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ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต ำบล หญ้าปล้อง   มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมในเขต องค์การบริหารส่วนต ำบลหญ้าปล้อง   และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ บุคคล
เหล่านี้ รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ี  ในการด า เนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การรับลงทะเบียนคนพิ การเพื่อรับเงินเบี้ย   ความพิการ และรับค า ร้องผู้ปุวยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส์    รวมท้ังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคล ดังกล่าว   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยั งชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘    ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยควา มพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 

  คณะท ำงานจึงได้จัดท ำคู่มือก ำหนดมาตรฐานก ารปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
กระบวนงาน    งานรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพ    ขององค์การบริหารส่วนต ำบลหญ้าปล้อง  ขึ้นเป็นคู่มือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลงทะเบียน   และ ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ  การยื่นค าร้องเพื่อรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  เพื่อให้พนักงานและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต ำบล
หญ้าปล้อง   มีหลักการและแนวทาง ปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นเครื่องก า กับความประพฤติของตนในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

  จึงหวังเป็นอ ย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับนี้จะอ า นวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตาม สมควร และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ท่ี เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งท่ีท า ให้
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ปุวย เอดส์  มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิอันพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน และถูกต้องตรงกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับ
บริการ  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 

 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักส านักงานปลัด 
กระบวนงาน   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

บทที ่ ๑ บทน า 
  ๑.๑  หลักการและเหตุผล         ๑ 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์         ๒ 
  ๑.๓  ประโยชน์การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน      ๓ 
  ๑.๔  ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๔ 
  ๑.๕  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๖ 

บทที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของต าบล 
               ๒.๑ สภาพทั่วไปของต าบลหญ้าปล้องและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ     ๘    
      ๒.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล      ๙ 
   -  สภาพทางเศรษฐกิจ        ๑๐ 
   -  สภาพทางสังคม        ๑๑ 
   -  การบริการพ้ืนฐาน        ๑๑  
       -   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล      ๑๔ 

บทที่  ๓  การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
     ๓.๑  ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน       ๑๕ 
     ๓.๒  วัตถุประสงค์          ๑๖ 
     ๓.๓  ประโยชน์มาตรฐานการปฏิบัติงาน        ๑๖ 
     ๓.๔  โครงสร้างส่วนราชการองค์กรบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง     ๑๘ 
   -  โครงสร้างของส านักงานปลัด       ๒๑ 
   -  โครงสร้างกองคลัง        ๒๗ 
   -  โครงสร้างกองช่าง        ๓๒ 
   -  โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     ๓๖ 

๓.๕  การปฏิบ ัต ิงานตามภารกิจหล ัก –กระบวนงาน การรับข ึ้นทะเบ ียนเบ ี้ยยังช ีพฯ  ๔๐ 
๓.๖ แนวทางและระเบียบการปฏิบัติ ๔๐ 
๓.๗  การจดทะเบ ียนเบ ี้ยยังช ีพรายเด ือนแบบข ั้นบันไดผ ู้ส ูงอายุ  ๔๑ 
๓.๘  แผนผ ังแสดงขัน้ตอน-การรับข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ส ูงอายุ  ๔๒ 
๓.๙  แผนผ ังแสดงขั้นตอน-การเบ ิกจ ่าย เบ ี้ยผ ู ้ส ูงอายุ  ๔๓ 

 
 
 



 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
 

หน้า 

 
บทที่  ๓  การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (ต่อ) 

  ๓.๑๐  การรับข ึ้นทะเบ ียนผ ู้พิการ        ๔๔ 
  ๓.๑๑  แผนผังแสดงขั้นตอน-การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ    ๔๕ 
  ๓.๑๒  แผนผ ังแสดงขั้นตอน-การเบ ิกจ ่ายเบี้ยความพิการ     ๔๖ 
  ๓.๑๓ กรอบโครงสร้างงานพัฒนาชุมชน      ๔๗ 
  ๓.๑๔ โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์การจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ   ๔๘ 
  ๓.๑๕  แผนผ ังปฏ ิบัต ิงานการจ ่ายสวัสด ิการเบี้ยย ังช ีพ     ๔๙ 
  ๓.๑๖  การให้บริการข้อมูลประจำจุดประชาสัมพันธ์     ๕๐ 

 
บทที่  ๔  ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
  ๔.๑ ระบบการปูองกัน/การตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้น    ๕๑ 
                          การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกจิหล ัก 
  ๔.๒  ระเบ ียบ/ข้อบ ังค ับ ท ี่บังค ับใช ้ต ่อผ ู ้ท ี่ละเว้นการปฏิบ ัต ิหน้าท ี่    ๕๓ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
   -  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค ์การบริหารส ่วนตำบลหญ้าปล้อง  
   -  ข้อบังค ับองค ์การบริหารส ่วนตำบลหญ้าปล้อง ว่าด ้วยจรรยาข้าราชการ        ๕๕ 
              องค ์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   -  มาตรฐานทางค ุณธรรมจริยธรรม พน ักงานส ่วนตำบลและพน ักงานจ ้าง ของ  ๕๖     
             องค ์การบริหารส ่วนตำบลหญ้าปล้อง  
  ๔.๓ มาตรการการควบคุมการปฏิบัติงาน      ๖๐ 
   - ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม    ๖๑ 
 
ภาคผนวก 
   - ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   -  คำส ั่ง 
   -  ประกาศ 
   - บันทึกรายงานการประชุม 
   - ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
อ้างอิง 



 

 

 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

………………………………………………….. 
 

หลักการและเหตุผล 
  จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต ำบล พ .ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่   ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒   ส่วนที่  ๓  เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนต า บล มาตรา ๖๖ 
องค์การบริหารส่วน ต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต ำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  และมาตรา 
๖๗   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องทำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ๑. จัดให้มี และ บ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  ๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า  ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 
  ๓. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  ๔. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๖. ส ่งเสริมการพัฒนาสตร ี เด  ก เยาวชน ผ ู้ส ูงอายุ และ ผ ู้พิการ 
  ๗. ค ุ้มครอง ด ูแล และ บ ารงุรักษา ทรพัยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล ้อม 
  ๘. บ ารงุรักษาศ ิลปะ จารีตประเพณ ี  ภูม ิปัญญาท ้องถิ่นและวัฒนธรรมอ ันด ีของท ้องถิ่น 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย    โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ จ าเป็นและ
      สมควร 

  ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติต า บลและองค์การบริหารส่วนต า บล พ .ศ .๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ า นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ พระ
ราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ . ๒๕๔๖   ประกอบกับหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒ .๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ ตรงตาม 
เปูาหมายภารกิจ โดยจัดท า คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริห ารส่วนต า บลหญ้าปล้อง  มี 
เปูาประสงค์ใน การน า มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการ  ดำเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบ วนการวิธีการแผน   หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร จ 
บรรลุตามเปูาหมาย   วัตถุประสงค์หรือไม่   เพียงใด   คู่มือการปฏิบัติงาน   (Operating   Manual))   เป็นเครื่องมือที่   
สำคัญประการหนึ่งในการท ำงาน   ทั้งกับตัวหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จัดทำขึ้นไว้เพ่ือจัดท ำ 
รายละเอียดของการท างานในหน่วยงาน ออกมาเป็นระบบและครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

  คู่มือการปฏิบัติงาน   (Operating   Manual))   เป็นเครื่องมือที่   สำคัญประการหนึ่งในการท ำ งาน   
ทั้งกับตัวหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จัดทำขึ้นไว้เพ่ือจัดท ำ รายละเอียดของการท  างานในหน่วยงาน  
ออกมาเป็นระบบและครบถ้วน 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

 เปรียบเสมือนแผนท ี่บอกเส ้นทางการท างานท ี่มจี ุดเริ่มต ้นและส ิ้นส ุดของกระบวนการ 
 ระบุถ ึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตา่งๆ ขององค ์กรและวิธ ีควบค ุมกระบวนการน ั้น 
 มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน  มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน  
 สามารถปรับปรุงเปล ี่ยนแปลงเมื่อมีการเปล ี่ยนแปลงการปฏิบ ัต ิงาน 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่า ยังคงมุ่งต่อจุด
ส าเร จ ของ องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงานต้องให้ 
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
  ๒. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท ำ   /ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุ ดส าเร จของการท ำ งาน
ของแต่ละ งานออกมา เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กา รท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และ
เพ่ือใช้ มาตรฐาน การทำงาน/จุดส าเร จของงานนี้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
  ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง 
ชัด แจ้งว่าการท ำงานในจุดนั้นๆ  ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส ำ  เร จ ของการท ำ งานในเรื่องใดบ้าง   ซึ่งย่อม ท าให้ 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ  ปรับวิธีการท  างานและเปูาหมายการท า งานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด 
การยอมรับผลการประเมินฯมากยิ่งขึ้น   เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทำ งานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
  ๔. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย  วิสัยทัศน์  ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร  เพ่ือให้
หัวหน้า หน่วยงานสามารถมองเห นศักยภาพของพนักงาน   เนื่องจากการท า งานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส า เร จที่
แน่นอน  เด่นชัด  หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
  ๑. การก าหนดจุดส าเร จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร จของหน่วยงาน 
  ๒. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
  ๓. เป  นค ู่มือในการสอนงาน 
  ๔. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
  ๕. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  ๖. เป  นค ู่มือในการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
  ๗. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
  ๘.  ใหผ้ ู้ปฏ ิบัต ิงานศ ึกษางานและสามารถทำงานทดแทนกันได ้ 
  ๙.  การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
  ๑๐.  ผ ู้บังค ับบ ัญชาได ้ทราบขั้นตอนและสายงานทำ ใหบ้ริหารงานได ้ง ่ายข ึ้น 
  ๑๑.  สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพื่อก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
  ๑๒.  สามารถก าหนดค ุณสมบัต ิของพน ักงานใหม่ท ี่จะรับได ้ง ่ายข ึ้นและตรงมากข้ึน 
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  ๑๓.  ท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขั้นได้ 
  ๑๔.  ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
  ๑๕.  สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
  ๑๖.  เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปได้ 
  ๑๗. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปได้ 
  ๑๘.  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
  ๑๙.  ผ ู้บังค ับบ ัญชาบริหารงานได ้สะดวก และรวดเร วขึ้น 
  ๒๐.  เก ิดระบบการบริหารงานโดยส ่วนรว่มส าหรับผ ู้บังค ับบ ัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเข ียนค ู่มือ 
 
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  ๑. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ๒.  ได ้เรียนร ู้งานเร วขึ้นท ั้งตอนท ี่เข ้ามาท างานใหม่/หรือตอนท ี่จะย้ายงานใหม่ 
  ๓.  ได ้ทราบความคาดหวัง (Expectation) ของผ ู้บังค ับบ ัญชาท ี่มีต ่อตนเองช ัดเจน 
  ๔.  ได ้รับรู้ว่าผ ู้บังค ับบ ัญชาจะใช ้อะไรมาเป  นต ัวประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
  ๕. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
  ๖. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
  ๗. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 
  ๘. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
  ๙. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือนน ามาปรับปรุงงานได้ 
  ๑๐. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
  ๑๑.  มีข้ันตอนในการท างานท ี่แนน่อน ท าให้การท างานได ้ง ่ายข ึ้น 
  ๑๒. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย 
  ๑๓. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
  ๑๔.  สามารถแบ ่งเวลาให้กบังานต ่างๆได ้อย่างถูกต ้องเหมาะสม 
  ๑๕.  รู้ขอบเขตสายการบังค ับบ ัญชา งานให้การประสานงานง ่ายข ึ้น 
  ๑๖.  ได ้เห  นภาพรวมของหน่วยงานต ่างๆในฝ ่ายงานเด ียวกันเข ้าใจงานมากข้ึน 
  ๑๗.  สามารถท างานได ้อย่างมีประส ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีส ิ่งท ี่อ้างอิง 
  ๑๘. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ  
  ๑๙. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น 
  ๒๐. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภูมิใจ 
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ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต า บล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต . มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการ 
บริหารส่วน ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต า บลและองค์การบริหารส่วนต า บล พ.ศ. 
๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะจากสภาต า บลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงิน  อุดหนุน
ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

(ปัจจุบัน ณ วันที่  ๖  พฤศจิกายน พ .ศ . ๒๕๕๘  มีองค ์การบรหิารส ่วนต าบล ท ั้งส ิ้น  ๕,๓๓๔  แหง่) 
 
รูปแบบองค์การองค์การบริหารส่วนต าบล    
  ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้าน
ละ สองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ล ะหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น กรณีท่ีเขต 
องค์การบริหาร ส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนต าบลจ านวนหกคน  และในกรณีมี 
เพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละสามคน 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต า บล มีนายกองค์ การบริหารส่วนต า บล  ๑  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร ท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น 
 
