์กำร  เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีส่วนท ำให้กำรพัฒนำองค์กำรบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้  กำรบริหำรบุคคลเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์กำร   
นับตั้งแต่กำรสรรหำบุคคลมำปฏิบัติงำน กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ไปจนถึง   
กำรให้บุคคลพ้นจำกงำน  ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กำรได้คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติดีมำปฏิบัติงำน   
ซึ่งกำรที่องค์กำรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวมำปฏิบัติงำนนั้น  จ ำเป็นต้องสร้ำงเครื่องมือส ำคัญคือกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  (Performance Standard)  ขึ้นมำใช้ในกำรวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล  
ซึ่งผลที่ได้จำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะเป็นข้อมูลที่องค์กำรน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่ง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรโอนย้ำย กำรให้พักงำน และกำรให้พ้นจำกงำนโดยทั่วไป
แล้ว  กำรที่จะท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ด ำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น  องค์กำร
มักจะสร้ำงเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ  
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) ทั้งนี ้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำง
บุคคลที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเดียวกัน โดยองค์กำรต้องท ำกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด ำเนินกำรประเมินผลกำร ปฏิบัติงำนของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่องค์กำรได้
ก ำหนดไว้   
                  มำตรฐำนกำรปฏิบั ติ ง ำน  ส ำหรั บค ำ ว่ ำม ำตรฐ ำนกำรปฏิบั ติ ง ำน  (Performance                       
Standard)   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ให้ควำมหมำยว่ำเป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใด
ระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้   กำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนที่ต้องปฏิบัติ 
โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนหลำย ๆ  ด้ำน ด้วยกัน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ 
ค่ำใช้จ่ำยหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปแบบของ
ปริมำณ ในขณะที่บำงประเภทอำจออกมำในรูปของคุณภำพองค์กำร  จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงำนประเภท นั้น ๆ   
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วัตถุประสงค์   
                  1. เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดง          
ถึงรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ  ของหน่วยงำน   
                  2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร/กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็น  
เครื่องมืออย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (ตำม PM 5)  ที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วไปทั้ง
องค์กำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
                  ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรท ำงำนของส่วนรำชกำรได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำร  
บริกำรที่มีคุณภำพ เสร็จรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย  มีกำรท ำงำนปลอดภัยเพ่ือกำรบรรลุข้อก ำหนด 
ที่ส ำคัญของกระบวนกำร   
 
ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
                  หำกจะพิจำรณำถึงประโยชน์ที่องค์กำรและบุคคลในองค์กำรจะได้รับจำกกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนขึ้นใช้ก็พบว่ำมีด้วยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำง
แรงจูงใจ  กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้   
                  1. ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ  
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง กำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำได้กับที่ควรจะเป็นมีควำมชัดเจน มองเห็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลได้มำกขึ้น และช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เขำสู่มำตรฐำนได้   
                  2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งท ำให้เรำเกิดควำมมุ่งมั่นไปสู่มำตรฐำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึกท้ำทำยผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมส ำเร็จจะเกิด ควำมมำนะพยำยำม 
ผู้ปฏิบัติงำนจะเกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับงำน   
                  3. ด้ำนกำรปรับปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผลงำนที่มี
คุณภำพจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครั้ง ท ำให้มองเห็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงงำน และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน และช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเพิ่มผลผลิต   
                  4. ด้ำนกำรควบคุมงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องท่ีผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุม กำร  
ปฏิบัติงำนผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และส่งผ่ำนค ำสั่งได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมแผนง่ำยขึ้นและควบคุมงำนได้ดีข้ึน   
                  5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนช่วยให้กำรประเมินผลกำร  
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้สึกกำรเปรียบเทียบ 
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอรับผลกำร
ประเมินได้ดีข้ึน   
 
ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย   
                  1. เลือกงำนหลักของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวิเครำะห์โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำย
ลักษณะงำน (Job Description) ประกอบด้วย   
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                  2. พิจำรณำวำงเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรผลงำนลักษณะใดจำกต ำแหน่งนั้น 
ไม่ ว่ำจะเป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบำย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กำร   
                  3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนใน  
ต ำแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน   
                  4. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนและผู้ เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่ ก ำหนดไว้   
                  5. ติดตำมดูกำรปฏิบัติงำนแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้   
                  6. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ใหม่ตำมควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ   
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  เกณฑ์ที่องค์กำรมักก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ เกณฑ์ด้ำนปริมำณ
งำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติคุณภำพของงำน   
 
ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้   
                  1.  ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติเป็นกำรก ำหนดว่ำงำนต้องมีปริมำณเท่ำไร  และควรจะ
ใช้เวลำปฏิบัติมำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ ดังนั้นงำนลักษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วย
ปริมำณหรือระยะเวลำที่ปฏิบัติได้   
                  2. คุณภำพของงำน เป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด 
โดยส่วนใหญ่ มักก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลำ
และทรัพยำกร   
                  3. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน งำนบำงต ำแหน่งไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วย  
คุณภำพหรือปริมำณ แต่เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ   
 

                  ดังนั้น กำรก ำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้  
ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำต้องปฏิบัติอย่ำงไร เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์
ขององค์กำรและขวัญก ำลังใจของเพ่ือนร่วมงำนอย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ  ในองค์กำรมีควำมเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงำน ผู้ท ำหน้ำที่ก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะต้องค ำนึงถึงสิ่งส ำคัญบำงประกำรนั่นก็คือ ต้องเป็นมำตรฐำนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
สำมำรถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นพ้องต้องกันว่ำมำตรฐำนมีควำมเป็นธรรม 
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ก ำหนดไว้ ลักษณะงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต้องสำมำรถวัดได้เป็น
จ ำนวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น  ๆ ที่สำมำรถวัดได้มีกำรบันทึกไว้ให้เป็นลำยลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่
รับรู้และเข้ำใจตรงกัน และสุดท้ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำน กำรเปลี่ยนแปลงควรมีสำเหตุ
เนื่องมำจำกกำรทีห่น่วยงำนมีวิธีปฏิบัติงำนใหม่หรือน ำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มำใช้ปฏิบัติงำน   
 

 
 

 



โครงสร้ำงส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
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โครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง มีภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ที่จะต้อง 
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหัวหน้ำงำนบริหำรภำยในองค์กรมี
กำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ดังนี้  
                   - ส ำนักปลัด                
   - กองช่ำง                     
   - กองคลัง 
  - กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
 
 

 

    
 

 

      
 

 
 

 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) (1)  

ส ำนักปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนทั่วไป       

ระดับต้น) (1)  

กองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 

ระดับต้น) (1)  

กองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง  

ระดับต้น) (1)  

กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (นักบริหำรงำน
กำรศึกษำ ระดับต้น) (1)  

-งำนบริหำรทั่วไป 
-งำนนโยบำยและแผน 
-งำนกฎหมำยและคด ี
-งำนป้องกันและบรรเทำ       
สำธำรณภัย 
-งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
-งำนสวัสดิกำรและพัฒนำ
ชุมชน 
-งำนสำธำรณสุข 

-งำนกำรเงิน 
-งำนบัญช ี
-งำนพัฒนำและจัดเก็บ
รำยได้  
-งำนทะเบียนทรัพย์สิน  
และพัสด ุ

  
 

-งำนก่อสร้ำง 
-งำนออกแบบและควบคุม
อำคำร 
-งำนผังเมือง 
-งำนประสำน 
สำธำรณูปโภค 

 

-งำนบริหำรกำรศึกษำ 
-งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 
-งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
-งำนส่งเสริมกำรกีฬำ 
-งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
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1. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโดยเฉพำะรวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และงำนอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  7 งำน  ประกอบด้วย 

๑.๑ งำนบริหำรทั่วไป  
  - งำนสำรบรรณ 
  - งำนบริหำรงำนบุคคล 
  - งำนอ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร 
  - งำนอำคำรสถำนที ่
   - งำนเลือกตั้ง 
  - งำนกิจกำรสภำ 
 ๑.๒ งำนนโยบำยและแผน 

