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ค าน า 

 คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองคล้าฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทํารายละเอียดในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด กองคลัง กองช่าง ในองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองคล้า อย่างเป็นระบบครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน รายละเอียดเอกสารประกอบกรณีประชาชนผู้มารับบริการจะเข้ามาติดต่อราชการ 
เพ่ือกําหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกําหนดที่สําคัญและสามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพ่ือความโปร่งใสและความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล  
 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 เรื่องอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทํา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
 1.จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
 2.รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  
 3.ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 4.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7.คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 8.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย  
 โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควรตามบทบาทภารกิจ
ของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กําหนดแนวทางให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ 
ทราบผลสัมฤทธ์ิตรงตามเปูาหมายภารกิจ โดยจัดทําคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนตําบหนองคล้า มีเปูาประสงค์ในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ใน 
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการ ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทํา 
แผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จบรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ 
เพียงใด คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางาน 
ทั้งกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทําขึ้นไว้เพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานใน 
หน่วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน  
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual)  
 • เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ  
 • ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม
กระบวนการนั้น  
 • มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน  
 • สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  
 
วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตน ว่ายังคง
มุ่งต่อจุดสําเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน
อาจทําให้หน่วยงานต้องให้ความสําคัญแกภ่าระบางอย่างมากยิ่งข้ึน  
 2.เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือจุดสําเร็จของการ
ทํางานของแต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใหก้ารทํางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การ โดย
ส่วนรวมสูงสุดและเพ่ือใช้มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย  
 3.เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ
ความคาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า การทํางานในจุดนั้นๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานใน
เรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปูาหมายการทํางานให้ตรงตามที่
หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้า
แล้วว่าทํางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ  
 4.เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายของ
องค์กร เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหน้าที่
มีจุดวัดความสําเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา  
 1.การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหน่วยงาน  
 2.เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตําแหน่งงาน  
 3.เป็นคู่มือในการสอนงาน  
 4.การกําหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ําซ้อน  
 5.การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 6.เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7.การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน  
 8.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได้  
 9.การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน  
 10.ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทําให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น  
 11.สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได้  
 12.สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึน้ 



 13.ทําให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานให้เหมาะสมยิ่งข้ึนได้  
 14.ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน  
 15.สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหน่วยงานได้  
 16.เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้  
 17.การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้  
 18.การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหน่วยงานได้  
 19.ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น  
 20.เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสําหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกัน
เขียนคู่มือ  
 
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน  
 1.ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  
 2.ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทํางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน  
 3.ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน  
 4.ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 5.ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน  
 6.สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้  
 7.เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทํางานด้วยความสบายใจ  
 8.ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
 9.ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานได้  
 10.ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ทําให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้  
 11.มีข้ันตอนในการทํางานที่แน่นอน ทําให้การทํางานได้ง่ายขึ้น  
 12.รู้จักวางแผนการทํางานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  
 13.สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
 14.สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 15.รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานให้การประสานงานง่ายขึ้น  
 16.ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ในฝุายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน  
 17.สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง  
 18.ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ  
 19.ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานทําอะไร เข้าใจกันและกันมากข้ึน  
 20.ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทําอยู่นั้นสําคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ  

 

 

 

 



ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล  
 องค์การบริหารส่วนตําบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ราชการ บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจากสภา
ตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละหนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งสิ้น 
5,335 แห่ง)  

รูปแบบองค์การ  
 องค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  
 1.สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวนหมู่บ้านละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้น กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
หมู่บ้านละสามคน  
 2. องค์การบริหารส่วนตําบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

การบริหาร  
 กฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

อ านาจหน้าที่ของ อบต.  
 อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)  
 1.พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
 2.มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้  
    - จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก  
    - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
    - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
    - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  
   - คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  



   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  
 3.มีหน้าที่ทีอ่าจทํากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้  
    - ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
    - ให้มีและบํารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
    - ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
    - ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
    - ให้มีและส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
    - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
    - บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
    - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
    - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
    - ให้มีตลาด ท่าเทยีบเรือ และท่าข้าม  
    - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
    - การท่องเที่ยว  
    - การผังเมือง  
 
อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให้ อบต.มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้  
 1.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
 2.การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํา  
 3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
 4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
 5.การสาธารณูปการ  
 6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
 7.คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 9.การจัดการศึกษา  
 10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 11.การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
 13.การให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ  
 14.การส่งเสริมกีฬา  
 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น  
 17.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  



 18.การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  
 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 20.การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล  
 21.การควบคุมการเลี้ยงสตัว์  
 22.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์  
 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอ่ืนๆ  
 24.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 25.การผังเมือง  
 26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
 27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
 28.การควบคุมอาคาร  
 29.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินกิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด  

 
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
ส่วนที่ 3 เรื่องอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66 กําหนดให้ "องค์การบริหารส่วน
ตําบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม"ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อ
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 
มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น"และ "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะ
จัดการศึกษาอบรมของรัฐ..."นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นกรอบ
ภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และอ่ืนๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืนๆ) ซึ่งปรากฏอยู่
ในบทบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทํา
และอาจทํา  
 1.องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
 2.องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)  



 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
 (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  
 (7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจําเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดย
มาตรา 14 และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (ตามลําดับ)  
 3.องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อาจทําให้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 68)  
 (1) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
 (2) ให้มีและบํารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ  ์  
 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
 (8) การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.  
 (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 (12) การท่องเที่ยว  
 (13) การผังเมือง  
 ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  

 
 
 

 
 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของต าบลหนองคล้า  

************************* 

1. สภาพทั่วไป 
 1.1 ที่ตั้งที่ท าการ 

                     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า ตั้งอยู่ห่างจากอําเภอไทรงามไปทางทิศ
ตะวันออก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร  

 1.2 เนื้อที่ต าบล 
       มีพ้ืนที่ทั้งหมด 85.25 กิโลเมตร หรือประมาณ 53,285 ไร่ 
 1.3 ภูมิประเทศ 
                     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะแต่เดิมพ้ืนที่ของตําบลหนองคล้าเป็นปุาไม้เกือบทั้งหมด ต่อมาเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงได้มี
การแผ้วถางตัดไม้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือไม้พอที่จะสงวนให้ลูกหลานได้ดูกัน โดยตําบลหนองคล้ามีอาณา
เขต ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลมหาชัย 
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลไทรงามและตําบลมหาชัย 
       ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลพานทองและตําบลหนองทอง 
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลพานทอง 
  1.4 จ านวนหมู่บ้าน 
                แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 