การบริหาร 
  กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  อบต. (ม.๕๘)  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ๑  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต า บล  ๒  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหาร
ขององค์การ บริหารส่วนต า บลหรือผู้บริหารท้องถิ่ นเรียกว่านายกองค์การบริหา รส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร ท้องถิ่น โดยตรง 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต า บล และองค์การบริหารส่วนต า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 ๑. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) 
 ๒. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา ๖๗ ดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
  ๒. การรักษาความสะอ าดของถนน ทางน้ า  ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก า จัดขยะมูลฝอย 
       และสิ่งปฏิกูล 
  ๓.  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  ๔.  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๖.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด กและเยาวชน ผู้ สูงอายุและพิการ 
  ๗.  ค ุ้มครอง ด ูแลและบ ารงุรักษาทรพัยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล ้อม 
  ๘. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  ๙.  ปฏ ิบัต ิหน้าท ี่อ่ืนตามท ี่ทางราชการมอบหมาย 
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 ๓.  มีหน้าท ี่ท ี่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ด ังน ี้ 
  ๑. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  ๒. ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  ๓. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  ๔. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกฬีา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  ๕.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
  ๖.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  ๗.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ๘.  การค ุ้มครองด ูแลและรักษาทรพัย์ส ินอันเป  นสาธารณสมบตั ิของแผ ่นด ิน 
  ๙.  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
  ๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  ๑๒. การท่องเที่ยว 
  ๑๓. การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ า นาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๒ ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้ 
  ๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ๒. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  ๓.  การจ ัดให้มีและควบค ุมตลาด ท ่าเท ียบเรือ ท ่าข้าม และท ี่จอดรถ 
  ๔.  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  ๕.  การสาธารณูปการ 
  ๖.  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  ๗.  ค ุ้มครอง ด ูแล และบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ และส ิ่งแวดล ้อม 
  ๘.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๙.  การจัดการศึกษา 
  ๑๐.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑๑.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  ๑๒.การปรับปรงุแหล ่งช ุมชนแออัด และการจ ัดการเก่ียวกับท ี่อยู่อาศ ัย 
  ๑๓.การจ ัดให้มี และบ ารงุรักษาสถานท ี่พักผ ่อนหย่อนใจ 
  ๑๔.การส่งเสริมกีฬา 
  ๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๗.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  ๑๘.การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  ๑๙.การสาธารณส ุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  ๒๐.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
  ๒๑.การควบค ุมการเล ี้ยงส ัตว์ 
 
 



 
 

-๖- 
 
 
  ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  ๒๓. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และ 
         สาธารณสถานอื่น ๆ 
  ๒๔. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ      
        สิ่งแวดล้อม 
  ๒๕. การผังเมือง 
  ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  ๒๘. การควบคุมอาคาร 
  ๒๙. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
        ในชวีิตและ ทรัพย์สินกิจอ่ืนใด   ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 
        ประกาศก าหนด 
 
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภา ต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  จาก
บทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติสภาต า บล และองค์การบริหารส่วนต า บล พ .ศ.๒๕๓๗ ส่วนที่ ๓ เรื่อง อ านาจ
หน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต า บล มาตรา ๖๖ ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต า บล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และ วัฒนธรรม "   ซึ่ง ถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต . เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าด้วยการปกครองท้องถ่ิน  มาตรา ๒๘๙  บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมี
หน้าท่ีบ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น "  และ "องค์การ  ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมี สิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ..."  นอกจากนี้ มาตรา ๒๙๐  ยังได้ก าหนดให้องค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ านาจ หน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ตน เพ่ือการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

  ดังนั้น  กรอบภาระหน้าที่ของ อบต . จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ 
การ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืนๆ )  ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และ
รักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอ่ืนๆ )   ซึ่งปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติ สภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗   โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า   และอาจท า 

 ๑. องค์การบริหารส่วนต า บล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาต า บลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) 
 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  มีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๗) 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
  (๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (๓) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
  (๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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  (๖) ส ่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด  ก  เยาวชน  ผ ู้ส ูงอายุ  และผ ู้พิการ 
  (๗) ค ุ้มครอง ด ูแล และบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล ้อม 
  (๘)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๙)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย   โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
        ความ จ าเป็น และสมควร (ความเดิมในมาตรา ๖๘ (๘)  ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทน 
        แล้ว  โดยมาตรา ๑๔ และเพ่ิมเติม (๙)   โดยมาตรา  ๑๕  ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การ
        บริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๓ ) พ.ศ.๒๕๔๒ ตามล าดับ) 

๓. องค์การบริหารส่วน ต าบล (อบต.) อาจท าในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๘) 
  (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  (๔) ให้มี และบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ 
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๘) การค ุ้มครองด ูและและรักษาทรพัย์ส ินอันเป  นสาธารณสมบตั ิของแผ ่นด ิน 
  (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต า บล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และ
       ท่าข้าม 
  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (๑๒) การท่องเที่ยว 
  (๑๓) การผังเมือง (ความเดิมในมาตรา ๖๘ (๑๒) และ (๑๓) เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ ของ พ.ร.บ.  
         สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๒) 
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บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าบล 

.......................................................  

 

  องค์การบริหารส่วนต าบล หญ้าปล้อง    อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ   เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙   มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ .ศ .๒๕๓๗   และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล   ขนาดกลาง   เมื่อวันที่ ๓๐  
เมษายน  ๒๕๕๑ 

    
๒.๑  สภาพทั่วไป 
             ๒.๑.๑  ที่ตั้ง  (แสดงท่ีตั้งระยะห่างจากอ าเภอ) 
      ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ตั้งอยู่ที่บ้านเอก   หมู่  ๕   ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
                 จังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร โดยมีสภาพที่ตั้งและอาณาเขต  ดังนี้ 
                       ทิศใต้  ติดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   อ าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ 
                       ทิศเหนือ ติดเขต  อบต.คูซอด  อ าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ 
                               ทิศตะวันออก ติดเขต  ทต.น้ าค า  อ าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ 
                      ทิศตะวันตก ติดเขต  อบต.หนองไผ่     อ าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ 

           ๒.๑.๒   เนื้อที ่  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องมีเนื้อที่โดยประมาณ   ๑๙.๑๖๑  ตารางกิโลเมตร 
            ๒.๑.๓   ภูมิประเทศ   ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  มีลักษณะดินร่วนปนทราย   เหมาะส าหรับท าการ
เกษตรกรรม 
             ๒.๑.๔  จ านวนหมู่บ้าน  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  ๘  หมู่บ้าน  มีจ านวนครัวเรือน   ๑,๘๕๗  หลังคา
เรือน  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องทั้งหมด   (ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง  ณ  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
 

ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
 

โทรศัพท์ 

๑ บ้านหญ้าปล้อง นายประหยัด   พงศ์พีระ ๐๘๕-๙๑๒๓๓๒๓ 

๒ บ้านหญ้าปล้อง นายมนเทียน  จันตะ ๐๘๗-๘๗๔๓๕๙๐ 

๓ บ้านสร้างเรือง นางพรทิพย์     แสงฟ้า   ๑๘๘-๑๑๒๕๗๔๕ 

๔ บ้านวังไฮ นายบุญส่ง  ธิเดช ๐๘๖-๒๔๗๖๑๘๕ 

๕ บ้านเอก นายประสาท    กึ่งวงศ์ ๐๙๘-๑๗๔๔๐๕๘ 

๖ บ้านโนนหล่อ นายสมใจ  พันธ์ทอง ๐๘๖-๐๖๕๙๔๑๘ 

๗ บ้านโนนแย ้ นายรุ่ง  ทองทิพย์ ๐๘๗-๒๔๐๔๕๐๗ 

๘ บ้านโนนส านัก นางบุญจิรา     พิทักษา ๑๘๕-๗๗๓๗๘๔๙ 
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๒.๑.๕ ประชากร      มีจ านวน           ๑,๘๕๗            หลังคาเรือน        
              ประชากรรวม                  ๕,๙๔๓             คน   แยกเป็น 

              ชาย     ๒,๙๓๑     คน    
              หญิง    ๓,๐๑๒    คน 

                              -  มีความหนาแน่นเฉลี่ย    ๓๐๙   คน   ต่อตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านหญ้าปล้อง ๔๗๕ ๕๑๗ ๙๙๒ 
๒ บ้านหญ้าปล้อง ๔๘๑ ๕๐๐ ๙๘๑ 
๓ บ้านสร้างเรือง ๑๕๒ ๑๕๔ ๓๐๖ 
๔ บ้านวังไฮ ๒๓๐ ๒๒๘ ๔๕๘ 
๕ บ้านเอก ๔๑๕ ๔๑๑ ๘๒๖ 
๖ บ้านโนนหล่อ ๒๘๐ ๒๓๖ ๕๑๕ 
๗ บ้านโนนแย้ ๔๖๖ ๔๗๐ ๙๓๖ 
๘ บ้านโนนส านัก ๔๖๖ ๔๗๐ ๙๒๘ 

รวม ๒,๙๓๑ ๓,๐๑๒ ๕,๙๔๓ 
           
   ๒.๑.๖   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลหญ้าปล้อง      

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านหญ้าปล้อง ๓๕๕ ๓๙๔ ๗๔๙ 
๒ บ้านหญ้าปล้อง ๓๖๖ ๔๐๒ ๗๖๘ 
๓ บ้านสร้างเรือง ๑๑๙ ๑๑๙ ๒๓๘ 
๔ บ้านวังไฮ ๑๗๕ ๑๗๗ ๓๕๒ 
๕ บ้านเอก ๓๐๒ ๓๑๓ ๖๑๕ 
๖ บ้านโนนหล่อ ๒๐๑ ๑๗๖ ๓๗๗ 
๗ บ้านโนนแย้ ๓๐๕ ๓๑๑ ๖๑๖ 
๘ บ้านโนนส านัก ๓๐๐ ๓๘๙ ๖๘๙ 

รวม ๒,๑๒๓ ๒,๒๘๑ ๔,๔๐๔ 

เขต เทศบาลต าบลน า้ค า 



 

 

-๑๐- 
  
๒.๒  สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพ    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  ท านา  ท าไร่  ท า
สวน  และในช่วงฤดูแล้งจะประกอบอาชีพเสริม คือ  ตีเหล ก  ทอผ้า  ท าขนม  ปลูกพริก  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ   ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 

ที ่
 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
อาชีพหลัก  (คน) อาชีพล าดับ  ๒  (คน) อาชีพล าดับ  ๓  (คน) 

อาชีพหลัก จ านวน อาชีพ จ านวน อาชีพ จ านวน 
๑ บ้านหญ้าปล้อง ท านา ๓๕๘ ก าลังศึกษา ๑๙๑ รับจ้างทั่วไป ๑๒๑ 
๒ บ้านหญ้าปล้อง ท านา ๓๕๖ ก าลังศึกษา ๑๕๘ รับจ้างทั่วไป ๙๑ 
๓ บ้านสร้างเรือง ท านา ๑๐๘ ก าลังศึกษา ๗๔ รับจ้างทั่วไป ๕๐ 
๔ บ้านวังไฮ รับจ้างทั่วไป ๑๐๐ ก าลังศึกษา ๗๖ ท านา ๕๒ 
๕ บ้านเอก ท านา ๒๖๔ ก าลังศึกษา ๑๖๕ รับจ้างทั่วไป ๘๓ 
๖ บ้านโนนหล่อ ท านา ๑๔๙ รับจ้างทั่วไป ๑๓๐ ก าลังศึกษา ๑๐๙ 
๗ บ้านโนนแย้ รับจ้างทั่วไป ๒๔๒ ท านา ๒๑๔ ก าลังศึกษา ๑๖๗ 
๘ บ้านโนนส านัก รับราชการ ๑๗๓ ก าลังศึกษา ๑๓๙ รับจ้างทั่วไป ๑๐๑ 

 
  ๒.๒.๑  สินค้าที่ผลิตในชุมชน  

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสินค้า 

๑ บ้านหญ้าปล้อง ๑  .จักสานตะกร้า  ๒ . ปลูกพริก  ๓  .ปลาส้ม     
๒ บ้านหญ้าปล้อง ๑  .ขนมเทียนแก้ว  ขนมทองม้วน  ๒ . ดอกไม้จันทน์และของช าร่วย ๓  .จักสานตะกร้า ๔. ปลูก

พริก 
๓ บ้านสร้างเรือง ๑  .สานตะกร้าจากเครือเถาวัลย์  
๔ บ้านวังไฮ ๑  .ข้าวหอมมะลิ  ๒ . ปลูกผักสวนครัว 
๕ บ้านเอก ๑. ข้าวหอมมะลิ  ๒  .ปลูกพริก  ๓ . จักสานไซ  ๔  .ตีมีด  
๖ บ้านโนนหล่อ ๑  .ตีมีด (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู่บ้านต้นแบบ OTOP  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี 