    -  งำนนโยบำยและแผน 
    -  งำนวิชำกำร 
    -  งำนข้อมูลประชำสัมพันธ์ 
    -  งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

  - งำนตรวจสอบภำยใน 
  - งำนงบประมำณ 
  - งำนข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   ๑.๓ งำนกฎหมำยและคด ี
    - งำนกฎหมำยและนิติกรรม 
    - งำนด ำเนินกำรทำงคดีและศำลปกครอง 
    - งำนร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      ๑.4 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    - งำนอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    - งำนช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับสำธำรณภัยต่ำงๆ 
    - งำนกู้ภัยต่ำงๆ 
    - งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ๑.5 งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
    - งำนวิชำกำรเกษตร 
    - งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
    - งำนส่งเสริมปศุสัตว์ 
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   ๑.6 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
    - งำนสวัสดิกำรสังคม 
    - งำนพัฒนำชุมชน 
    - งำนสังคมสงเครำะห์ 
    - งำนด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 
    - งำนเด็กและเยำวชน 

๑.7 งำนสำธำรณสุข 
    - งำนสำธำรณสุข 

                  ๒. กองคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงิน กำรเก็บ
รักษำ เงิน และเอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำงำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน  
เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินอ่ืนๆ งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ ฐำนะทำงกำรเงิน  กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ              
กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจำ่ยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลอง
ประจ ำเดือนประจ ำปี งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมำย  มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  4 งำน  ประกอบด้วย 

๒.๑ งำนกำรเงิน 
    - งำนกำรเงิน 
    - งำนรับเงินเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 

  - งำนเก็บรักษำเงิน 
๒.2 งำนบัญชี 

    - งำนกำรบัญชี 
    - งำนทะเบียนกำรควบคุมเบิกจ่ำยเงิน 
    - งำนงบกำรเงินและงบทดลอง 
    - งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
   ๒.3 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
    - งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
    - งำนพัฒนำรำยได้ 
    - งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
    - งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
   ๒.๓ งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี 
    - งำนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้ำง 
    - งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 

  - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
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    ๓. กองช่ำง   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูล           
ทำงด้ำนวิศวกรรม กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ            
กำรก่อสร้ำง  งำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติ งำนกำรก่อสร้ำง และงำนซ่อม
บ ำรุง กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง งำนแผนงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติ 
ติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำนควบคุม เก็บรักษำ                    
กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิงและงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีได้รับมอบมำย  มีกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น 4 งำน  ประกอบด้วย 
   3.1 งำนก่อสร้ำง 
    - งำนธุรกำร 
    - งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน 
    - งำนด้ำนข้อมูลก่อสร้ำง 
   3.2 งำนออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำง 
    - งำนประเมินรำคำ 
    - งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
    - งำนด้ำนออกแบบและบริกำรข้อมูลกำรออกแบบต่ำง ๆ  

 3.3 งำนผังเมือง 
    - งำนส ำรวจและแผนที่ 
    - งำนตรวจสอบกำรขอใช้ที่สำธำรณะ 

3.4 งำนสำธำรณูปโภค 
    - งำนประสำนกิจกำรประปำ 
    - งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
    - งำนกำระบำยน้ ำ 

  ๔. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  มีหน้ำที่จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน กำรจัดกิจกรรมพัฒนำเด็กเล็กและเยำวชน 
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำอำชีพเยำวชน รวบรวมผลงำนกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแก่สังกัด
ต่ำงๆ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมำย มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  5 งำน  ประกอบด้วย 
            ๔.๑ งำนบริหำรกำรศึกษำ 
    - งำนบริหำรทั่วไป 
    - งำนกำรศึกษำด้ำนพ้ืนฐำน 
    - งำนแผนงำนและวิชำกำร 
            ๔.๒ งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
    - งำนส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
    - งำนส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 - งำนดูแลรักษำคุ้มครองโบรำณสถำน โบรำณวัตถุและศิลปวัตถุชุมชน          
ของท้องถิ่น 
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            ๔.๓ งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - งำนที่เก่ียวข้องกับด้ำนข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก 
    - งำนที่เก่ียวกับด้ำนวิชำกำรและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเด็ก 
    - งำนที่เก่ียวกับด้ำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - งำนที่เก่ียวกับด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 
            4.4 งำนส่งเสริมกำรกีฬำ 
    - งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรเล่นกีฬำ 
    - งำนกีฬำและนันทนำกำร 
           4.5 งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
    - งำนส่งเสริมและกำรท่องเที่ยว 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ก ำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบฯและมีควำม
ประสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์ให้ยื่นค ำขอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล ำเนำอยู่กรณีไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่น
ค ำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้   