  1.5 ประชากร 
            จํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลสํานักทะเบียนอําเภอ     
ไทรงาม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ตําบลหนองคล้ามี
ประชากรทีอ่าศัยอยู่จริงเป็นจํานวนทั้งสิ้น 5,198 คน จําแนกเป็นชาย 2,625 คน หญิง 2,573  คน 
มีความหนาแน่เฉลี่ย 60 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,538 ครัวเรือน โดย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าท้องถิ่น/ท้องท่ี ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 บ้านหนองคล้า นายศุภวัฒน์  คัชพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 088-1545131 
2 บ้านวังโขน นางสิริณี  คําอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 087-3100183 
3 บ้านแม่บัว นายอนันต์  มากสาคร ผู้ใหญ่บ้าน 081-7406918 
4 บ้านหัวยาง นายนุกูล  หงส์จีน ผู้ใหญ่บ้าน 085-7269200 
5 บ้านใหม่เจริญพร นางอุทัย  ปิ่นวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 088-8152393 
6 บ้านใหม่ท้ายวัง นางมาลัย  พันธุ์เขตกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 085-8725625 
7 บ้านโปร่งตะคลอง นางกํามะหยี  ปานฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 086-9364624 
8 บ้านวังสามัคคี นายอุดม  สายเสนี กํานัน 089-6395691 



แยกเป็นหมูบ้านได้ ดังนี้ 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
      2.1 อาชีพ 
                      ประชากรในตําบลหนองคล้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทํานา 
การทําพืชไร่ การทําสวนผลไม้ การปลูกกล้วยน้ําหว้า การทําไร่นาสวนผสม สําหรับอาชีพรอง ได้แก่ การ
เลี้ยงสัตว์ การประมง การหัตถกรรม การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น  
           2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.2.1 ปั๊มน้ํามัน            จํานวน         6      ปั๊ม     
       2.2.2 โรงสี       จํานวน        1     โรง 
       2.2.3 ร้านค้าต่างๆ     จํานวน      44     ร้าน   
       2.2.4 กลุ่มอาชีพ          จํานวน        -     กลุ่ม 
       2.2.5 กลุ่มออมทรัพย์   จํานวน        -     กลุ่ม    
        2.2.6 ธนาคารหมู่บ้าน   จํานวน        -     แห่ง    

3.สภาพสังคม 

      3.1 การศึกษา 
        3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง  
                               1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน 
             3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
                1.โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
                2.โรงเรียนบ้านวงัโขน 
                                3.โรงเรียนบ้านแม่บัว 
                                4.โรงเรียนบ้านหัวยาง 
   3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน    -  แห่ง 
           3.1.4 โรงเรียนอุดมศึกษา     จํานวน    -  แห่ง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้านหนองคล้า 484 512 996 276 
2 บ้านวังโขน 459 438 897 362 
3 บ้านแม่บัว 234 229 463 135 
4 บ้านหัวยาง 266 250 516 136 
5 บ้านใหม่เจริญพร 209 196 405 126 
6 บ้านใหม่ท้ายวัง 225 211 436 123 
7 บ้านโปร่งตะคลอง 309 332 641 166 
8 บ้านวังสามัคคี 439 405 844 214 
 รวม 8 หมู่บ้าน 2,625 2,571 5,198 1,538 



4.สถาบันและองค์การทางศาสนา  
  วัด/สํานักสงฆ์   จํานวน  8   แห่ง 
         4.1 วัดปุาเลไลย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
         4.2 วัดคงคาราม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 8 
 4.3 วัดสว่างอารมณ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
 4.4 วัดยางเจริญสุข   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
 4.5 วัดบ้านใหม่เจริญพร   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
 4.6 วัดใหม่ท้ายวัง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
 4.7 วัดโปร่งตะคลอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
 4.8 สํานักสงฆ์เนินพนันศรัทธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
 
5.ด้านสาธารณสุข 
 5.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านใหม่เจริญพร  
 5.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแก้วสุวรรณ 
 
6.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       6.1 ที่พักสายตรวจตําบลหนองคล้า ตั้งอยู่ที่บ้านวังโขน หมู่ที่ 2 
 

7.การบริการพื้นฐาน 
  7.1 การคมนาคม 
        7.1.1 ถนนโดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงชนบท หมายเลข 1280  
(สายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น) และ ทางหลวงหมายเลข 115 (สายบ้านวังโขน - อําเภอไทรงาม)  
        7.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1280 สายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น ระยะทาง 7 
กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข   115 สายบ้านวังโขน - อําเภอไทรงาม ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
 7.2 การโทรคมนาคม 
        โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน  4  แห่ง ตั้งอยู่ท่ีหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 
  7.3 การไฟฟูา 
        ไฟฟูา จํานวน 8 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน 
  7.4 แหล่งน้ํา 
  1) ฝาย   จํานวน      -  แห่ง 
        2) บ่อน้ําตื้น   จํานวน      -  แห่ง 
                3) คลองส่งน้ํา จํานวน    10 แห่ง 
                4) เหมือง  จํานวน      -   แห่ง 
                5) แหล่งน้ําชลประทาน   จํานวน     3   แห่ง  
 
 
 
 



8. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 8.1 โครงสร้างกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 8.1.1 ฝ่ายการเมือง    
       คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
          1) นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 8.1.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
             1) จํานวนบุคลากร  จํานวน  19  คน   
                            ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  11  คน 
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน   1  คน 
  - นักพัฒนาชุมชน        จํานวน  1  คน 
  - นักทรัพยากรบุคคล        จํานวน  1  คน 
  - นักวิชาการศึกษา        จํานวน  1  คน 
  - นักจัดการงานทั่วไป        จํานวน  1  คน 
  - ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก        จํานวน  1  คน 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/ 
    ผช.เจ้าพนักงาน.ธุรการ/ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานขับรถยนต์/ 
    พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา) จํานวน  5 คน      
 ตําแหน่งในกองคลัง  จํานวน 4  คน 

  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน 1 คน 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช. จนท.พัสดุ, ผูช้่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
    /ผช.จนท.บันทึกข้อมูล)            จํานวน 3 คน     
               ตําแหน่งในกองช่าง  จํานวน  4  คน 

 - นายช่างโยธา            จํานวน  1  คน 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.เจ้าพนักงานธุรการและผช.ช่างโยธา)   
             จํานวน  2  คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป          จํานวน  1  คน 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1.วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
วิสัยทัศน ์
 “ท้องทุ่งเขียวขจี แหล่งดินดีน้ําไหล ถิ่นโปร่งใสบริหาร บ้านพัฒนาสร้างคน สู่ชุมชน
ก้าวหน้า” 
พันธกิจ 
 1.จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก และ ทางน้ํา และจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
 2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนแบบยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน 
 5.ส่งเสริม ช่วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 