๒๕๔๘) 
๗ บ้านโนนแย้ ๑  .ตีมีดเหล กแนบ   ๒. เพาะเห ด  ๓  .ปลูกบัว  
๘ บ้านโนนส านัก ๑. กระเช้าของขวัญหวาย 

     สินค้า OTOP 
ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล  ของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 

-   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒ นางบุญเริ่ม      พงศ์พีระ  ๘๖  หมู่ที่  ๒ 
-   กลุ่มอาชีพตัดเย บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๒  นางพรพิมล     มนทอง       ๒๘๖ หมู่ที่ ๒ 
-   กลุ่มอาชีพตัดเย บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๕  นางสุวรรณศรี  พงษ์พิละ ๑๔  หมู่ที่  ๕ 

 -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตีมีดบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖  นายบรรลุ        โสพัฒน์       ๓๑  หมู่ที่ ๖ 
 -   กลุ่มตีมีด ช่างโต๊ะ  หมู่ที่  ๗ นายบุญหนุน    ค าภา ๖๐  หมู่ที่ ๗ 

-   สมุนไพร   หมู่ที่  ๘ นางรัตนา         บุษบงษ์ -   หมู่ท่ี  ๘ 



 

 

-๑๑- 
   
 ๒.๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
                               -  ปั๊มน้ ามัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหยอดเหรียญ และก๊าซ    จ านวน     ๔    แห่ง 
                       -  โรงสีข้าว      จ านวน   ๑๑    แห่ง 
             -  โรงงานอุตสาหกรรม     จ านวน      ๑    แห่ง 
           -   โรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์    จ านวน      ๑    แห่ง     
      

 ๒.๓  สภาพทางสังคม 
  ๒.๓.๑    การศึกษา 
       -  ระดับก่อนประถมศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด กเล ก) จ านวน     ๓    แห่ง 
     -  โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน     ๓    แห่ง 
     -  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน     ๒   แห่ง 
     -  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน     ๑    แห่ง 
     -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชนจ านวน    ๘    แห่ง 
  ๒.๓.๒   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
     -  วัด/ส านักสงฆ์  ๕ แห่ง 
     -  มัสยิด   - แห่ง 
     -  ศาลเจ้า  - แห่ง 
      -  โบสถ์   -  แห่ง 
    ๒.๓.๓    การสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    ๑     แห่ง    (ตั้งอยู่หมู่  ๓  บ้านสร้างเรือง)               
     -  สถานพยาบาลเอกชน           -      แห่ง 
     -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         -      แห่ง 
       -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ   ๑๐๐ 
   ๒.๓.๔    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -  จุดตรวจประจ าต าบล    ๑      แห่ง   (หน่วย  อปพร.)  

 

 ๒.๔  การบริการพ้ืนฐาน 
  ๒.๔.๑  การคมนาคม  ระหว่างต าบล    จ านวน   ๑๑  สาย 
    -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล กสายบ้านเอก  -  บ้านใหม่  เขตต าบลน้ าค า 
    -   ถนนลูกรังสายบ้านเอก  -  บ้านหนองโน  เขตต าบลน้ าค า 
    -   ถนนลูกรังสายบ้านสร้างเรือง  - บ้านหนองโน  เขตต าบลน้ าค า 
    -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล กสายบ้านสร้างเรือง – คุ้มโนนสวยบ้านยาง เขต ต.น้ าค า 
    -   ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง –  บ้านน้ าค า  เขตต าบลน้ าค า 
    -   ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง –  บ้านหอย  เขตต าบลหนองไผ่ 
    -   ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่  เขตต าบลหนองไผ่ 
    -   ถนนหินคลุกสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่  เขตต าบลหนองไผ่ 
    -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล กบ้านโนนแย้   -   บ้านโนนแดง  เขตต าบลหนองไผ่ 
    -   ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านบาก  ต าบลคูซอด 
    -   หินคลุกสายบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  -  บ้านท่าเรือ  ต าบลน้ าค า 



 

 

-๑๒- 
๒.๔.๒  การคมนาคม  ภายในต าบล   
                        (๑)  ถนนลูกรัง   จ านวน ๑๙  สาย 
    -   ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  (รอบหมู่บ้าน)  หมู่ที่  ๑ 
    -   ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (คุ้มหนองแก้วค า)  หมู่ที่  ๑ 
    -   ถนนลูกรัง (ถนนข้างโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่  ๑ 
    -   ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๒ 
    -   ถนนลูกรังสายคลองอีสานเขียว บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๒ 
    -   ถนนลูกรังบ้านสร้างเรือง  หมู่ที่  ๓ 
    -   ถนนลูกรังบ้านวังไฮ    หมู่ที่  ๔ 
    -   ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  หมู่ที่  ๔ 
    -   ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕ 
    -   ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -   ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -   ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖ 
    -   ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ - บ้านวังไฮ 
    -   ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -   ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -   ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -   ถนนลูกรังบ้านโนนส านัก  หมู่ที่  ๘ 
  (๒)   ถนนลงหินคลุก  จ านวน    ๘   สาย   
    -   ถนนสายบ้านสร้างเรือง -  บ้านหญ้าปล้อง 
    -   ถนนสายบ้านวังไฮ  -   บ้านโนนส านัก 
    -  ถนนสายบ้านวังไฮ  -  คุ้มหนองดินทราย 
    -   ถนนสายบ้านโนนแย้  -  บ้านแดงเขตต าบลหนองไผ่ 
    -   ถนนภายในบ้านโนนแย้              
    -   ถนนภายในบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย) 
    -   ถนนภายในบ้านโนนส านัก  (คุ้มโนนพะยอม) 
    -  ถนนสายบ้านเอก – บ้านหญ้าปล้อง 
  ๓)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
    -   ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง    หมู่ที่  ๑  จ านวน   ๙   สาย 
    -   ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง    หมู่ที่  ๒  จ านวน  ๘    สาย 
    -   ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสร้างเรือง     หมู่ที่  ๓  จ านวน   ๗   สาย 
    -   ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านวังไฮ          หมู่ที่  ๔  จ านวน   ๗   สาย 
    -   ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเอก            หมู่ที่  ๕  จ านวน   ๘   สาย 
    -   ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหล่อ      หมู่ที่  ๖  จ านวน    ๖  สาย 
    -   ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแย้        หมู่ที่  ๗  จ านวน   ๑๑  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในบ้านโนนส านัก หมู่ที่  ๘  จ านวน   ๑๓  สาย 
 



 

 

-๑๓- 
 
  
  ๒.๔.๓  การโทรคมนาคม 
                 -  โทรศัพท์สาธารณะ       ๑๐     แห่ง    

            ๒.๔.๔  การไฟฟ้า 
                   -  ไฟฟูาเข้าถึงทั้ง  ๘  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาทั้งหมด   ๕,๘๗๗  คน 

             ๒.๔.๕   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
                -   ล าน้ า/ล าห้วย                ๒        สาย 
       -   บึง  หนองและอ่ืนๆ         ๗        แห่ง 

   ๒.๔.๖  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
     -  ฝาย               ๖        แห่ง 
     -  บ่อน้ าตื้น      ๑๗๐    แห่ง 
     -  บ่อโยก           ๒๔      แห่ง 
     -  ประปาหมู่บ้าน             ๕      แห่ง  (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ) 

 ๒.๕  ข้อมูลอ่ืนๆ   
   ๒.๕.๑    ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในพ้ืนที่ 
                 -  มีปุาสาธารณะ       ๘    แห่ง 
                 -  หนองล าห้วย/บึง    ๗    แห่ง      
  
   ๒.๕.๒  มวลชนจัดตั้ง 
    -  ลูกเสือชาวบ้าน  ๒  รุ่น  จ านวน  ๓๐๐  คน 
    -  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.)  จ านวน   ๒  รุ่น 
     รุ่นที่  ๑  จ านวน   ๓๗   คน 
     รุ่นที่  ๒  จ านวน    ๕๑  คน 
 
   ๒.๕.๓  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผู้มารับเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้สูงอายุทีได้รับเบี้ยยังชีพ    ๕๗๑  ราย 
-  ผ ู้พิการ   ๑๕๙ ราย 
-  ผ ู้ปุวยต ิดเช ื้อ HIV      ๙ ราย 



 

 

 
-๑๔- 

 
 

 ๒.๖  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   
  ๒.๖.๑   อัตราก าลัง 

 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา 
มัธยม/ปวช./

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - - ๑ ๔ ๗ ๑ ๕ ๑๘ 
พนักงานครูส่วนต าบล - - - - - ๒ - ๑ ๓ 
พนักงานจ้าง - - - - - ๔ - - ๔ 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - 

รวม - - - ๑ ๔ ๑๓ ๑ ๖ ๒๕ 
 
             

   ๒.๖.๒  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

รายการ 
รายได้  (บาท) 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
ปี ๒๕๕๘ 

(ประมาณการ) 
รายได้จากภาษีอากร ๑๑,๘๕๑,๔๒๖.๑๖ ๑๕,๓๙๗,๐๙๙.๘๖ ๑๔,๖๑๑,๙๖๙.๓๘ ๑๒,๕๙๐,๔๐๐.๐๐ 
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ๒๗๔,๔๙๖.๐๐ ๕๐๘,๗๗๗.๐๒ ๕๐๕,๗๗๐.๑๑ ๔๐๙,๖๐๐.๐๐ 
เงินอุดหนุนทั่วไป ๖,๗๓๕,๖๗๘.๐๐ ๖,๔๒๐,๒๖๒.๐๐ ๗,๑๗๒,๖๕๔.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / 
ระบุวัตถุประสงค์ 

๖,๙๐๓,๐๙๗.๘๒ ๖,๕๕๐,๙๒๐.๐๐ ๖,๗๒๖,๗๔๕.๐๐  

รวม ๒๕,๗๖๔,๖๙๗.๙๘ ๒๘,๘๗๗,๐๕๘.๘๘ ๒๙,๐๑๗,๑๓๘.๔๙ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐ 
   
 

 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑๕- 
 

บทท่ี  ๓ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

……………………………………………………… 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็นเคร่ืองมือส า คัญอย่างหนึ่ง ที่องค์การจะน า มาใช้ในการบริหาร งาน
บุคคล  เพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติง าน ต่างจะได้รับประโยชน์จากการก า หนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขึ้นมาใช้
ร่วมกัน  ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  การมอบหมายหน้าที่และ
การสั่งการสามารถท า ได้โดยสะ ดวก และรวดเร ว   การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ  
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการ ประเมินได้โดยง่าย   ในส่วนให้ถึง
เปูาหมายการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องมากขึ้น   เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุง งาน และ
การพัฒนาศักยภาพ   เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้ร่วมกัน ก าหนดไว้
เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance 
Standard) การบริหารงาน บุคคล  นับเป็นภารกิจที่ส า คัญยิ่งประการหนึ่ง ของการบริหาร องค์การ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่มีส่วน ท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ การ  บริหารงานบุคคลเป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องตัวบุคคลในองค์การ  นับตั้งแต่ การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง   การพัฒนา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน    ทั้งนี้เพื่อให้องค์การได้  คนดีมีความรู้ความสามารถและ
ความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน    ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา  ปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องสร้าง
เครื่องมือ ส า คัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใชใ้นการวัด และประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่  องค์การน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเลื่อน ต าแหน่ง การพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย  การให้พนักงาน และการให้พ้นจากงาน 
โดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด า เนินไป อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น  องค์การ
มักจะสร้างเคร่ืองมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา ประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก คือ 
มาตรฐาน การปฏิบัติงาน (Performance  Standard)   ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่าง
บุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน  โดยองค์การต้องท าการก าหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็น เกณฑ์ ที่ชัดเจนก่อน 
แล้วเมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึง เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดไว้ 

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance  Standard) 
ส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (๒๕๒๙  : ๕๓) ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใด 
ระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ  หรืออยู ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท า ได้ การก า หนดมาตรฐานการ  
ปฏิบัติงาน จะเป็นลักษณะขอตกลงรวมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานทีต้องปฏิบัติ โดยจะ  มีกรอบในการ
พิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ  ด้านด้วยกัน อาทิ  ด้านปริมาณ  คุณภาพ  ระยะเวลา   ค่าใช้จ่าย  หรือพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภท จะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภท อาจ
ออกมาในรูปของคุณภาพ    องค์การจึงจ า เป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 



 

 

 
 

-๑๖- 
 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 
  ๒. เพ่ือใช้ประโยชนในการบริหารจัดการองค์การ /การจัดท า มาตรฐานการปฏิบัติงาน ถือเป็น
เครื่องมือ อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕)  ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
อย่างมี ประสิทธิภาพ   
  ทั้งนี้ เพื่อให้การท า งานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเปูาหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มี  คุณภาพ  เสร จรวดเร วทันตามก า หนดเวลานัดหมาย  มีการท างานปลอดภัย  เพ่ือการบรรลุข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ 