หลักเกณฑ์ 

         ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 
         1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว 
         2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         3. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดูหรือไม่สำมำรถประกอบ
อำชีพเลี้ยงตนเองได้ในกำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับควำมเดือดร้อนกว่ำหรือผู้ที่มี
ปัญหำซ้ ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐเป็นผู้ได้รับกำร
พิจำรณำก่อน 

วิธีกำร 

        1.  ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณท่ีท ำกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 
        2.  ผู้ป่วยเอดส์รับกำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู่คุณสมบัติว่ำสมควรได้รับกำรสงเครำะห์หรือไม่โดย
พิจำรณำจำกควำมเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหำซ้ ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อ
กำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
         3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่ถือว่ำขำดคุณสมบัติตำมนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นควำม
ประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไปเพ่ือพิจำรณำใหม่ 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 
สถำนที่ให้บริกำร 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงำน 
 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 
16:30 น.  

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :13 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์หรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำ
ขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง) 

45 นำท ี

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบนัดหมำยตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 

15 นำท ี

3) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับกำร
สงเครำะห์ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 

3 วัน 

4) กำรพิจำรณำ 
จัดท ำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ควำมเห็นเพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับจากการออก
ตรวจสภาพความเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 

2 วัน 

5) กำรพิจำรณำ 
พิจำรณำอนุมัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 
2. ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาได้แก่สภาพความ
เป็นอยู่คุณสมบัติหรือข้อจ ากัดด้านงบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด) 

7 วัน 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง         1         ชุด 
ส ำเนำ            1         ชุด 
หมำยเหตุ- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง          1      ชุด 
ส ำเนำ             1      ชุด 
หมำยเหตุ- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง         1     ชุด 
ส ำเนำ            1     ชุด 
 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  
ฉบับจริง             1    ฉบับ 

5) 
 

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

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณี
ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบ
อ ำนำจ) 
ฉบับจริง         1     ชุด 
ส ำเนำ            1     ชุด 
หมำยเหตุ- 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 
www.prtong.go.th 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะกอสรำงอำคำรตองไดรับใบอนุญำตจำกเจำพนักงำนทองถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ต้องตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำต
ทรำบภำยใน  45  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค ำขอในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครำวครำวละไม่เกิน 
45วัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้น
ก ำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง/ ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงำน 

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรพร้อมเอกสำร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขออนุญำต  (หมาย
เหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

2 วัน 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงจัดท ำผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่นประกำศกระทรวงคมนำคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในกำรเดินอำกำศเขตปลอดภัยทำงทหำรฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

7 วัน 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำแบบแปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมำรับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

35 วัน 

 
 

กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
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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 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของท่ีดินลงนำม
รับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 
ส ำเนำ        1       ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต) 

5) 
 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือใบอนุญำตฯ
ฉบับต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (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 ำนำจเจ้ำของท่ีดิน (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 ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง             1       ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู่ของสถำปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง              1     ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำรชื่ออำคำรสถำนที่ก่อสร้ำง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น          (กรณีอำคำร
สำธำรณะอำคำรพิเศษอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
กรณีอำคำรบำงประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรับน้ ำหนักควำม
ต้ำนทำนควำมคงทนของอำคำรและพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ
กำรออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง          1       ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำร
ทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้
ค ำนวณและผู้ขออนุญำตลงนำม 
ฉบับจริง            1     ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

14) 
 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต 
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 ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุม
งำน) 
ฉบับจริง        1       ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) 

17) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 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) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง          1       ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
ฉบับจริง         1     ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ประปำ 
ฉบับจริง            1   ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง            1     ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ) 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 
www.prtong.go.th 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.  ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบ 
กิจกำร  (มำตรำ 11) 

2. ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นยื่นจด 
ทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียน 
และเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่หรือดำวน์โหลดจำก www.dbd.go.th 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ  หน่วยงำน 

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

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :60 นำท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำเอกสำร/แจ้งผล 
30 นำท ี

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับช ำระค่ำธรรมเนียม 

5 นำท ี

3) กำรพิจำรณำ 
นำยทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ/
จัดเตรียมใบส ำคัญกำรจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส ำเนำเอกสำร 

15 นำท ี

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนตรวจเอกสำรและลงนำม/มอบใบทะเบียนพำณิชย์ให้ผู้
ยื่นค ำขอ 

10 นำท ี

 
 
 

กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
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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       ฉบบั(พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำ              1        ฉบบั(พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

4) 
 

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

5) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือส ำเนำสัญญำ
เช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ       1    ฉบับ  หมำยเหต ุ(กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน ) 

6) 
 

แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 
ฉบับจริง             1      ฉบับ 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง              1     ฉบบั 

8) 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ               1      ฉบับ 

9) 
 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำว
จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำหรือส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวล
รัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำ               1      ฉบบั 
หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพำณิชยกิจกำรขำยหรือให้เช่ำแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิ
ทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรบันเทิง) 

10) 
 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุน
หรืออำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำบันทึกถ้อยค ำเก่ียวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของ
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) กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 

www.prtong.go.th 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรรับ
ช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้ 
        1. กำรติดต่อขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
    1.1 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีที่มีกำรตีรำคำ
ปำนกลำงที่ดิน 
                   (1) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐำน
ที่ต้องใช้ต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดิน  
                   (2) เจ้ำพนักงำนประเมินจะท ำกำรตรวจสอบและค ำนวณค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมินให้ผู้มี
หน้ำที่ เสียภำษีหรือเจ้ ำของที่ ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษี เป็ นจ ำนวนเท่ำ ใดภำยในเดือนมีนำคม 
                   (3) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินจะต้องเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปีเว้นแต่
กรณีได้รับใบแจ้งกำรประเมินหลังเดือนมีนำคมต้องช ำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
           1.2 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
                  (1)  เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำม แบบ ภบท.5  หรือ ภบท.8  แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐำน
ต่ อ เ จ้ ำพนั ก ง ำนประ เ มิ นภำย ในก ำ หนด  30 วั นนั บแต่ วั น ได้ รั บ โ อนหรื อมี ก ำ ร เ ปลี่ ย นแ ปล ง 
                  (2)  เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน 
                  (3)  เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
            1.3 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้กำรลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนท ำให้อัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป  
                 (1) เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำม แบบ ภบท.8  พร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยใน
ก ำหนด 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
                 (2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน 
                 (3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด  
                 (4) กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ในปีถัดไปจำกปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดินให้ผู้รับ
ป ร ะ เ มิ นน ำ ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ขอ งปี ก่ อนพร้ อมกั บ เ งิ น ไปช ำ ร ะภำย ใน เ ดื อน เ มษำยนของทุ กปี 
        2. กรณีเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งกำรประเมินภำษีบ ำรุง
ท้องที่แล้วเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำ
พนักงำนประเมินภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประกำศรำคำปำนกลำงที่ดินหรือวันที่ได้รับกำรแจ้งประเมินแล้ว 
แต่กรณ ี
 
 
 

กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงที่ 
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        3. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร /หลักฐำน
ร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
        4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังนับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำ เนินกำรแก้ ไขค ำขอหรือยื่ น เอกสำร เ พ่ิม เติ มครบถ้ วนตำมบันทึกสองฝ่ ำยนั้ น เรี ยบร้ อยแล้ ว 
         5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
         6. จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ  หน่วยงำน 
 

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภบท.5  หรือภบท.8) 
เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 