 6.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.ส่งเสริมบํารุง ดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยว 
 8.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 9.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ํามีความสะดวกรวดเร็ว และท่ัวถึง 
 2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงพาตนเองได้บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมี
คุณภาพ 
 4.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 5.ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันใน
สังคม  
 6.ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และผลิตพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
 7.ให้มีการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่  
 8.ประชาชนได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 9.ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10.ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 11.สังคมเอ้ืออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 12.บํารุง ดูแล รักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 13.สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพของท้องถิ่นและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับท้องถิ่น 
 14.การบริหารองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความ
ต้องการ และสามารถตรวจสอบได้ 
 15.ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 16.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.สํารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า
และเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ํา 
 2.สํารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 



 3.พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร 
 4.การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ําให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 
 5.การวางแผนและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของท้องถิ่น 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดํารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 2.การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
 4.การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุภาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
 2.การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 



 แนวทางการพัฒนา 
 1.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT Analysis ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้า แบบองค์รวม มีดังนี้ 
  จุดแข็ง (Strength=S)   
  1.มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร เช่น การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การทํา 
การเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ การเลี้ยงปศุสัตว์ 
 2.มีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์ 
 3.มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน 
 กลุ่มเกษตรกร 
 4.มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอ่ืนๆ  
 5.มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง อย่างลงตัว  
 6.มีรถน้ําและรถบรรเทาสาธารณภัยสําหรับบริการประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ 
  จุดอ่อน (Weakness-W )  
  1.พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ําในฤดูแล้ง และเกิดอุทกภัยในฤดูฝน 
  2.ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
  3.ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร 
  4.ปัญหาด้านงบประมาณท่ีมีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
  5.ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต ยาเสพติด ของประชาชน 
  6.ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 

8.การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร 
9.ระบบประปาหมู่บ้านผลิตน้ําสะอาดไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
10.ทางสัญจรส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง ส่งผลให้การคมนาคมไม่สะดวก 

  โอกาส (Opportunity – O) 
  1.การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
  2.การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  3.การส่งเสริมสินค้าโอท็อปในตําบล 
  4.โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
  5.จังหวัดให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / 
ครอบครัว 
  6.การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว 
   



อุปสรรค ( Threat – T )  
  1.การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  2.วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
  3.การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
  4.สภาวะเศรษฐกิจทําให้ค่าครองชีพสูงขึ้น 
  5.การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
  6.ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

2.การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT Analysis ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้าเป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้าน พบว่า 

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     จุดแข็ง (Strength=S)   
 1.การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้พอสมควร 
 2.มีแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร 
 3.มีบ่อน้ําตื้น บ่อบาดาลไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 4.มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิต พอสมควร 

 จุดอ่อน (Weakness=W)   
     1.โครงสร้างพ้ืนฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1.หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้การ

สนับสนุนงบประมาณในเส้นทางสายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจํานวน มากอย่างต่อเนื่อง 
     2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต .หนองคล้า
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจจากรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ครอบคลุมมากขึ้น 

 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวน

และคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน   
3.องค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทําโครงการที่น้อมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
4.องค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทําโครงการที่พัฒนา



และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
5.หน่วยงานภาครัฐเป็นโครงสร้างการพัฒนาประเทศที่มีพลังในการขับเคลื่อนและ

ราชการส่วนภูมิภาคเป็นผู้นําที่สามารถเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับประชาชน
ได ้

จุดอ่อน (Weakness=W)   
 1.การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันใน
ระดับทุนนิยม ทําให้ประชาชนไม่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต 
 2.ยังขาดนักอุดมการณ์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้านอยู่มาก  

โอกาส (Opportunity=O) 
                   1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๗๕ กําหนดว่า รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็น
ธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  ทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ประเทศ รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพ
ให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและ
ชุมชน ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้าน
จิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
  1.การเพ่ิมข้ึนของเกษตรอุตสาหกรรมและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง 
ส่งผลกระทบต่อเกษตรพ่ึงตนเองและชุมชนชนบท 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1.ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา มีการจัดเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร หลักสูตรเพ่ือรองรับการให้บริการทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัย 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวน

และคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

4.เทคนิคการทํางานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง     
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง  

ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
 2.แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเยาวชนยังมีไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunity=O)   
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม   
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัด



กําแพงเพชรให้ความสําคัญ 
      อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

 1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 จุดแข็ง (Strength=S)   
 1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา 

ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างต่อเนื่อง 
 2.ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 3.มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 4.ผู้บริหารท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ 

 จุดอ่อน (Weakness=W)   
 1.ผู้นําชุมชนไม่ตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 2.การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทําได้ไม่ทั่วถึง 
 3.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า ยังไม่ได้เริ่มการดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริหารการจัดการขยะ 
 
 

 โอกาส (Opportunity=O)   
      1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
                     1.การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาด

ความต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อม 
                    2.ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค 
 จุดแข็ง (Strength=S)   
 1.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้ามีความพร้อมทางด้านกายภาพตั้งอยู่ใน 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรกรรมที่ไม่ฝืนธรรมชาติ 
 2.มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่เอ้ือต่อการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง 



 3.ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.มีเครือข่ายในการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนกระจายอยู่ทั่วไป 

 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1.ยังไม่มีความชัดเจนในระดับผู้บริหารและการกําหนดนโยบายภาครัฐ เพราะมอง 

ไม่เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการทําการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จึงไม่ให้การสนับสนุนและ 
ผลักดันให้มีนโยบาย แผนงานและโครงการที่บูรณาการ ทั้งงานและงบประมาณ รวมทั้ง ขาดการมีส่วน 
ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

 2.ขาดองค์กรที่เป็นเจ้าภาพในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง การจัดการและพัฒนา
องค์ความรู้ที่เป็นระบบ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระบบการบริหารให้เป็นลักษณะบูรณาการ เพ่ือ
สนับสนุนและผลักดันนโยบายการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับได้ 

 3.ขาดการให้การสนับสนุนผู้นําท้องถิ่นในการสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนให้ 
เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนนําที่สําคัญ ในการสร้างต้นแบบการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

 4.เกษตรกรไทยยังเป็นกลุ่มที่ยังมีความอ่อนแอ ขาดความเชื่อม่ันตามแนวทาง 
เศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ขาดความสามารถในด้านการจัดการ ขาดโอกาส และ
ความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต จึงยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาและ
เริ่มต้น รวมทั้งไม่สามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานของ 
การทําการเกษตร อันได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ํา ปุาไม้ และความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ 
                    6.ความอ่อนแอของชุมชนในชนบท ซึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐและสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ ที่ทําให้ชุมชนในชนบทไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 
โอกาส (Opportunity=O)   
1.กระแสการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย กําลังเป็นกระแสที่สร้างความตื่นตัวให้กับ 

ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ ดังนั้นประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากอยู่ใน 
ภูมิประเทศและมีภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยจาก
สารพิษ จึงควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผลผลิตเกษตร โดยทําเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืนทุกรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

2.นโยบายของรัฐบาล ได้กําหนดเปูาหมายให้ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย 
เป็นครัวของโลก (Kitchen Of The World) จึงควรเร่งสร้างเครือข่ายความรู้และความเข้มแข็งให้กับ
ภาคการเกษตร เพื่อการพัฒนาผลผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ไปสู่อาหารปลอดภัยและ
การเป็นครัวของโลก 

 3.นโยบายการเจรจาการค้าระดับทวิภาคี (FTA) และพหุภาคี (WTO) ได้เปิดโอกาส 
ให้สินค้าของประเทศคู่สัญญาสามารถส่งออกไปจําหน่ายได้ โดยไม่เสียภาษีนําเข้า หากเราพัฒนาสินค้า
เกษตรตามแนวทางการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ก็นับได้
ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถเปิดตลาดสินค้าเกษตรในประเทศคู่สัญญาใหม่ๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่งคั่งให้แก่เกษตรกรไทยได้อย่างดียิ่ง 

 
 



อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
                     1.เศรษฐกิจกระแสหลักและทุนโลกาภิวัตน์เป็นอุปสรรคที่สําคัญ ต่อการทํา

เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน แต่มิได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากยังมีจุดร่วมและเกื้อกูลกัน 
ทั้งนี้อยู่ที่ความเข้าใจและการมีจิตสํานึกและคุณธรรมของผู้คนในสังคม รวมทั้งภูมิปัญญาของผู้บริหาร
ประเทศ ที่จะวิเคราะห์ จุดเชื่อมโยงของแนวคิดทั้งสองระบบให้สามารถเข้ากันได้ รวมทั้งสามารถ
พัฒนาต่อยอดและเกื้อหนุนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.การเร่งรัดในการลงนามสนธิสัญญาต่างๆ เช่น การทํา FTA นโยบายเกี่ยวกับ 
สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต และการยอมรับพืชและสัตว์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม GMOs อย่างไม่รอบคอบ จะทํา
ให้เกิดการสูญเสียอาชีพ ทรัพยากรท้องถิ่น และเป็นการทําลายทุนทางสังคม เกิดการสูญเสียพันธุกรรม
ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตามแนวทางเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืนได้ในอนาคต 

6.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
จุดแข็ง (Strength=S)   

                      1.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า มีนโยบายในการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 

2.องค์การบริหารส่วนตําบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี 
มาใช้ในการบริหาร 
                    3.องค์การบริหารส่วนตําบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
                    4.องค์การบริหารส่วนตําบลส่งเสริมเสริมการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในทุกด้าน 

5.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้ามีนโยบายในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4.ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลในเกณฑ์ต่ํา 
5.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า ไม่มีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ในการ 

รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยตรง 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
เทคโนโลยีในการทํางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 



4.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกตําแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ 

ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
 3.ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในหลายงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strength=S)   

 1.ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า มีนโยบายในการบริหารจัดการการ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 

2.ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการศึกษา ดูงาน การส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม 
 3.องค์การบริหารส่วนตําบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร 
 4.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
                    1.บุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย
และทดแทนกนัได้ในกรณีอัตราว่าง 

                     2.บุคลากรบางส่วนทํางานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกันในการยึด
เปูาหมายเพื่อองค์กรเป็นสําคัญ แต่ยึดเพียงเปูาหมายของตนเพื่อให้งานในความรับผิดชอบแล้วเสร็จ
เท่านั้น 
 3.การประสานงาน, การสื่อสารกันในองค์กร และการทํางานเป็นทีมยังต้องได้รับการ 
ปรับปรุง  

โอกาส (Opportunity=O)   
1.การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างๆ 
2.มีหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 
                    3.ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทําให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน ได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ได้รวดเร็ว 
การปฏิบัติงานจึงมีความผิดพลาดน้อยลง 
                    4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน เช่น อําเภอ, 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงานทํา
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.ระเบียบ กฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา  

(Top-Down) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในบางครั้ง 
                   2.การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อยและใช้เวลาพอสมควรกว่าจะ
ได้รับงบประมาณล่าช้า 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

จุดแข็ง (Strength=S)   
1.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า มีทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มและดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.ตําบลหนองคล้ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลที่พอเพียง 

                   3.มีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ออกกําลังกาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออุปกรณ์
การออกกําลังกาย 

4.มี อ.ส.ม. ประจําตําบลที่มีจิตบริการในการปฏิบัติงานการดูแลประชาชนด้าน 
สาธารณสุข 
 5.มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม ประเพณี กีฬา สันทนาการ 

6.มีการสงเคราะห์สวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
                    1.ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.ประชาชนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตร่วมกัน 
 3.ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปัญหายาเสพติด 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มีหน้าที่เก่ียวข้องพร้อมในการเข้ามาประสานความ 

ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยให้สามารถดูแลด้าน 

คุณภาพชีวิต สุขอนามัยของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
                   3.มีสถาบันทางศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนได้ 
                   4.เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.ค่าครองชีพสูง การดําเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างลําบาก 
2.ปัญหายาเสพติด ทําให้เกิดปัญหาสังคมกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

                    3.การครอบงําทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการ
บริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชานในปัจจุบัน 



     
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
                   จุดแข็ง (Strength=S)   
     1.การเดินทางสะดวกเนื่องจากตําบลหนองคล้ามีถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด 
     2.ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
     จุดอ่อน (Weakness=W)   
                     1.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก จะต้องมี 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา 
 2.ประชาชนในท้องถิ่นขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกให้สวยงาม มีความคิด 
สร้างสรรค ์
 3.โครงการในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้งบประมาณสูง 
     โอกาส (Opportunity=O)   
                     1.นโยบายรฐับาลส่งเสริมการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
                     2.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1.สภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน น้ํามันราคาแพง ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
2.ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 ภารกิจหลัก 

     ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอํานวยความสะดวก กิจการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  

          2.ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
          3.ให้มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
          4.ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
         1.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
         2.ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
         3.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
    4.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16 (5)) 
         5.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
         2.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  



(มาตรา68(8)) 
         3.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16  

(17) ) 
         4.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจหลัก 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
 2.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) 
 3.บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
 4.การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

 1.คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
 2.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และ สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 

 2.การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 

 1.สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 
45(3)) 

 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
 3.การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17 (3)) 
ภารกิจรอง 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 1.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
 2.การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1.ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 
68  