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับ จากการก าหนดมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การสร้าง 
แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถู กต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ท า ได้ กับที่ควรจะเป็น มีความชัดเจน มองเห นแนวทางในการ 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้นและช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
  ๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้ าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร จจะเกิดความม านะพยายาม 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
  ๓. ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า ผลงานที่มี 
คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห นแนวทางในการ 
ปร ับปร ุงงานและพ ัฒนาความสามารถของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน และช ่วยให ้สามารถพ ิจารณาถ ึงความค ุมค ่าและเป  น 
ประโยชนต่อการเพิ่มผลผลิต 
  ๔. ด้านการควบคุมงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชา ใช้ควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่าย ขึ้น ช่วยให้สามารถด า เนินงาน ตาม
แผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น 
  ๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ปูองกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก การเ ปรียบเทียบ ผล
การปฏิบัติงานที่ท าได้ กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการ ประเมินได้ดี
ขึ้น 
 

ขั้นตอนการก ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  ๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท า การวิเคราะห์ โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย 
ลักษณะงาน (Job Description)  ประกอบ 
  ๒. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการผลงานลักษณะใด จาก ต าแหน่งนั้น ไม่
ว่าจะเป็นปริมาณงาน   คุณภาพงาน   หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรอืข้อก า หนดที่ตั้งไว้ ต้องไม่ขัดกับ 
นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานหรือองค์การ 
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  ๓. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุ กหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่งนั้นๆ เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
  ๔. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 
  ๕. ต ิดตามด ูการปฏิบ ัต ิงานแล ้วน ามาเปรียบเท ียบกบัมาตรฐานท ี่ก าหนดไว้ 
  ๖. พิจาร ณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก า หนดไว้ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักก า หนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณงาน และ       
ระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน 
 
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปริมาณงาน และระยะเวลาท ี่ปฏ ิบัต ิ เป็นการก าหนดว ่างานต ้องมีปริมาณเท ่าไร และควรจะใช ้ 
เวลาปฏ ิบัต ิมากน ้อยเพ ียงใดงานจ ึงจะเสร  จ  ด ังน ั ้นงานล ักษณะเช ่นน ี ้จะไม ่สามารถก าหนดมาตรฐานด ้วยปร ิมาณ 
หรือระยะเวลาท ี่ปฏ ิบัต ิได ้ 
  ๒. คุณภาพของงาน เป็นการ ก าหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้น ควรมีคุณภาพดี มากน้อยเพียงใด โดย
ส่วนใหญ่มักก า หนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลา และ
ทรัพยากร 
  ๓. ลักษณะก ารแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางต าแหน่งไม่สามารถก า หนดมาตรฐานด้วย 
คุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิก หรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ 

  ดังนั้น การก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ 
ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์  ขององค์การ 
และขวัญก าลังใจของเพ่ือนร่วมงาน  อย่างไรก ตาม  เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ ต าแหน่งงาน
ต่างๆในองค์การ  มีความเหมาะสม   และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
จะต้อง ค านึงถึงสิ่ งส าคัญบางประการนั่น  ก คือ  ตองเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวของทุกฝุายสามารถยอมรับได้   โดยทั้ง
ผู้บังคับบัญชา  และผู้ใต้บังคับบัญชาเห นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม  ผู้ปฏิบัติงานทุกคน สามารถ
ปฏิบัติได ้ตามที่ก าหนดไว้ ลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน  ต้องสามารถวัดได้  เป็นจ านวน  เปอร์เซ นต ์หรือ หน่วยอื่นๆ
ที่สามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจ ตรงกัน และ สุดท้าย
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก า หนดไว้ ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการ เปลี่ยนแปลง  เพราะผู้ปฏิบัติงาน  
ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน  การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเนื่องมาจากการ ที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่ หรือน า
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหม่มาใช้ปฏิบัติงาน 



 

 

 
 

-๑๘- 
 
 
 

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
………………………….. 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบล มีสภาต าบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และก า กับดูแล
กรรมการบริหารของ นายกองค์การบริหารส่วนต า บล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ า นาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต า บล และมี
พนักงานประจ าที่ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ า วัน โดยมีปลัดและรองปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นหัวหน้างานบริหารภายใน องค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จ า เป็นตามภาระหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละแห่งเพื่อตอบสนอง ความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่   เช่น 

 

   ส านักงานปลัด 
   กองคล ัง 
   กองช่าง 

  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

-๑๙- 

 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 
 

นายก อบต.หญ้าปล้อง 
 
 

รองนายก อบต.หญ้าปล้อง                             รองนายก อบต.หญ้าปล้อง 
 
 

ปลัด อบต.หญ้าปล้อง 
(นักบริหารงาน อบต. ๘) 

 
 
 

                                                 ส านักงานปลัด                       กองคลัง                            กองช่าง               กองการศึกษาฯ 
 
 

                    -  งานบริหารทั่วไป         - งานการเงิน                     -  งานก่อสร้าง           -  งานบริหารการศึกษา 
                         - งานนโยบายและแผน         -  งานบัญชี                        -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   -  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
                          - งานกฎหมายและคดี         -  งานจัดเก บรายได้       -  งานสาธารณูปโภค    -  งานฝุายศูนย์พัฒนาเด กเล ก 
                            - งานปูองกันและบรรเทา        -  งานทะเบียนทรัพย์สิน     -  งานผังเมือง                                    
                                  สาธารณภัย                              และพัสดุ                                                                                   
                             - งานกิจการสภา                      
                             - งานด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสงเคราะห์ 
   -  งานด้านส่งเสริมการเกษตร  
 



 

 

  

-๒๐- 
 

โครงสร ้างส่วนราชการ องค ์การบร ิหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

                                               

                                                                                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                                             (นักบริหารงาน อบต.๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                     ส านักงานปลัด                                    กองคลัง                                                กองช่าง                              กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                 (นักบริหารงานทั่วไป  ๖)                               (นักบริหารงานคลัง  ๗)                                       (นักบริหารงานช่าง  ๗)                              (นักบริหารการศึกษา  ๖) 
                - งานบริหารทั่วไป                 - งานการเงิน                                      - งานก่อสร้าง             - งานบริหารการศึกษา 

                - งานนโยบายและแผน         -  งานบัญชี                                         - งานออกแบบและควบคุมอาคาร     - งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
               - งานกฎหมายและคดี                  - งานจัดเก บรายได้                        - งานสาธารณูปโภค                 - งานฝุายศูนย์พัฒนาเด กเล ก 

              - งานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย          - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ           - งานผังเมือง    
         - งานกิจการสภา 
         - งานด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับ 
           การสงเคราะห์ 
         - งานด้านส่งเสริมการเกษตร 
 
                            
  
 



 

 

-๒๑- 
 
 

โครงสร้างของส านักงานปลัด 
 
 

 
 

                                                                            หัวหน้าส านักปลัด 
                                                                        (นักบริหารงานท่ัวไป  ๖) 
 
 
 
 
 
 

       งานบริหารทัว่ไป                 งานนโยบายและแผน              งานกฎหมายและคด ี                งานป้องกนัและบรรเทา              งานกจิการสภา              งานด้านสวสัดกิารสังคม            งานด้านส่งเสริมการเกษตร 
                                                                                                                                                 สาธารภัย                                                                  เกีย่วกบัการสงเคราะห์ 
 

   - นักทรัพยากรบุคคล         - นักวิเคราะห์ฯ                       - นิติกร                                 - นิติกร                       - เจ้าพนักงานธุรการ           - นักพัฒนาชุมชน               - ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร   
   - นักบริหารงานท่ัวไป        - ผช.จนท.บันทึกข้อมูล   
   - นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
   - เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - ๑ ๔ ๑ ๒ - - - - ๑ - 



 

 

 
-๒๒- 

 
 

  เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ได้ก าหนดและให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 
รวดเร ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชนประกอบกับหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนด แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางท่ี ๓ ข้อ ๓.๕ โดยก าหนดไว้ว่า “การสั่งราชการให้กระท า เป็นลาย
ลักษณ์อักษร”  จึงมอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบ ให้พนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
ส านักงานปลัด 
   มอบหมายงานให้  นางมัทนพร  แก้ววงษา  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 
๖) เลขที่ต าแหน่ง   ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหาร ทั่วไปหรือเลขานุการ  พิจารณา 
ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห น สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานที่  ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับงาน
บริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ   โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ  หลายด้าน  เช่น งานธุรการ งานบุคคล งาน
นิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งาน ควบคุมและส่งเสริ มการท่องเที่ยว งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและ
สัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอ
ที่ประชุม  งานท ารายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศการติดตามผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  งานติดตามผลงาน  ตรวจเช คและลงรายมือชื่อ
ก ากับในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นต้น   ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ   เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษาแนะ น าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ  รองลงมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง 
เข้าร่วมประชุมในการก า หนดนโยบายและ แผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวา ง อัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ   ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดย ควบคุม ก ากับดูแล พนักงานจ้าง ส าหรับสนับสนุนภารกิจทั่วไปของอ งค์การบริหารส่วนต า บลหญ้า
ปล้อง รวมทั้งก ากับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต า บล ให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางและ แผนการปฏิ บัติราชการขององค์การบริหารส่วน ต าบล โดยส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน ต าบลหญ้า
ปล้อง แบ่ง ส่วนราชการภายในออกเป็น  ๗  งาน  ดังนี้ 

๑. งานบริหารทั่วไป 
 ๑.๑  น.ส.วชินันท์  ชาติมนตรี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑   
มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
             ๑  )งานหลักประกันสุขภาพต าบลหญ้าปล้อง (สปสช).  
   ๒  )งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข  
   ๓ )งานโครงการ  อบต.สัญจร  
   ๔ )งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   ๕  )ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท( . e-LAAS )ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           ๖  )งานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานส ารบรรณ  และงานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
   ๗  )งานนโยบายของรัฐบาล 
                   ๘  )งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 



 

 

 
-๒๓- 

 ๑.๒  นางพัทยา  กล่อมปัญญา  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑   
มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑) งานวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พนักงานส่วนต าบลและกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง ๔ ปี 
  ๒) งานการสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก การคัดเลือก  
  ๓) งานการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
   ๔) งานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราชต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
      ๕) งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
     ต าบล 
   ๖) งานสวัสดิการต่างๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง   
  ๗) การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนต าบล 
  ๘) งานสิทธิ์ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานและลูกจ้าง 
  ๙) ระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูลผู้บริหารและสมาชิก        
      (http://www.ele.dla.go.th) 
  ๑๐) สารสนเทศระบบบ าเหน จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.dla.go.th) รายการระบบ 
        บ าเหน จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๑๑) ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร (www.lpdi.go.th) 
   ๑๒) ระบบข้อมูลแผนอัตราก าลัง www.dla.go.th รายการ “กรอกข้อมูลแผนอัตราก าลัง ๓ ปี” 
  ๑๓) ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     
               http:// www.nhso.go.th 
  ๑๔)  งานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ  และงานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
  ๑๕)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

      ๑.๓  นางสาววัชชิรา  ทองทิพย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒     
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ    ดังนี้ 
      ๑)  งานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ  และงานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
     ๒)  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายประจ า) ของส านักงานปลัด 
      ๓)  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณส านักปลัด อบต. 
      ๔)  งานจัดท าทะเบียนลงหนังสือรับ –  ส่งหนังสือ 
      ๕)  งานจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้ งทั่วไป 
      ๖)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๔  นายณัฐพล จันตะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร   
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑)  งานวิชาการเกษตร 
                     ๒)  งานเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๓)  งานส่งเสริมการเกษตร 
                     ๔)  งานด้านปศุสัตว ์
  ๕)  งานจัดท าฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายทั่วไป) ของส านักงานปลัด 
     ๖)  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณส านักปลัด อบต. 
  ๗)  งานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
  ๘)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 

http://www.ele.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
http://www.lpdi.go.th/
http://www.dla.go.th/
http://www.nhso.go.th/


 

 