1 วัน 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สินตำมแบบแสดง
รำยกำร (ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งกำรประเมินภำษีให้เจ้ำของทรัพย์สิน
ด ำเนินกำรช ำระภำษี 

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 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
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) กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 

www.prtong.go.th 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรรับ
ช ำระภำษีป้ำยแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมำยที่ใช้เพื่อกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอ่ืนหรือโฆษณำ
กำรค้ำหรือกิจกำรอื่นเพ่ือหำรำยได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีกำรเสียภำษี 
    2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพ่ือยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 
    3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 
    4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย 
(ภ.ป. 3) 
   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันทีหรือช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 
   6. กรณีท่ีเจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน)          
ต้องช ำระภำษีและเงินเพ่ิม 
  7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้
ภำยใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งให้ผู้เสียภำษีทรำบตำมแบบ 
(ภ.ป. 5) ภำยในระยะเวลำ 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 
  8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน
ร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/
เพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
   9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือ 
ยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
     10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว   เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
   11. หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ 
พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำรพ.ศ. 2558 
 
 
 
 

กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ  หน่วยงำน 
 

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

 
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) 
 

1 วัน กองคลังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ปรำสำททอง 

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

30 วัน กองคลังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ปรำสำททอง 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำของป้ำยช ำระภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
(กรณีช ำระเกิน 15 วันจะต้องช ำระเงินเพิ่มตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด) 
 

15 วัน กองคลังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ปรำสำททอง 

 
 
 
 
 
 
 



- 43 - 
 
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) 
 

แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำยรำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยวันเดือนปีที่ติดตั้งหรือ
แสดง 
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 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 
www.prtong.go.th 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำร
รับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดินจำกทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขดังนี้ 
   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เมืองพัทยำ) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีกำรช 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 ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 
   6. เจ้ำของทรัพย์สินด ำเนินกำรช ำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินกรณีที่เจ้ำของ
ทรัพย์สินช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนดจะต้องช ำระเงินเพ่ิมตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 
   7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้ำของทรัพย์สิน) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้
ภำยใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินโดยผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งเจ้ำของทรัพย์สินทรำบภำยใน 30 วัน
นับจำกวันที่เจ้ำของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
   8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
   9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังนับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
   10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
   11. จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ  หน่วยงำน 
 

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

 
 

กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วันนับแต่ผู้รับบริกำรมำยื่นค ำขอ 

1 วัน กองคลังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ปรำสำททอง 

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) 

30 วัน กองคลังองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ปรำสำททอง 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
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- 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส ำเนำเช่นใบทะเบียนกำรค้ำทะเบียนพำณิชย์ทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำของฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สัญญำเช่ำอำคำร 
ฉบับจริง       1     ชุด 
ส ำเนำ          1    ชุด 
หมำยเหตุ- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
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) กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 
www.prtong.go.th 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก ำหนดให้ผู้ที่ได้จดทะเบียนคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล ำเนำ  ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรในเดือนถัดไป ตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนด 
 
หลักเกณฑ์ 
 

  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยควำมพิกำร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
   1. มีสัญชำติไทย 
     2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
    3. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
    4 .ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 
 ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอและวิธีกำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร   
 ผู้ที่ได้จดทะเบียนคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร  สำมำรถลงทะเบียน
และยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำ   ณ ที่ท ำกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด  และมีสิทธิรับเงินเบี้ยควำม
พิกำรในเดือนถัดไป  โดยมีหลักฐำนพร้อมส ำเนำที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
  (๒) ทะเบียนบ้ำน  
  (๓) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ย  
ควำมพิกำรผ่ำนธนำคำร”    
 
วิธีกำร 
 1. ผู้ที่ได้จดทะเบียนคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร สำมำรถ
ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำ              
ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด  และมีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยควำมพิกำรในเดือนถัดไป 
  2. ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร จะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้ำ 
บัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมคนพิกำร หรือผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่คนพิกำรเป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถให้ผู้แทนโดย 
ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบำลแล้วแต่กรณียื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทน 
 
 

กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  
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  3. ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง และย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือกรุงเทพมหำนคร ให้คนพิกำรนั้นลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิล ำเนำ และให้ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับกำรยืนยัน          
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรเพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ํำซ้อน” 
 4. ภำยในเดือนมกรำคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรำยชื่อคนพิกำรที่มีสิทธิได้รับ
เงินเบี้ยควำมพิกำรในระบบสำรสนเทศพร้อมทั้งรำยงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในกำรขอตั้งงบประมำณและจัดสรรงบประมำณ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันที่ ๑ มกรำคม  
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยนของทุกปี) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น.  