 2.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1.การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
 2.จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 



 3.การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 1.ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
 2.การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
 3.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
 4.การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7)) 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
 1.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

 2.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 1.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67 (8)) 

 2.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 
(18) 
ดา้นการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 
 1.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตาม
ความ จําเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
 2.การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16)) 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดําเนินการ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3  
การปฏิบัติงานตามภารกจิ 

ความหมายมาตรฐานการปฏบิัติงาน  
 มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่ง ที่องค์การจะนํามาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถทําได้โดยสะดวกและรวดเร็ว     
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์   
ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่กําหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทําให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเปูาหมายการ 
ปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อนําไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้
รวมกันกําหนดไว้เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ  
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็น
ภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนทําให้การพัฒนา
องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้อง 
ตัวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา    
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การได้คนดีมีความรู้
ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา
ปฏิบัติงานนั้น จําเป็นต้องสร้างเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์การนําไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การ    
ทีจ่ะทําให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินไปอย่างบริสุทธ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การ
มักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่
ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนีเ้พ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องทําการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อดําเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคคล
จึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้กําหนดไว้  
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงาน   
ในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ การ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน 
ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
มาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาใน



รูปของคุณภาพองค์การ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ  

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร     
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน  
 2.เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพ
ทั่วไปทั้งองค์การ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนีเ้พ่ือให้การทํางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการ
ทํางานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุข้อกําหนดที่ สําคัญของกระบวนการ  

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1.ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําได้กับท่ีควรจะเป็นมีความชัดเจน 
มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากข้ึน และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้า 
สู่มาตรฐานได้  
 2.ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งทําให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่
มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสําเร็จจะเกิด 
ความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน  
 3.ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่
มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําให้มองเห็น
แนวทางในการปรับปรุงงาน และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต  
 4.ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม  
การปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหน้าที่และส่งผ่านคําสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้
สามารถดําเนินงานตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น  
 5.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผล 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทําได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดีขึ้น  

 

 



ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย  
 1.เลือกงานหลักของแต่ละตําแหน่งมาทําการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ประกอบด้วย  
 2.พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจาก
ตําแหน่งนั้น ไม่ ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือข้อกําหนด
ที่ตัง้ไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ  
 3.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน  
 4.ชี้แจงและทําความเข้าใจกับผูปูฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว้  
 5.ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้  
 6.พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กําหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์
ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักกําหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์
ด้านปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน  

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้  
 1.ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกําหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควร
จะใช้เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกําหนด
มาตรฐานด้วยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้  
 2.คุณภาพของงาน เป็นการกําหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อย
เพียงใด โดยส่วนใหญ  ่มักกําหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ 
ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร  
 3.ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหน่งไม่สามารถกําหนดมาตรฐาน
ด้วยคุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่าง
ประกอบ ดังนั้นการกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้  
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การและขวัญกําลังใจของเพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งงานต่างๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ 
ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายสามารถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีกําหนดไว้ 
ลักษณะงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืนๆ ที่สามารถ
วัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้าย
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง
เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่
หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือนําอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ปฏิบัติงาน  

 
 



โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  
 องค์การบริหารส่วนตําบลมีสภาตําบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแลกรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและมีพนักงานประจําที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทํางานประจําวัน โดยมีปลัดและ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กร มีการแบ่งออกเป็นหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เท่าท่ีจําเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่ง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 
3  ส่วน ได้แก่ 

1.สํานักงานปลัด อบต. 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

 
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
1.โครงสร้างส่วนราชการ 
 จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า  ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่
จะดําเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า กําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  ให้
ตรงกับภารกิจ ดังกล่าวและในระยะแรกการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดําเนินการ
ตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกําหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไป เมื่ อมีการ
ดําเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้าพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานบันทึกข้อมูล 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานบริหารงานบุคคล 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานนโยบายและแผน 
1.8 งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
1.9 งานประชาสัมพันธ์ 
1.10 งานสาธารณสุข 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.12 งานทั่วไป 
1.13 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

1.ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานบันทึกข้อมูล 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานบริหารงานบุคคล 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานนโยบายและแผน 
1.8 งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
1.9 งานประชาสัมพันธ์ 
1.10 งานสาธารณสุข 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.12 งานทั่วไป 
1.13 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.4 งานธุรการ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.4 งานธุรการ 

 



3.  กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานช่าง 
3.2 งานธุรการ 
3.3 งานเขียนแบบ 
3.4 งานไฟฟูา 
3.5 งานโยธา 
3.6 งานฝังเมือง 

3.  กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานช่าง 
3.2 งานธุรการ 
3.3 งานเขียนแบบ 
3.4 งานไฟฟูา 
3.5 งานโยธา 
3.6 งานฝังเมือง 

 

 
2. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รรรรรรร รรร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รรรร ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (๑) 
 

รรร. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น ) (๑) รรรรรรร รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) (๑) 

กองการคลังกองการคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
 

รรรรรรรรรรรรรร
รรรร 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) 

               รรรรรร
รรรร 

รรรรรรรรรรรรรร
รรรร 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) 

กองช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

รรรรรรรรรรรรรร
รรรร 

(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น)  

รรรรรรรรรรรรสํานักงาน

ปลัด 
หัวหน้าสาํนักงานปลัด 

 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการ 
-งานบันทึกข้อมูล 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานนโยบายและแผน 
-งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานสาธารณสุข 
-งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานทั่วไป 
-งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

-งานบริหารงานช่าง 
-งานธุรการ 
-งานเขียนแบบ 
-งานไฟฟูา 
-งานโยธา 
-งานฝังเมือง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานธุรการ 
 

-งานการเงินและบัญช ี
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
-งานธุรการ 

รรรรรรรรรรรรร
รรรรรรรรรรร 

-รรรรรรรรร 

แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560 
(ตามระบบจําแนกตําแหน่ง ในระบบแท่ง) 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองคลา้ 



ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
1.การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  

 1.ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมี
ส่วนร่วม 

 3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 4.หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  
 5.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 

 6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
 7.พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

 8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
    ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 

 9.ข้อมูลสถิติ 
   จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
   จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  0  
   จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด  0  

 10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคํา
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  22/05/2558 15:52  
 11.ช่องทางการให้บริการ 
  1.สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  
  2.ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการ) 
  หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 
 12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและ
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาณ
สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 
 
 
 



 
 หลักเกณฑ์ 
         1.มีสัญชาติไทย 
          2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
          3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้
เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
 ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
             1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
               2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
 วิธีการ 
           1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ สถานที่ และภายในระยะเวลาที่   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการได้ 
      2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
นี้แล้ว 
      3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอาํนาจยื่น
คําขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

20 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
.......................................... 