 
-๒๔- 

 
๒.  งานนโยบายและแผน 
                 ๒.๑  นางสาวเพ็ญประภา  จ าปาทอง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์  
   ๑.๒  แผนพัฒนาสามปี 
   ๑.๓  แผนการด าเนินงาน 
   ๑.๔  แผนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการต่าง ๆ 
  ๓. จัดท าผลการด าเนินงานประจ าปี  
  ๔. งานวิชาการ  
  ๕. งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย และจัดท า  
           แผนหรือโครงการต่าง ๆ 
  ๖) งานจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด และระดับองค์กร 
  ๗) งานด้านสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์ 
            -   การจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ 
         จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (http://e-plan.dla.go.th) 
             -   บันทึกข้อมูลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง  (ปตอ.) 
         (http://๒๐๓.๑๕๑.๒๓๒.๑๗๗/sar) 
    -  บันทึกข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์ข้อมูลการกระจายอ านาจให้แก่  
          อปท.  ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (www.w.dloc.opm.go.th)   
             -   ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท.   (http://info thailocaladmin.goth ) 
     -   ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
              -   งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
๓.  งานกฎหมายและคดี 
              ๓.๑  นายถวิล  เกื้อกูล   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑        
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๑)  จัดท าร่างข้อบัญญัติต าบลตามกฎหมายและระเบียบ 
   ๒)  งานด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ร้องเรียนการทุจริต 
    ๓)  งานด าเนินการทางคดีเพ่ง  คดีอาญา  และทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและ                              
        พนักงานจ้าง 
   ๔)  งานตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติต าบลก่อนการ                        
                ประกาศใช้ 
   ๕)  งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน                       
      ต าบล 
  ๖)  งานจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งทั่วไป 
   ๗)  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การด าเนินการทางคดีต่าง ๆ 
   ๘)  จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
   ๙)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

http://e-plan.dla.go.th/
http://๒๐๓.๑๕๑.๒๓๒.๑๗๗/sar
http://www.w.dloc.opm.go.th/
http://info/


 

 

-๒๕- 
 
 
๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๔.๑  นางจรัสศรี  จันทะศิลา  ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง  ๐๑-๐๒1๒-๐๐2  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    ๑)  งานอ านวยการ  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๒)  งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ 
    ๓)  งานกู้ภัยต่าง ๆ 
    ๔)  งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   ๕) งานบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 
    ๖)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
๕.  งานกิจการสภา  อบต. 
     ๕.๑   นางสาววัชชิรา  ทองทิพย์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  
 ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
            ๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือ 
            ๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
             ๓) จัดท ารายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             ๔) จัดท าหนังสือ โต้ตอบหนังสือก าหนดการประชุม  ประกาศสมัยประชุม  เรียกประชุมสภา
       องค์การบริหารส่วนต าบล หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   ๕)  งานจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ –  ส่งหนังสือ  ของกิจการสภา 
    ๖)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
๖. งานสังคมสงเคราะห์ 
         ๖.๑  นายเฉลิมพล  วรบุตร  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  
 ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑)  การด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
   ๒)  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน 
   ๓)  จัดท าทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์   ผู้ด้อยโอกาส  
   ๔)  ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
   ๕)  ส ารวจขอมูลเบื้องตนในเขตอบต.เพ่ือจัดท าแผนงานด าเนินการ 
    ๖)  เปนผูน า และเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความ
        สนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมท างาน
        พัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด 
   ๗)  ฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการ และหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมรายได้ 
        ตอครอบครัว 
   ๘)  อ านวยความสะดวก และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือ
           ประชาชนในทองถิ่นทุกดาน 
   ๙)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ 
   ๑๐)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

 

 
 

-๒๖- 
 
 
 
 

 ๗.  งานบริการ และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๗.๑  นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณพันธ์  ต าแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง  
๐๑-๐220-๐๐๑   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑)  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๒)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงาน      
       ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  ๓)  ติดต่อประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ
       การท่องเที่ยวทุกด้าน 
  ๔)  ส่งเสริม ประสานงานแก้ไขปัญหาการอ านวยความสะดวก และบริการด้านความปลอดภัยให้กับ 
                พัฒนาบริการท่องเที่ยวส าหรับเผยแพร่  และงานประชาสัมพันธ์ 
  ๕)  ร่วมวางแผนการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน 
  ๖)  สรุปผล รวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๗)  ผลิตสื่อ คู่มือ หนังสือ เอกสารและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการ 
       พัฒนาบริการท่องเที่ยวส าหรับเผยแพร่  และงานประชาสัมพันธ์ 
  ๘) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 

 

  -๒๗- 

         
        โครงสร้างกองคลัง 

 
 

 
                      

                           ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                               (นักบริหารงานคลัง ๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         งานการเงิน                            งานบัญชี                         งานจัดเก็บรายได้                  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ                     
 
                                               -  นักวิชาการคลัง                     -  นักวิชาการเงินและบัญชี                   -  นักวิชาการจัดเก บรายได้                                  -  น ักวิชาการพัสด ุ                                     
 
 
 
 

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน ๑ - - ๑ ๓ - - - - - - - 



 

 

 
-๒๘- 

 

 
กองคลัง 
  มอบหมายงานให้   นางประกิจ  ก าจั ด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   (นักบริหารงานคลั ง)  
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๔-๐๑๐๓- ๐๐๑  มีหน้าที่พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห นเสนอแนะและด าเนินงาน
บริหารงานคลังที่ต้องใช้ความช านาญ  โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ  เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน  เช่น  งานการคลัง  
งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก บรายได้  งานรวบรวมสถิติแล ะวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดหา
เงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบ  รับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน  งานรับรองสิทธิการ
เบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  การเก บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐา นการแทน
ตัวเงิน  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วย
การคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  การท ารายงานการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุง  แก้ไขวิเคราะห์เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายจริง  เพ่ือประกอบการ
พิจารณา  วิเคราะห์ งบประมาณรายรับรายจ่าย  ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี  แนะน าวิธีการปฏิบัติงาน  พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่ง ที่มาของ
รายได้  ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อจัดจ้าง  
ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  กรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  ฯลฯ  การคลัง  เพื่อพิจารณาปรั บปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  การจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา  
แนะน าตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งเข้าร่วม
ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝุาย ๆ ดังนี้ 

๑ .งานการเงิน 
  มอบหมายให้  นางสาวนภัทร  เรืองฤทธิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง  เลขที่ต าแหน่ง  ๐๔-๐๓๐๓-
๐๐๑ รับผิดชอบรายละเอียดงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก บรักษาเงิน  คณะกรรมการรับ – ส่งเงินฝากธนาคาร  
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน 
  ๑.๒  การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก บรายได้  ตามใบน าส่งและใบสรุปใบน าส่งเงิน  
ตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน  พร้อมทั้งส่งใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 
  ๑.๓  การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด  ได้แก่  เงินอุดหนุนเฉพาะกิ จ  ค่าอาหารเสริม (นม )  
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว  ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    
ค่าเช่าบ้านบุคลากร  ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท  ออกใบเสร จ  ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี   
  ๑.๔  การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ได้แก่  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ช่องว่างทางการคลัง  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  เงินค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล  ค่าธรรมเนียมปุาไม้  ค่าภาคหลวงแร่  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอน ผ่านธนาคารโดยใช้บริการ  
Self – Service Banking  
  ๑.๕  การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก  และตัดยอดเงินงบประมาณ 
  ๑.๖  น าฎีกาท่ีงานการบัญชีและส านักงานตัดยอดมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ 

๑.๗  การน าส่งเงินสมทบกองทุน กบท  .ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปี  
๑.๘  การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เ งินประกันสังคม  เงินค่าใช้จ่าย ๕ % เงินกู้สวัสดิการธนาคาร -

ออมสิน  เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  ด าเนินการภายในก าหนดเวลาไม่เกินวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน 
  ๑.๙  การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร 

 



 

 

 
-๒๙- 

 
 
 
๑.๑๐  การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน  ได้แก่  วันที่  ลายมือชื่อ  ใบเสร จรับเงิน  ใบส าคัญ

รับเงิน  หรือหลักฐานการจ่าย  ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ  ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
๑.๑๑   การจัดท าฎีกาเบิกเงินของกองคลัง  ฎีกานอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม  พร้อมทั้ง

รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
๑.๑๒  การจัดท ารายงานการจัดท าเช ค  ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าส าเนาคู่ฉบับ และตัว

จริงให้เก บไว้กับฎีกาเบิกเงิน  ส าเนาแยกแฟูมไว้ต่างหาก   ๑  ฉบับ  ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช คมารับไป
โดยเร ว  ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช คแล้ว  หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร จสิ้นโดยเร ว 
   ๑.๑๓  การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเล่าเรียนบุตร       
เงินส ารองจ่าย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน  ๕  วัน  หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากส านัก /ส่วนราชการต่าง ๆ
  ๑.๑๔  ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น  หรือขออนุมัติจัดท า
รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีก าหนด 
  ๑.๑๕  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  งานการบัญชี 
  มอบหมายให้   นางสาววิไลลักษณ์  ลินลาด   ต าแหน่ง  นั กวิชาการเงินและบัญชี  เลขที่ต าแหน่ง  
๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑   รับผิดชอบ รายละเอียดงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
            ๒.๑  รับใบน าส่งเงินจากงานการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 
            ๒.๒  ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้ องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  น ามา
ลงบัญชีเงินสดรับ  (กรณีออกใบเสร จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป  (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ )  แล้วน ามาลงทะเบียนเงิน
รายรับ 
  ๒.๓  การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการ
เก บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
  ๒.๔  รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป /อุดหนุนเฉพาะกิจ /เงินถ่ายโอน/เลือกท าตามแบบ /จ.ส.๐๒ 
ภายในก าหนดเวลา  จนกว่าจะเสร จสิ้นโครงการทุกวันที่   ๒๐  ของทุกเดือน 
  ๒.๕  การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ 
   (๑)  ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 
   (๒)  ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและส าเนาใบเสร จรับเงินให้       
         ถูกต้อง 
   (๓)  ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุ ดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภท ให้
         ถูกต้องตรงกัน 
   (๔)  ทะเบียนคุม รายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ ายและ  Statement    
         ของธนาคาร  รวมทั้งสมุดจ่ายเช คให้ถูกต้องครบถ้วน 
   (๕)  จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเป็นเงินสด  เงินโอนต่างๆ 
         เช่น  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เงิน รับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
         ท าให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน  ๑ , ๒ , ๓  ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี 

 



 

 

  
-๓๐- 

  
  ๒.๖  จัดท ารายงานต่าง ๆ ได้แก่ 
   ๑)  การจัดท ารายงานประจ าเดือน  ได้แก่  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงาน
สถานะการเงินประจ าวัน   รายงานเงินรับฝาก   รายงานกระแสเงินสด   งบรับจ่ายเงินสด   กระดาษท าการ   กระทบ
ยอด  รายจ่ายตามงบประมาณ  (รายจ่าย  รายรับ )  จ่ายจากเงินสะสม  งบประมาณคงเหลือ  กระดาษท าการรายจ่าย  
งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลอง  และรายงานรับจ่าย  และเงินสดประจ าเดือน  งบทดลองประจ าเดือน 
   ๒)  การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ได้แก่  ปิดบัญชี  จัดท างบ-
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  งบทรัพย์สิน  งบเงินสะสม  งบหนี้สิน  งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี   
  ๒.๗  การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา  ได้แก่รายงาน 
   -  เงินสะสมทุก  ๖  เดือน  (งวดตุลาคม – มีนาคม)  รายงานภายในวันที่  ๑๐  เมษายน  งวด
เมษายน – กันยายน  รายงานภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนตุลาคม 
   -  รายงานการสอบทานการปฏิ บัติงานทางการเงินและบัญชีทุก  ๓  เดือน  ภายในวันที่     
๑๐   ของเดือน  (มกราคม , เมษายน , กรกฎาคม , ตุลาคม)  
   -  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกบัญชี  เดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  
โดยจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
  ๒.๘  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  มอบหมายให้  นางธัญญาภรณ์  วิเศษสังข์  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  เลขที่ต าแหน่ง  
๐๔-๐๓๑๐-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๓.๑  จัดเก บรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องจั ดเก บเอง  และเงินโอนทุกประเภท รับเงิน
รายได้  ออกใบเสร จรับเงิน  พร้อมทั้งน าใบน าส่งเงินสรุปฯ  โดยประสานงานกับการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัด
และกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  น ามารวมในใบน าส่งเงิน  ก่อนส่งให้งานการเงิน  กรณีรับเงินสดหรือเช ค
ต่างจังหวัด  ก่อนน าฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งาน การบัญชีเพ่ือจะใช้สอบยันให้ตรงกัน 
  ๓.๒  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระภาษีทุกประเภทกับ
ทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน  และท าให้เป็นปัจจุบัน  มีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ลงเล่มที่  เลขท่ีใบเสร จรับเงิน  และ
วันที่รับช าระเงิน  ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  ๓.๓  งานประเมินจัดเก บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี  นัดประชุม  จัดท ารายงานการ
ประชุม  จัดท าทะเบียนแบ่งโซน  บล อกล อคตามแผนที่ภาษี  เพื่อก าหนดอัตราในการจัดเก บทุกปี 
  ๓.๔  จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี  เร่งรัดการจัดเก บรายได้  มีการทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง 
  ๓.๕  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี  ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีปูาย  
กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ลูกหนี้ค่าน้ าประปา 
  ๓.๖  งานเร่งรัดจัดเก บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน  เช่น  ค่าน้ าประปา  ค่าขยะให้หมดไปโดย   ไม่
มีค้างหรือรายการต้องตัดมาตรน้ า  ก ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างช าระ 
  ๓.๗ จัดท า  ภทบ .๑๙  บัญชีงบหน้า  และงบรายละเอียดค่าส่วนลดเป็นประจ าทุกเดือน  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
  ๓.๘  งานจัดท าทะเบียน  ผท. ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ,๕ , ๖ 
   ๓.๙ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
  