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไปหรือผู้รับ
มอบอ ำนำจยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ค ำร้องขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 

20 นำที -งำนสวัสดิกำร
และพัฒนำชุมชน 
-ส ำนักปลัด อบต. 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรับลงทะเบียนตำมแบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 

10 นำที -งำนสวัสดิกำร
และพัฒนำชุมชน 
-ส ำนักปลัด อบต. 
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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 (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง       1   ชุด 
ส ำเนำ          1   ชุด 
หมำยเหตุ- 

4) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้ดูแล
คนพิกำรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 
ฉบับจริง          1      ชุด 
ส ำเนำ            1      ชุด 
หมำยเหตุ- 

5) 
 

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

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 

www.prtong.go.th 
  
หมำยเหตุ 
- 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติตำม
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๙  ที่เห็นชอบ
ให้ขยำยเวลำกำรเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุเป็นวันที่ ๑ มกรำคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยนของทุกปี 
 ให้ผู้สูงอำยุที่จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณถัดไปลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำ  ณ ส ำนักงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด  ตั้งแต่เดือนมกรำคมจนถึงเดือนพฤศจิกำยน
ของทุกปี 
 
หลักเกณฑ์ 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

1. มีสัญชำติไทย 
2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
3. มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนภำครัฐรัฐวิสำหกิจหรือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้รับบ ำนำญเบี้ยหวัดบ ำนำญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ เดียวกัน  
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนรำยได้
ประจ ำหรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ำ  ยกเว้นผู้พิกำรและ
ผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอและวิธีกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  โดยต้องมีหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ  ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร 
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเองได้  อำจมอบอ ำนำจ  

เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุแทนก็ได้” 
 
 
 
 

กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 
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วิธีกำร 
 

  1. ผู้สูงอำยุที่จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณถัดไป  ลงทะเบียนและ                 
ยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำ  ณ ส ำนักงำน         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดตั้งแต่เดือนมกรำคมจนถึง  
เดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 
   2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำอยู่ต่อมำ
ผู้สูงอำยุนั้นได้ย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ให้ผู้สูงอำยุไปลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ย้ำยแต่ไม่เกินเดือน
พฤศจิกำยนของปีนั้น ๆ  
     3. ผู้มีสิทธิให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ใน
ปีงบประมำณถัดไป  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ำยเงิน
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุผู้นั้นทรำบเพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน  
   4. ในระหว่ำงปีงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุอยู่        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อไปจนกว่ำจะสิ้นปีงบประมำณ” 
    5. ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งบันทึกรำยชื่อ 
ผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในระบบสำรสนเทศตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด 
พร้อมทั้งรำยงำนจังหวัดเพ่ือส่งให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในกำรขอตั้งงบประมำณ 
และจัดสรรงบประมำณ” 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร วันที่ ๑ มกรำคม  
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยนของทุกปี) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 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 ำร้องขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 

20 นำท ี -งำนสวัสดิกำร
และพัฒนำชุมชน 
-ส ำนักปลัด อบต. 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

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

10 นำท ี -งำนสวัสดิกำร
และพัฒนำชุมชน 
-ส ำนักปลัด อบต. 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม
ส ำเนำ 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง       1      ฉบับ 

5) 
 

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

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำน
ธนำคำรของผู้รับมอบอ ำนำจ) 
ฉบับจริง      1     ชุด 
ส ำเนำ         1     ชุด 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  0 4458 2231  มือถือ 08 9627 0008 
www.prtong.go.th 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 