2) 
 
 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอ
ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบ
อํานาจ 
 
 

10 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล................................ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาท ี



14.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
    1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) 
 
 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาํเนา (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
 
 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
ของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 
 
 
 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาํเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 2) เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

16.ค่าธรรมเนียม 

          -ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม- 

17.ช่องทางการร้องเรียน 
          สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
          เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 62150  
          โทรศัพท์ 055-741700 

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
          แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 



2. การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 1.ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมี 

ส่วนร่วม 
 3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 4.หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  
 5.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 

 6.ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
 7.พ้ืนที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  

 8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
 9.ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี
 10.ข้อมูลสถิติ 

   จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
   จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  0  
   จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด  0  
 11.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคํา
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ 22/05/2558 11:38  

 12.ช่องทางการให้บริการ  
             สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

            ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
            หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 13.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คน
พิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด  
  หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  1. มีสัญชาติไทย 
   2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
  3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
  ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการจะต้อง
แสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้



ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณียื่นคําขอแทนโดยแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
  วิธีการ 
  1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการผู้แทน โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้ว แต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศกําหนด 
  2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
      3.กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับ
เงนิเบี้ยความพิการ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
  14.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอาํนาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียน
และเอกสารหลกัฐานประกอบ 

20 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1.ระยะเวลา : 20 นาที 
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบล....... 

2) 
 
 
 
 
 

การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอ
ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน 

10 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1.ระยะเวลา : 10 นาที 
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบล..... 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาท ี
 
 15.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
      ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
  1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
 
 

บัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาํเนา (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผา่นธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
ของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรม 
ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแตก่รณี (กรณียื่นคําขอ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาํเนาของ
ผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พทิักษ์ 
ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็น
ผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษห์รือผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณีการยื่นคําขอแทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกลา่ว) 

- 1 1 ชุด - 

 
 2) เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 
 

 17.ค่าธรรมเนียม 

                 -ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม- 

 18.ช่องทางการร้องเรียน 
                 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
                 เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 62150  
                 โทรศัพท์ 055-741700 
 
 
 

 
 

 
 



3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
 1.ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 
 2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมี 

ส่วนร่วม 
 3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 4.หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  
 5.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

 6.ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
 7.พ้ืนที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  

 8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
 9.ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี
 10.ข้อมูลสถิติ 

   จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
   จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  0  
   จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด  0  
 11.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ปุวย
เอดส์  22/05/2558 11:38  

 12.ช่องทางการให้บริการ  
             สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

            ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
            หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 13.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้ผู้ปุวยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมี
ความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลําเนาอยู่ กรณีไม่สามารถ
เดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
  หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
  2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับความ
เดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึง
บริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
วิธีการ 
  1. ผู้ปุวยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
  2. ผู้ปุวยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่า สมควรได้รับการสงเคราะห์
หรือไม ่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.กรณีผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ
ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
  14.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับ
มอบอํานาจยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบคาํร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานประกอบ 

45 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ 
องค์การบริหารส่วนตําบล..... 

2) 
 
 
 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบัติ 
 

15 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ 
องค์การบริหารส่วนตําบล..... 

3) 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัตขิองผู้
ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วัน กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วันนับ
จากได้รับคําขอ (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือ.....(ระบุชื่อ)/องค์การบริหาร
ส่วนตําบล..... 

4) 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับ
จากการออกตรวจสภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)/องค์การ
บริหารส่วนตําบล..... 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาท ี
 
 15.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
      ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



16.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
  1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
 
 

บัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาํเนา (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผา่นธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
ของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรม 
ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแตก่รณี (กรณียื่นคําขอ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาํเนาของ
ผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พทิักษ์ 
ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็น
ผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษห์รือผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณีการยื่นคําขอแทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกลา่ว) 

- 1 1 ชุด - 

 
 2) เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 
 

 17.ค่าธรรมเนียม 

                 -ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม- 

  18.ช่องทางการร้องเรียน 
                 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
                 เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 62150  
                 โทรศัพท์ 055-741700 
 
4.การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
 1.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
 2.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 3.หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  



 4.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
  1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุท้องที่พ.ศ.2508 
 5.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
 6.พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
 7.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
 8.ข้อมูลสถิติ 
  จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
  จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  
  จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  
 9.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
21/07/2558 18:17  
 10.ช่องทางการให้บริการ  
  1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
 หมายเหตุ - 
 11.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ชําระภาษีบํารุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้ 
  1.การติดต่อขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
  1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 
มกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
   (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) 
พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคา
ปานกลางของที่ดิน 
  (2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้ง
การประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายใน
เดือนมีนาคม 
  (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือน
เมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
  1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือ
จํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
   (1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 
แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือ
มีการเปลี่ยนแปลง 
   (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็น
หลักฐาน 



   (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่า
จะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
  1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็น
เหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
   (1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วย
หลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
   (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็น
หลักฐาน 
   (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่า
จะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
   (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีท่ีมีการ
ประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปีก่อน พร้อมกับเงินไปชําระ
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 2.กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้
โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือ
วันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
 3.กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนและ
ไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝุาย และรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอ
ไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ และ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  4.พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่า 
ผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วน ตามบันทึกสองฝุายนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
 5.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบ  
คําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  6.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ 
 12.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือภ
บท.8) เพื่อให้พนกังานเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน - (องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุกแห่ง) 



ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 13.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วยัง
ไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 14.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
 14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสารสําเนา หน่วยนับเอกสาร หมายเหต ุ

1 บัตรประจําตัวประชาชน
  

- 1 1 1 - 

2 สําเนาทะเบียนบา้น - 1 1 1 - 
3 หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 1 (กรณีเป็น

นิติบุคคล) 
 

 14.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสารสําเนา หน่วยนับเอกสาร หมายเหต ุ

1 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่น
โฉนดที่ดิน , น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2 หนังสือมอบอํานาจ - 1 0 ฉบับ (กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการ
แทน) 

3 ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการ
ชําระค่าภาษีบํารุงท้องที่ของปี
ก่อน 

- 1 1 ฉบับ  

 15.ค่าธรรมเนียม 
      ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 16.ช่องทางการร้องเรียน 
      สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
                      เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 62150  
                      โทรศัพท์ 055-741700 
 17.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
      ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 18.หมายเหตุ 
5.การรับช าระภาษีป้าย 

2 การพิจารณา พนักงานเจ้าหนา้ที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรือภบท.8) 
และแจ้งการประเมินภาษีให้เจา้ของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษ ี

30 วัน  (องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุกแห่ง) 