 



 

 

 
-๓๑- 

 
 

๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  มอบหมายให้  นางสาววรัชญ์ชนันท์  ชัยพิพัฒน์พงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  เลขที่ต าแหน่ง  
๐๔-๐๓๑๑-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน  แผนที่ภาษี  งานพัสดุ  งานทะเบียน  
เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
    ๔.๑   ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
    ๔.๒  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ , ผด.๒ , 
ผด.๕  และรายงานตามแบบ  ผด.๖  ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 
  ๔.๓  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ  และข้ันตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ (เอกสารที่แนบ) เมื่อ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ทราบด้วย 
  ๔.๔  จัดท าบัญชีรายจ่ายวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์   การยืมพัสดุต้อง  ทวงถาม
ติดตามเม่ือครบก าหนดคืน 
    ๔.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ  กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้  เสื่อมสภาพ หรือ    สูญหาย  
ไม่สามารถใช้การได้และจ าหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
   ๔.๖  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๕.  งานตรวจสอบภายใน 
  มอบหมายให้  นางประกิจ  ก าจัด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นหัวหน้า  โดยมี  นางสาว 
นภัทร   เรืองฤทธิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง  เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่   ดังนี้ 
   ๕.๑  โดยประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของส่วนการคลัง  และจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในของส่วนการคลัง  แล้วรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ  ค.๑ 
   ๕.๒  น าความเสี่ยงที่ส าคัญ  มาจัดท ากิจกรรมการควบคุมเพ่ือที่จะได้ด าเนินการแก้ไขตามแบบ   
ค.๒  การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  และกิจกรรมการควบคุม 
  ๕.๓  เมื่อได้ความเสี่ยงแล้ว  ให้น าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาจัดท าแผน   ก ารปรับปรุง
และควบคุม  ตามแบบ ค.๓ 
    ๕.๔  จัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนการคลัง  ตามแบบ  ค.๑ ค.๒ และ ค.๓ 
จัดส่งให้ส านักปลัด  เพ่ือรวบรวมจัดท าแบบ  ค.๔  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  ต่อไป 
    ๕.๕  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 

 

           -๓๒- 
 

          โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 

              ผู้อ านวยการกองช่าง 
             (นักบริหารงานช่าง ๗) 

 
 
 
 
 
                งานสาธารณูปโภค                 งานก่อสร้าง               งานผังเมืองและควบคุมอาคาร           งานกิจการประปา                   งานธุรการ 
 
                -  ผู้อ านวยการกองช่าง                -  ผู้อ านวยการกองช่าง                  -  ผู้อ านวยการกองช่าง                    -  ผู้อ านวยการกองช่าง               -  เจ้าพนักงานธุรการ   
      -  นายช่างโยธา                         -  นายช่างโยธา                            -  นายช่างโยธา                            -  นายช่างโยธา 
                                                           -  เจ้าพนักงานธุรการ                                                                    -  เจ้าพนักงานธุรการ   
 
 
  

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน ๑ - - - - ๑ - ๑ - - - - 

 



 

 

-๓๓- 
 

 
กองช่าง 
๑.  งานประสานสาธารณูปโภค 
  (๑)  นายอภิชา  มูลเสนา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ๗)                       
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ 
 (๒)  นายปัณณวิชญ์  อัครธีรพงศ์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   เลขที่ต าแหน่ง   ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑                 
มีหน้าที่  ดังนี้ 
  -   ดูแลบ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ 
  -   ดูแลบ ารุงรักษาถนนและท่อระบายน้ า 
  -   น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ ห้วย หนอง คลอง ฝายน้ าล้น 
  -   งานบ ารุงรักษาสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  ๑. นายบรรจบ   พงศ์พีระ   ต าแหน่ง  คนงานผลิตน้ าประปา 
   ๒. นายอนุสรณ์   ศุภเลิศ    ต าแหน่ง  คนงานช่างไฟฟูา 
   ๓. นายสถิตย์     เผ้าอาจ    ต าแหน่ง  คนงานส ารวจ 
   ๔. นายวรรณะ   พงค์พีระ    ต าแหน่ง  คนงานจดมาตรวัดน้ า  

๒  .งานด้านการออกแบบ  ส ารวจและประมาณราคา 
  (๑)  นายอภิชา  มูลเสนา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ๗)                       
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ 
  (๒)  นายปัณณวิชญ์    อัครธีรพงศ์    ต าแหน่ง   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    เลขท่ีต าแหน่ง                   
๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ 
   -  ออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   -  ส ารวจข้อมูลงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   -  ประมาณราคางานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
    -  จัดท างบประมาณ  
    -  จัดท าแผนงาน  
    -  จัดท าโครงการน าเสนอ      

โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
๑  .นายสถิตย์     เผ้าอาจ     ต าแหน่ง  คนงานส ารวจ 

๓  .งานให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานด้านโยธา 
  (๑)  นายอภิชา  มูลเสนา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ๗)                       
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ 
  (๒)  นายปัณณวิชญ์  อัครธีรพงศ์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   เลขที่ต าแหน่ง   ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑                 
มีหน้าที่  ดังนี้    

-  ให้ค าปรึกษาด้านงานโยธา 
 



 

 

 
-๓๔- 

 
 

 
๔  .งานผังเมือง  และควบคุมอาคาร 
  (๑)  นายอภิชา  มูลเสนา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ๗)                       
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ 
  (๒)  นายปัณณวิชญ์  อัครธีรพงศ์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   เลขที่ต าแหน่ง   ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑                 
มีหน้าที่  ดังนี้ 
  -  การขออนุญาตตาม  พรบ .ควบคุมอาคาร   พ .ศ.2522  ถึงปัจจุบัน  ภายในเขตองค์การบริหาร   
   ส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
  -  การตรวจสอบพื้นท่ีด าเนินการ 
  -  การจัดท าข้อมูลเพื่อพัฒนาผังเมือง   (ผังชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง)  
    (๓)  นางค าบัว  ไกรรักษ์  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๐๒๑๒-
๐๐๑  โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  -   ปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๕  .งานธุรการ 
  (๑)  นางค าบัว  ไกรรักษ์  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๐๒๑๒-
๐๐๑  โดยมีหน้าที่   ดังนี้ 
 -             การจัดเก บข้อมูลเอกสาร  งานธุรการ  ร่าง  พิมพ์  โต้ตอบหนังสือ  หรืองานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
  -  งานการขออนุญาต  ก่อสร้าง  ต่อเติม  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร 
  -  บริการข้อมูลกฎหมายเก่ียวกับอาคาร 
  -  บริการแบบแปลนมาตรฐาน 
  -  ถ่ายส าเนาแบบแปลนและเอกสาร 
  -  แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ 
           -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
    ฯลฯ 
๖  .งานกิจการประปา 
  (๑)  นายอภิชา  มูลเสนา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ๗)                       
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ 
  (๒)  นายปัณณวิชญ์  อัครธีรพงศ์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   เลขที่ต าแหน่ง   ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑                 
 โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
    -  ควบคุมดูแลบ ารุงรักษาระบบประปาบ้านหญ้าปล้อง   หมู่ที่  ๒ 
    -  ควบคุมดูแลบ ารุงรักษาระบบประปาบ้านสร้างเรือง    หมู่ที่  ๓ 
    -  ควบคุมดูแลบ ารุงรักษาระบบประปาบ้านโนนแย้       หมู่ที่  ๗ 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

- ๓๕ - 
 
 
 
    (๓)  นางค าบัว  ไกรรักษ์  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๐๒๑๒-
๐๐๑  โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   - ปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกิจการประปาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

 

                        -๓๖- 

               โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 
 

               หัวหน้ากองการศึกษา 
               (นักบริหารการศึกษา  ๖) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                              งานบริหารการศึกษา                                                                                             งานส่งเสริมการศึกษา              
 
 
                                                - หัวหน้ากองการศึกษา                    - หัวหน้าส่วนการศึกษา 
                                            - นักวิชาการศึกษา                                                                - นักวิชาการศึกษา        
                 -  คร ูคศ.๑     
                                                       -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด ก 
   

ระดับ ๗ ๗ ว ๖ ๖ ว ๕ ๔ ๓ ๒ ครู คศ.๑ ลูกจ้างประจ า ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - ๑ - - ๑ - - ๓ - ๒ - 

                
 



 

 

 
 - ๓๗- 

 

 
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุ ดา  จันทเขต  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหาร
การศึกษา ๖) เลขที่ต า แหน่ง ๐๘-๐๑๐๘ -๐๐๑   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา
ของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การ เสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา   ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ เก บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพ่ือน าไป ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างในสังกัดศูนย์พัฒนาเด กเล ก งานระบบข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีพนักงานส่วนต า บล และพนักงานจ้างเป็น  ผู้ช่วยเหลือ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๒  งาน  ดังนี้ 
 

๑. งานบริหารการศึกษา และ 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  มอบหมายให้  นางสาวจันทร์สุดา  จันทเขต  ต าแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา (เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-
๐๑๐๘-๐๐๑)  เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวนันท์นิชา  โคตรภักดี  ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ระดับ ๔ เลขที่
ต าแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ คือ 
  ๑)  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก บและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษาและงานนิทรรศการทาง วิชาการ งานส ารวจเด กเร่ร่อน เด กพิเศษ ที่
สมควรได้รับความช่วยเหลือ งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 
  ๒) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ งานศูนย์เยาวชนให้การศึกษานอกระบบ การศึกษา แก่เด ก
เยาวชน งานส ารวจความต้องการ  และปัญหาของเด กและเย าวชนประชาชนงานฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน อาชีพแก่เด ก
และเยาวชน ประชาชน งานส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เด กและเยาวชน  ประชาชน  งานจัดตั้งชมรม  ฝึกอาชีพต่างๆ 
ให้แก่เด กและเยาวชนในท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ 

๓) งานกิจกรรมเด กและเยาวชน ปฏิบัติหน้าที่ งานส ารวจรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับเด ก  และ
เยาวชน งานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นและงานวันส า คัญของชาติงานโครงการประกวดกิจกรรมเด กแล ะ เยาวชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต า บล งานโครงการกิจกรรมวันเด กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ งานกีฬา นักเรียนระดับ
ต าบล อ าเภอและจังหวัด งานกีฬาเยาวชนและประชาชนรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินงานการ พัฒนาเยาวชนให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาเด กและเยาวชนแห่งชาติการควบคุมตรวจสอบ การนิเทศ  ติดตามผล วัดผลและประเมินผล  
งานจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนต า บลส าหรับเยาวชนและประชาชนไว้ตลอดปี งาน ประสานงานหน่วยงานอื่น  ๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมเ ยาวชน งานให้ความร่วมมือ จัดท า ตรวจสอบและให้ความร่วมมือ  งานชุมชนร่วมกับนักพัฒนาชุมชน
งานขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง และจัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์งาน  กิจกรรมเด กเยาวชนฯ 

๔) งานกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพของเด กและเยาวชน งาน
ส่งเสริมการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา งานพัฒนาเทคนิคการกีฬา งานส่งเสริมการกีฬาเพ่ืออาชีพ 
งานการจัดการแข่งขันกีฬาเด กและเยาวชน ประชาชน กีฬานักเรียน ศูนย์เยาวชน 

๕) งานกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนางานประเพณีที่เกี่ยวข้อง  กับ
ศาสนา งานส่งเสริมศาสนา ได้แก่ งานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดประชุมสัมมนาอบรมเกี่ยวกับ ศาสนา 
จัดท าแผนงานด้านการศาสนาและวัฒนธรรม งานอนุรักษ์ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ 



 

 

 
- ๓๘ - 

 
 
๖) งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ งานส่งเสริมศิ ลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 

งานเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ อนุรักษ์งานศิลป์ หอวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน การสืบทอดส่งเสริมและอนุรักษ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานจัดเก บข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้านงานส่งเสริมสนับสนุน 