 1.ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปูาย 
 2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 
 3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 4.หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจ้ง  
 5.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
  (1) พ.ร.บ.ภาษีปูาย พ.ศ. 2510 

 6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
 7.พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
 8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
 9.ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
 10.ข้อมูลสถิติ 
  จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
  จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  
  จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  
 11.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีปูาย 
26/05/2558 16:15 
 12.ช่องทางการให้บริการ  
  1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
 หมายเหตุ – 

           13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปูายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการรับชําระภาษีปูายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
อ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
  2. แจ้งให้เจ้าของปูายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย (ภ.ป. 1) 
  3. เจ้าของปูายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปูายและแจ้งการ
ประเมินภาษีปูาย (ภ.ป. 3) 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของปูายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา) 
  6. กรณีท่ีเจ้าของปูายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
  7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของปูาย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสีย
ภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีปูายพ.ศ. 2510 
  8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ



ไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝุายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอ
ไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝุายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบ
คําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
14.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของปูายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาูย  
(ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่
ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร
หลักฐาน 
 

1 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 1 
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป)ี 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
/ องค์การบริหารส่วน
ตําบล.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหนา้ที่พิจารณาตรวจสอบ
รายการปาูยตามแบบแสดงรายการภาษี
ปูาย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษ ี
 

30 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษปีูาย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
/ องค์การบริหารส่วน
ตําบล.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าของปูายชําระภาษ ี
 

15 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน 
(กรณีชําระเกิน 15 
วันจะต้องชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาํหนด) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ



ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 
 
 

เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
/ องค์การบริหารส่วน
ตําบล.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
15.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
16.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
16.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรที่
ออกให้โดยหนว่ยงาน
ของรัฐพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้านพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง
หรือแสดงปูาย
รายละเอียดเกีย่วกับ
ปูายวันเดือนปีที่ติดตั้ง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบ
กิจการเช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้าสาํเนา
ทะเบียนพาณิชย์สําเนา
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(กรณีนิติบุคคล) พร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาูย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 
หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

 
 
 
 
 
 
16.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

17. ค่าธรรมเนียม 
                   ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

18.ช่องทางการร้องเรียน 
     1) ช่องทางการร้องเรียน 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2  ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 62150 
โทรศัพท์ 055-741700 
4. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

2) แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีปูาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีปูาย (ภ.ป. 4) 
-หมายเหตุ 
 

6.การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1.ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 
3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจ้ง  
5.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 
6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7.พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9.ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
25/05/2558 16:24  
11.ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 



พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและ
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
13. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
14. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี 
(ภ.ร.ด.8) 
16.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา) 
17. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่
เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
18. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของ
ทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนันับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
19. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝุายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่น
คําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณ 
20.พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝุายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
21. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
16.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 1 วันนับ
แต่ผู้รับบริการมายื่นคํา
ขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา) 

2) 
การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหนา้ที่พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง

30 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 
30 วันนับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการ



22. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 

23. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
24. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

24.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหนว่ยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้านพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์โรงเรือนและ
ที่ดินพร้อมสําเนาเช่น
โฉนดที่ดินใบอนุญาต
ปลูกสร้างหนังสือสัญญา
ซ้ือขายหรือใหโ้รงเรือน
ฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบ
กิจการพร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝุาย
สิ่งแวดล้อม
 สัญญ
าเช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล
และงบแสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
24.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

การประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สิน
ดําเนินการชําระภาษ ี
 

ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา) 



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

25.ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

27. ช่องทางการร้องเรียน 

28. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
29. หมายเหตุ – 
 
7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนทีใ่ห้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522   
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 
21 21/05/2558 14:43  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

26. ช่องทางการร้องเรียน 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2  ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 62150 โทรศัพท ์055-741700 

 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 



ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)หมายเหตุ  - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารตhองได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2
คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม
เอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

4) 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 
 

35 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 



15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร  
(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหนา้พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

4) 

กรณีที่มีการมอบอาํนาจ
ต้องมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์
๓๐บาทพร้อมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

6) 

หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของ - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

8) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขยีนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่
ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

10) 

รายการคํานวณ
โครงสร้างแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่กอ่สร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น          
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีการ
คํานวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับน้ําหนกั
ความต้านทานความ
คงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 
ต้องแสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า 
fc > 65 ksc. หรือค่า 
fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่
เช่ือถือได้วิศวกรผู้
คํานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

12) 

กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวงฉบับที ่
48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่
กําหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

13) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

15) แบบแปลนและรายการ - 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คํานวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟูา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

18) 

หนังสือรบัรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปูองกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและการ
ระบายน้าํทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

16. ค่าธรรมเนียม 

 
2.ช่องทางการร้องเรียนสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2  ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ 055-741700 

 
 
 

1.เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 



17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18.หมายเหตุ – 
 
8. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
1.ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4.หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน 
9.ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 
21 21/05/2558 15:21  
11.ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
หมายเหตุ - 

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2
คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 



 
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
14.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร
พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1) 
 

35 วัน - (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร) 



15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร  
(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

2) 
ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารเดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบรับแจ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหนา้พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

5) 

กรณีที่มีการมอบอาํนาจ
ต้องมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป ์
30 บาทพร้อมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่นของผู้ขอ
อนุญาต) 

7) 
หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 



(กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

8) 

หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

9) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขยีนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่
ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

11) 

รายการคํานวณ
โครงสร้างแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่กอ่สร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น          
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีการ
คํานวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับน้ําหนกั
ความต้านทานความ
คงทนของอาคารและ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 



พื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง 

12) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า 
fc > 65 ksc. หรือค่า 
fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่
เช่ือถือได้วิศวกรผู้
คํานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

13) 

กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวงฉบับที ่
48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่
กําหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

15) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

16) 
แบบแปลนและรายการ
คํานวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่



16.ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2  ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 62150 
โทรศัพท์ 055-741700 

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19.หมายเหตุ- 

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟูา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปูองกันเพลิงไหม้ 

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและการ
ระบายน้าํทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 



 
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 

1.ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  

 
5.กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ0นาท ี
9.ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า

ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555   
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 



  10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01  
11.ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
หมายเหตุ  - 

 12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทํา
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น
หลักฐาน 
 
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/
แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาท ี - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบยีนรับจดทะเบียน/เจ้าหนา้ที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบยีน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบยีนพาณิชย์ให้ผู้ยื่น
คําขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาท ี



14.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียนบา้น กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่โดย
ให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลง
นามและให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่างน้อย 1 
คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

3) 

สําเนาทะเบียนบา้นที่
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่าหรอื
เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