สภาวัฒนธรรมและงานวัฒนธรรมสัมพันธ์  งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศ ิลปว ัฒนธรรมท ้องถิ ่น  งานประเพณ ีท ี ่ส าค ัญในรอบป ีและงานอื ่นๆ  ท ี ่เกี ่ยวข ้อง  และงานท ี ่ได ้ร ับมอบหมายจาก 
ผ ู้บังค ับบ ัญชา 

๗)  งานศูนย์พัฒนาเด กเล กก่อนวัยเรียน 
๘)  อ่ืนๆ ท ี่เกี่ยวข้องหรือได ้รับมอบหมายจากผ ู้บังค ับบ ัญชา 

แบ่งงานในส่วนดังนี้ 
 ๑.   นางสาวนันท์นิชา  โคตรภักดี  ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ระดับ ๔  เลขทีต่ าแหน่ง ๐๘ -๐๘๐๕-๐๐๑  
มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ คือ 
       ๑   )วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้  การจัดการความรู้  
       ๒   )งานกิจกรรมนักเรียน งานวินัยและพัฒนานักเรียน งานบริการและสวัสดิการ  
       ๓   )งานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธ รรม ประเพณี และวันส าคัญ 
            ๔   )การบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา  เช่น การเขียนบทความ การจัดท าวารสาร 
หรือเอกสารต่างๆ       
       ๕    )การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  
       ๖    )การวางแผนการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา  
       ๗   )ดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       ๘    )งานด้านการกีฬา และนันทนาการ  
       ๙     )ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
       ๑๐   )เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ  
       ๑๑   )งานทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง 
       ๑๒   )งานด้านสารบรรณของงานธุรการ กองการศึกษา 
       ๑๓   )ร่าง  /พิมพ์ หนังสือ ตอบโต้  
       ๑๔   )งานจัดแฟ้มเอกสาร  
       ๑๕   งานพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา 
       ๑๖   )จัดส่งรายงานตามก าหนดเวลา  
       ๑๗   )จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ กองการศึกษา 
       ๑๘   )ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณใน กองการศึกษา 
       ๑๙   )งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๒   .นางสมจิต  โคสาราช  พนักงานครูส่วนต าบล ต าแหน่ง  ครู  คศ .๑   (เลขที่ต าแหน่ง  
๕๕๓๐๘๒๒๑๘๗๕๑ ) ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง โดยม ีนางวิภารัตน์  ธรรมวงศ์ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และนางสาวพรทิพย์ สุภเลิศ จ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด ก เป็นผู้ช่วย 



 

 

 

- ๓๙ – 

 

   ๓ .  นางสาวประพาภรณ์  อินทร์ บุตร  พนักงานครูส่วนต าบล  ต าแหน่ง ครู คศ .๑   (เลขที่- ต าแหน่ง 
๕๕๓๐๘๒๒๑๑๘๗๕๒   )ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้  โดยมี  นางสาวปฏิมาพร ชัยชนะ   จ้าง
เหมาบริการ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

   ๔  . นางบุญยัง  วิจิตร   ต าแหน่ง  พนักงานครูส่วนต าบล   ต าแหน่ง  ครู คศ .๑   (เลขที่- ต าแหน่ง   
๕๕๓๐๘๒๒๑๑๘๗๕๓ )  ปฏิบัติงานที่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก   โดยมี  นางเทวี   อ่ิมเต็ม   พนักงานจ้าง      ตาม
ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  เป็นผู้ช่วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

-๔๐- 

 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
กระบวนงาน : การรับขึน้ทะเบียนเบีย้ยังชีพ 

………………………………………. 
แนวทางระเบ ียบการจ่ายเบ ี้ยยังช ีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 

ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินส งเคราะห์ เพ่ือการยังชีพขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
แนวทางการปฏ ิบัต ิตามขัน้ตอน 

การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
๑. การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
  ๑.๑  เจ ้าหน้าท ี่น ักพัฒนาช ุมชนจ ัดท าบันทึกขออน ุมัต ิเบ ิกจ ่ายเงิน ตามบัญช ีรายช ื่อผ ู้มสี ิทธ ิในทะเบ ียน 
  ๑.๒   เสนอบันทึกขออนุมัติตามล าดับ 
  ๑.๓  ผ ู้มีอ านาจลงนามอน ุมตั ิ 
  ๑.๔  จ ัดท าฎีกาขออนุมัต ิเบ ิกเงิน ผ ู้มีอ านาจอน ุมตั ิฎีกาเบิกเง ิน 
  ๑.๕  น าเช  คไปเบิกจ ่ายเง ินในรูปแบบคณะกรรมการรับเง ินตามค าส ั่งแต ่งต ั้ง 
  ๑.๖  น าเงนิมอบใหเ้จ ้าหนา้ท ี ่ผ ู้รับผ ิดชอบ การจ ่ายเง ินในแต ่ละช ุค าส ั่งพร ้อมเอกสารหล ักฐานต ่างๆ 
  ๑.๗  ท าก าหนดการออกจ ่ายเบ ้ียยังช ีพผ ู ้ส ูงอายุ 
 

 ๒. การจ่ายเงิน 
  ๒.๑  แจ ้งก าหนดการประชาส ัมพันธ์ให ้ผ ู้ม ีส ิทธิ์ทราบล ่วงหนา้ไม่น ้อยกว่า ๓ วัน 
  ๒.๒  เจ ้าหน้าท ี่ออกใหบ้ริการ  ณ  สถานท ี ่ท ี่ก าหนด  และค าน ึงถึงความสะดวกของผ ู้มารับเบี้ยย ังช ีพ 
  ๒.๓  เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียงล าดับการจ่ายเงินโดยการขานชื่อ  และให้ผู้มีสิทธิ์แสดง หลักฐาน 
เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๒.๔  เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิครบทุกราย ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลหญ้าปล้อง ในพ้ืนที่ 
เป็นพยานในการการจ่ายเงินและเซ นในใบส าคัญรับเงินทุกคร้ังเป็นอันแล้วเสร จ 
 

๓. การรายงาน 
  ๓.๑  เมื่อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพทุกชุดด า เนินการจ่ายเงินแล้วเสร จ  จะต้องส่งมอบเอกสารให้  นักพัฒนา
ชุมชน   เพื่อรวบรวมรายงานการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 



 

 

 
-๔๑- 

 

การจดทะเบียนเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
ขององค์การบร ิหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

………………………………………….. 
 
 ๑. การรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส าหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         
จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า ส าหรับผู้ที่จะมอีายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้ว จะยังไม่ได้
รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ เดือน ตุลาคม เป็นต้นไป 

 ๒.  เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณถัดไป  เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี              
ที่ก าหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 
  อายุ  ๖๐-๖๙  ปี  จะได้รับ    ๖๐๐.-   บาท 
  อายุ  ๗๐-๗๙  ปี  จะได้รับ     ๗๐๐.-  บาท 
  อายุ  ๘๐-๘๙  ปี  จะได้รับ     ๘๐๐.-  บาท  
  อายุ    ๙๐ ปีขึ้นไป  จะได้รับ   ๑,๐๐๐.- บาท 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเง ินเบี้ยยังชีพผ ู้สูงอายุ 
  ๓.๑ มีสัญชาติไทย และภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
  ๓.๒ มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ข้ึนไป (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมายถึง ผู้ที่ เกิดก่อนวันที่ ๑ ต.ค. ๒๔๙๗) 
ซึ่ง ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้ค า นวณจาก วัน เดือน ปี พ .ศ. ที่เกิดนับถึง ๓๐ กันยายน ของ 
ทุกปี  เป็นเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  รวมทั้งให้สอดคล้อง กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี  และ กรณีที่
ผู้สูงอายุไม่ระบุ วัน เดือน ที่เกิด ระบุเฉพาะ พ.ศ. ที่เกิด ให้ถือว่าผู้สูงอายุเกิดวันที่  ๑  ม.ค. เป็นเกณฑ์ใน การค านวณ 
  ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับ เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. หลักฐานประกอบการจดทะเบียน มีดังนี้ 
  ๔.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  พร้องส าเนา 
  ๔.๒ ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา 
  ๔.๓ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อมส าเนา 
  ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาจดทะเบ ียนด ้วยต ัวเองได้ ผู ้ส ูงอาย ุสามารถมอบอ านาจเป  น
ลายล ักษณ ์อ ักษร ให้ผ ู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอขึน้ทะเบียนรับเง ินเบี้ยยังชีพผ ู้สูงอายุแทนได้ 
  ๔.๔ หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ า นาจ (ในกรณียื่นค าขอขึ้น 
ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-๔๒- 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  เดิม  ๑๐ นาท/ีราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓ - ๕  นาท/ีราย 
หมายเหต ุ: รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  (ของทุกปี) 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
๔. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑  นาที / ราย 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) แจ้งผล
การขึ้นทะเบียนฯ 

๒ นาที/ราย 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
๑  นาท/ีราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / 
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

๑ นาที/ราย 
 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับขี้นทะเบียน 



 

 

-๔๓- 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก – จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 
(นายเฉลิมพล วรบุตร)   (๑ วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ/ผู้รับ 
    แทน (กรณีมอบฉันทะ) 
๒. หนังสือมอบฉันทะ   
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
น.ส.วัชชิรา  ทองทิพย์ 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน 
(ส่วนงานคลัง) 

๑ วัน 

ส่งเอกสาร ธนาคาร ธกส. 
รับเงินได้ไม่เกิน ๒ วันท าการ 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบฉันทะ 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดไม่เกินวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน 

จนท.ตรวจสอบรายช่ือ  
๑  นาที / ราย 

ลงช่ือผู้รับเงิน 
๑ นาที / ราย 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม  ๖ นาท/ีราย  ปรับลด  ๓ นาท/ีราย 
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน (นายเฉลิมพล  วรบุตร) 



 

 

 
-๔๔- 

 
การร ับข ึ้นทะเบียนผู้พ ิการเพ ื่อร ับเง ินเบี้ยยงช ีพ 

ตามนโยบายรัฐบาล  
………………………………………………………………….. 

 
  การข้ึน ทะเบ ียนผ ู้พิการรายใหม่ท ี่ยังไม่เคยลงทะเบ ียนมาก่อน  สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.  (เว้นวันหยุดราชการ )   ณ  องค์การบริหารส่วน ต าบลหญ้าปล้อง หรือสอบถาม
หมายเลข โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓  ต่อ  ๑๕ 

ค ุณสมบัต ิของผ ู้ท ี ่จะลงทะเบ ียนรับเบีย้ย ังช ีพผ ู้พกิาร  
  ๑. มีช ื่ออยู่ในทะเบ ียนบ้านในเขตต าบลหญ้าปล้อง  (หมู่ที่ ๑-๘) และไม่เคยลงทะเบ ียนรับเบี้ยความ
      พิการ 
  ๒. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

  ๔. มีสัญชาติไทย 
 

ข ั้นตอนการร ับลงทะเบียนผู้พ ิการ 
  ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  โดยมีหล ักฐานด ังนี้ 

  ๑.  ส าเนาทะเบียนบ้านคนพิการ     จ านวน   ๑ ชุด 
  ๒.  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ  จ านวน   ๑ ชุด 
  ๓.  สมุดบัญชีเงินฝาก    จ านวน   ๑ ชุด 
  ๔.  ส าเนาบัตรประจ าต ัวประชาชนของผ ู้ด ูแลคนพิการ กรณ ีเป  นผ ู้ยื่นค าขอแทนคนพิการ 
  กรณ ีผ ู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบ ียนด ้วยตนเองได้   สามารถท าหนังสือมอบอ านาจให ้บุคคลอ่ืน (ผ ู ้
ท ี่ดูแลคนพิการอยู่) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
  ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  รายละ   ๘๐๐  บาท/เดือน เป็นต้นไป  (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 

หมายเหตุ 
  ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ย้ายภูมิล า เนาเข้ามาอยู่ในเขต ต าบลหญ้าปล้อง แล้วยังไม่ มาข้ึนทะเบียนรับ
เบี้ยกับองค์การ บริหารส่วน ต าบลหญ้าปล้อง  ให้มาข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหาร ส่วนต าบลหญ้าปล้อง
ตามก าหนดเวลา ที่ เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ   
  



 

 

-๔๕- 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดิม  ๑๐ นาท/ีราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓ - ๕  นาท/ีราย 

หมายเหต ุ: รับข้ึนทะเบียนภายในวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน  (ของทุกป)ี 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
๑ นาที/ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

๑ นาที/ราย 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑ นาที/ราย 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
๔. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 
 
 

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) / แจ้งผล
การขึ้นทะเบียนฯ 
๒ นาที / ราย 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
แต่งตั้งรับข้ีนทะเบียน 



 

 