4) 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึง
ใช้ประกอบพาณิชยกจิ
และสถานที่สําคัญ
บริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้า
ม)ี พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชนของผู้รับมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ถูกต้อง 

7) 

สําเนาหนังสืออนุญาต
หรือหนังสือรับรองให้
เป็นผู้จําหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ของ
สินค้าที่ขายหรือให้เช่า
หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซ้ือขาย
จากต่างประเทศพร้อม
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกจิการขายหรือ
ให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก
วีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกีย่วกับ
การบันเทิง) 

8) 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
ของแหล่งที่มาของ
เงินทุนและหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทาํบันทึก
ถ้อยคําเกีย่วกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกจิการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับซ่ึง
ประดับด้วยอัญมณี) 

16.ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ  
17.ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2  ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 62150 
โทรศัพท์ 055-741700 

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 
 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
-หมายเหตุ 



9.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค า
ขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

1.ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน
ออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 
2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 5.กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามันพ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค าขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้

ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 
 6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7.พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 
9.ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ํามัน (ระยะที๑่ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 
10:13  
11.ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
หมายเหตุ  - 

  
 



12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะ
ที่สองต้องยื่นขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ํามันได้ซึ่ง 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซ่ึง
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับ
ยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็น
ทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ํามัน
ไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พ้ืนดิน 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซ่ึง
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มี
ความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออก
สําหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้
พ้ืนดิน 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน
และจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณไม่เกิน๕,๐๐๐ลิตรไว้ในถังเก็บน้ํามันใต้พ้ืนดินอีกด้วยก็ได้การเก็บ
น้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินให้เก็บได้เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย
เท่านั้น 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันที่มีปริมาณ
เกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินถังเก็บน้ํามันใต้พ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันที่
ติดตั้งภายในโปฺะเหล็กเพ่ือให้บริการแก่เรือการเก็บน้ํามันไว้ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บ
น้ํามันที่ติดตั้งภายในโปฺะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
13. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
14. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคํานวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมายเหตุ : 
15.หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่
ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
16. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคํา
ขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้น
เรียบร้อยแล้ว 
17.ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
18.ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ



ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซอง
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของ
บริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 

19.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 

20.งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
21.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

21.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / 
รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

2) 
สําเนาทะเบียนบา้น กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / 

รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้

ไม่เกิน๖เดือน / รับรอง

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับคําขอและตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและส่งเร่ืองให้สํานัก
ความปลอดภยัธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/
ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย
ระบบควบคุมมลพิษระบบทอ่น้ํามัน
ระบบท่อดับเพลิงระบบบําบัดน้ําเสีย
หรือแยกน้ําปนเปื้อนน้าํมันระบบ
อุปกรณ์นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟาูระบบปอูงกัน
อันตรายจากฟาูผ่า 
- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี 
- รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง
และระบบที่เกีย่วขอ้ง 
 
 

42 วัน สํานักความปลอดภยั
ธุรกิจน้ํามัน 

- 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 

2 วัน สํานักความปลอดภยั
ธุรกิจน้ํามัน 

- 



ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาถูกต้องทุกหนา้) 

 
21.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบอํานาจ (ถ้า
มี) พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนาถูกต้อง
เฉพาะบัตรประจาํตัว
ประชาชนทั้งของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสารแสดง
สิทธิใช้ที่ดินเช่นโฉนด
ที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก 
/ ส.ค.๑เป็นต้น 

กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

4) 

สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้ที่ดินหรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานที่มหีน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบที่ดิน
ดังกล่าว 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

5) 

สําเนาหนังสือแจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง 

กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

6) 

แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณและแบบ
ก่อสร้างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน้าํมัน
ระบบท่อดับเพลิงระบบ
บําบัดน้ําเสียหรอืแยก
น้ําปนเปื้อนน้ํามันระบบ
อุปกรณ์นิรภัยแบบ
ระบบไฟฟูาระบบ
ปูองกันอันตรายจาก
ฟูาผ่าและสิ่งปลูกสร้าง
อื่นแล้วแตก่รณี 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 

7) 
รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและ

- 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระบบที่เกี่ยวข้อง 

8) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรพร้อมสาํเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้องที่
ใบอนุญาต) 

9) 

สําเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยสาํเนาแผนผัง
ที่ได้รับอนุญาตทําทาง
เช่ือมถนนสาธารณะ
หรือทางหลวงหรือถนน
ส่วนบุคคลหรือสําเนา
หนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยสําเนาแผนผังที่
ได้รับอนุญาตทําสิ่ง
ล่วงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (ให้นํามายื่นก่อน
พิจารณาออกใบอนุญาต 
/ รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

10) 

สําเนาสัญญาประกันภยั
ภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภยัความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๓ 

- 0 1 ชุด (ให้นํามายื่นก่อน
พิจารณาออกใบอนุญาต 
/ รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

11) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

22.ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

23.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2  ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 62150 
โทรศัพท์ 055-741700 

24.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่

๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
25.หมายเหตุ- 
 
 
 
 
 



10.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 

1.ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน
ออกใบอนุญาต) 
2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5.กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
9.ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39  
11.ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
หมายเหตุ  - 

 
 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามันพ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค าขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้

ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 



 12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้
ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกําหนดมี
ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟูาระบบปูองกัน
อันตรายจากฟูาผ่าระบบปูองกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2522 
หมายเหตุ : 
1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่
ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอ
จะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อย
แล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซอง
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของ
บริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรอืคําขอและ
ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลกัฐานที่กาํหนด
และส่งเร่ืองให้สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 
 

1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/
ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ํามันระบบทอ่
น้ํามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟูาระบบ
ปูองกันอันตรายจากฟูาผ่าระบบ
ปูองกันและระงับอัคคีภยั 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 

27 วัน สํานักความปลอดภยั
ธุรกิจน้ํามัน 

- 



ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความปลอดภยั
ธุรกิจน้ํามัน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
14.งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบท่อน้าํมัน
และอุปกรณ์ระบบไฟฟูา
ระบบปูองกันอันตราย
จากฟาูผ่าระบบปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาหนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยสาํเนาแผนผัง
ที่ได้รับอนุญาตทําทาง
เช่ือมถนนสาธารณะ
หรือทางหลวงหรือถนน
ส่วนบุคคลหรือสําเนา
หนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยสําเนาแผนผังที่
ได้รับอนุญาตทําสิ่ง
ล่วงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 

สําเนาสัญญาประกันภยั
ภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภยัความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

4) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

 
16.ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 



2) คา่ธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 
2556 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2  ตําบลหนองคล้า อําเภอไทรงาม  จังหวัดกําแพงเพชร 62150 
โทรศัพท์ 055-741700 

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 

2 สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
19.หมายเหตุ- 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 