-๔๖- 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทึกข้อความ 
(นายเฉลิมพล วรบุตร)  (๑ วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    ผู้สูงอายุ/ผู้รับแทน (กรณีมอบฉันทะ) 
๒. หนังสือมอบฉันทะ   
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
น.ส.วัชชิรา  ทองทิพย์ 

 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน 
(ส่วนงานคลัง) 

 

๑ วัน 
 

ส่งเอกสาร ธนาคาร ธกส. 
รับเงินได้ไม่เกิน ๒ วันท าการ 

 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบฉันทะ 

 

รับเงินผ่านธนาคาร 
 

รับเงินสดไม่เกินวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน 
เดือน 

 

จนท.ตรวจสอบรายช่ือ  
๑  นาที / ราย 

 
ลงช่ือผู้รับเงิน 
๑ นาที / ราย 

 

 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม  ๖ นาท/ีราย  ปรับลด  ๓ นาท/ีราย 
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน (นายเฉลิมพล วรบุตร) 

 



 

 

-  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
   ผู้สูงอายุ 
- จ ่ายเง ินสงเคราะห์เบี้ยย ังช ีพผ ู้ 
   พิการ 
- จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
   ผู้ปุวย เอดส ์
- รับข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ส ูงอายุและผ ู้  
  พิการ 

 

-   จ ัดฝ ึกอบรมส ่งเสริมอาช ีพ 
-   สนับสนุนงบประมาณ 
-   ให้ความรู้/ค าแนะน า 

 

- ส ารวจข้อมูลผ ู้ได ้รับความเด ือดร้อน 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บังคับบัญชา 

 

 
               -๔๗- 

 
 
 

              กรอบโครงสร้างงานพัฒนาชุมชน 
 

 

 

 
                                           งานสวัสดิการสังคม                               งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจน                               งานส่งเสริมอาชีพ 
                                                                                                  / ผู้ด้อยโอกาส/ ผู้ไร้ท่ีพึ่ง 
 
                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                       
 



 

 

 
 

                                                                            -๔๘- 

 

 

 
โครงสร ้างงานประชาสมัพ ันธ์การจ่ายสวัสด ิการเบี้ยย ังช ีพ 

 
 
 
 
 
 

                        การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ                 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ                     การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ                  การรับขึ้นทะเบียน             งานตรวจสอบสิทธิ์            คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย 
                   ผู้สูงอายุ                             พิการ                            ผู้ป่วยเอดส์                     ผู้สูงอายุ / พิการ                       

 
                    ประชาสัมพันธ์                 ประชาสัมพันธ์                 ประชาสัมพันธ์             ประชาสัมพันธ ์                 ประชาสัมพันธ์ 
 
 

                     ใหค้ าแนะน า/ชี้แนะ                         ใหค้ าแนะน า/ชี้แนะ                      ใหค้ าแนะน า/ชี้แนะ     ใหค้ าแนะน า/ชี้แนะ                       แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์มาแสดงตน 
 
 

                    ให้บริการจ่ายเงิน                 ให้บริการจ่ายเงิน                 ให้บริการจ่ายเงิน              บริการข้อมูล 
 
 

 
 
 



 

 

 

-๔๙- 

 

 
แผนผังปฏิบัติงาน 

การจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์  ประสานงาน  ภารกิจการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        ชุดที่  ๑                                              ชุดที่  ๒                                                   ชุดที่  ๓                                              ชุดที่  ๔ 
                  รับผิดชอบหมู่ที่  ๑                                 รับผิดชอบหมู่ที่  ๒                                      รับผิดชอบหมู่ที่  ๓                                  รับผิดชอบหมู่ที่  ๔                                      
 
 

              -  นายเฉลิมพล  วรบุตร                               -  นายเฉลิมพล  วรบุตร                                  -  นายเฉลิมพล  วรบุตร                              -  นายเฉลิมพล  วรบุตร 
              -  นางสาวเพ ญประภา จ าปาทอง                    -  นางสาววิไลลักษณ์  ลินลาด                           -  นางสาววชินันท์  ชาติมนตรี                                  -  นางสาวนภัทร   เรืองฤทธิ์ 
 
 
 
 

                   ชุดที่  ๕                                               ชุดที่  ๖                                                   ชุดที่  ๗                                              ชุดที่  ๘   
                รับผิดชอบหมู่ที่  ๕                                   รับผิดชอบหมู่ที่  ๖                                      รับผิดชอบหมู่ที่  ๗                                 รับผิดชอบหมู่ที่  ๘   

 

 

             -  นายเฉลิมพล  วรบุตร                             -  นายเฉลิมพล  วรบุตร                                 -  นายเฉลิมพล  วรบุตร                             -  นายเฉลิมพล  วรบุตร 
             -  นางจันทร์เพ ญ  สุวรรณพันธ์                     -  นางสาวรัชติภรณ์  เผ้าอาจ                           -  นางสาววัชชิรา  ทองทิพย์                        -  นางพัทยา  กล่อมปัญญา    



 

 



 

 

 

 
-๕๐- 

 

 
การให้บริการข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม ได้หลาย ช่องทาง  ดังนี.้.... 
************ 

 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  หมู่ที ่ ๕  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   
จังหวัดศรีสะเกษ 

     โทรศัพท์  :  ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓   ต่อ  ๑๕ 
    โทรสาร   :  ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓   ต่อ  ๑๖ 
 

  เว็ปไซต์ อบต. : www.Yaplonglocal.go.th .com 
 
Facebook      :  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ทางไปรษณีย์   : องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  หมูท่ี ่๕  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ              
             จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ 

ทาง Line      : ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานอบต.หญ้าปล้อง 
 
 

เจ้าหน ้าท ี่ผ ู้ร ับผ ิดชอบประจ าจุดประชาส ัมพ ันธ ์ในการให้บร ิการข ้อมูลประชาชน 
  ๑.  นางสาวเพ ญประภา  จ าปาทอง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      
  ๒.  นางจันทร์เพ ญ    สุวรรณพันธ์       นักพัฒนาการท่องเท่ียว  
  ๓.  นางสาววัชชิรา  ทองทิพย์         เจ้าพนักงานธุรการ 
  ๔.  นางสาวรัชติภรณ์   เผ้าอาจ        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
  เจ้าหน ้าท ี่ท่านอ่ืนๆ ก พร ้อมให้บร ิการและอ านวยความสะดวกให้ ประชาชนท่ีมาร ับบร ิการ
ทุกท ่านเชน่กัน.....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/
mailto:hintang.com@hotmail.com


 

 

 
 

-๕๑- 
 

บทท่ี ๔ 
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลัก 

………………………….. 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค  ราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุง  คุณภาพ
ข้าราชการในการท างานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านึกในการให้บริการ ประชาชน 
ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต   เช่น ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ  ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 

  ส าหร ับค าว ่า “ท ุจร ิต”   ม ีกฎหมายหลายฉบ ับท ี ่ก าหนดน ิยามความหมายไว้  เช ่น  ประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑)  “โดยท ุจร ิต”  หมายความว ่าเพื ่อแสวงหาประโยชน ์ท ี ่ม ิควรได ้โดยชอบด ้วยกฎหมาย 
ส าหรับตนเองหรือผ ู้อ่ืน 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ .ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  “ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า ปฏิบัติ หรือละเว้นการ 
ปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจ ท าให้ผู้อื่นเชื่อว่า มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่   ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหา 
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  ในส ่วนของการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ราชการโดยท ุจร ิต ก าหนดไว ้ในพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบข ้าราชการ พล
เร ือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๒) บ ัญญ ัต ิว ่า การปฏ ิบ ัต ิหร ือละเว ้นการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ราชการโดยท ุจร ิต เป  น การ 
กระท าผ ิดวิน ัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล ่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญ ัต ิข้าราชการพลเร ือนน ั ้น มีหล ัก
หรือองค ์ประกอบท ี่พึงพิจารณา  ๔  ประการ  ค ือ 
  ๑. มีหน้าท ี่ราชการท ี่ต ้องปฏ ิบัต ิราชการ ผ ู้มีหน้าท ี่จะปฏ ิบัต ิหน้าท ี่อยู่ในสถานท ี ่ราชการหร ือ นอก 
สถานที่ราชการก ได้   ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและกา รปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลา ท า  งานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอก เวลา
ราชการก ได้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ มีแนวพิจารณาดังนี้ 
   ๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย ระบุว่า
ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 
   ๑.๒ พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. จัดท า 
   ๑.๓  พิจารณาจากค าส ั่งหรือการมอบหมายของผ ู้บังค ับบ ัญชา 
   ๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตน ต้อง
รับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณา เรื่องประ จ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝาก เงินจาก
พยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็น การรับฝากเป็น
ทางราชการเพื่อน าไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ นรับหลังใบเสร จรับเงินว่า “ได้รับเงินไปแล้ว”  เช่นนี้ ก.พ. 
วินิจฉัยว่าประจ าแผนกนั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่งลงบัญชี เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัว 
ถือ เป  นการท ุจริตต ่อหน้าท ี่ราชการ 
  ๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ “ปฏิบัติ หน้าที่
ราชการ” หมายความว่า ได้มีการกระท าลงไปแล้ว “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายความว่า มี หน้าที่ราชการ  
 
 



 

 

 
 
 
 

-๕๒- 
 
 

ที่ต้องปฏิบัติแต่ ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท า การตามหน้าที่ การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ กระท าการตามหน้าที่
นั้นจะเป็น ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก ต่อเมื่อได้กระท า โดยเป็นการจงใจที่จะไม่ ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดย
ปราศจาก อ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็น เรื่องปล่อยปละ ละเว้นก ยังถือ
ไม่ได้ว่า เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ หน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใด        
ต้องพิจารณาข้อเท จจริงเป็นเรื่องๆไป 

 “มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปต ามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ ค า สั่งของ ผู้บังคับบัญชา     มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 
  ๓. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้  “ผู้อื่น” หมายถึงใครก ได้ที่จะได้รับประโยชน์ จาก
การที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ ได้รับ ซ่ึง
อาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่าง อ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น “มิควรได้”  หมายถึง   ไม่มี
สิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ   ตอบแทนจากการปฏิบัติ  หน้าที่นั้น 
  ๔. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่ าการกระท า ใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น 
จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการ  สอบสวนพิจารณาได้
ว่าข้าราชการผู้อื่นใดกระ ท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๓๖   ว่าการ
ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจา ก ราชการ  การน าเงินที่ทุจริตไป
แล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือ ส า นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 
นร.๐๒๐๕/ว.๒๓๔  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๓๖  รวมทั้งอาจจะ  ถูกยึดทรัพย์ และด าเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็น
ความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา ๓(๕)  แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ  ฟอกเงิน  พ.ศ.๒๕๔๒  และ
ความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ   เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ
ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  ๑๕๗   แห่งประมวล  กฎหมายอาญา  ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  หากข้าราชการผู้ใดกระท า ผิดวินัยฐานทุจริตก จะต้องถูก ลงโทษไล่ออกสถา นเดียว รวมทั้งอา จ จ าคุก
และยึดทรัพย์   ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห นแ ก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติ
เป็นส าคัญ   ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด จพระเจ้าอยู่หัว 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้เล งเห นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่ง 
เป็นปัญหาทีท่ าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ ไม่
ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหาร ส่วนต าบลหญ้าปล้อง   จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด า เนินงานให้  
เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้   เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ 
เกิดผล  ตามเปูาประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

  ความส าเร จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใดๆ ก ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือ การ
บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ ขั้นตอน
ของการด าเนินงาน และในทางตรงข้าม แม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความ เป็นไปได้ทาง
เทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีการปฏิบัติงาน ตามภารกิจนั้นก ไม่
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 
 



 

 

 
 

-๕๓- 
 
 

 
ระเบ ียบ/ข ้อบ ังคับ ที่บ ังค ับใชต ้   ่อผ ู้ที่ละเว้นการปฏบ ิ   ัติหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่า นิยมหลัก ดังนี ้
 
 

   พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยหลักเกณฑ ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ 
  - หมวด  ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา  ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับก าร บริการ
ประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วย กัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท า แผนภูมิ ขั้นตอน
และ ระยะเวลาการด า เนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องใ นแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท า การ ของส่วน 
ราชการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดู  ได ้

  - หมวด ๖  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการ 
ทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดย ค านึงถึงแผนการ 
บริหารราชการ แผ่นดิน นโยบายของ คณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ 
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

  - หมวด  ๗  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา  ๓๗ ใน
การปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วน ราชการด้วยกัน ให้ ส่วน 
ราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการ 
ท ั่วไป  ส ่วนราชการใดมิได ้ก าหนดระยะเวลาแล ้วเสร  จของงานใดและ ก.พ.ร. พ ิจารณาเห  นว ่างานน ั ้น ม ีล ักษณะท ี่ 
สามารถก า หนดระยะเวลาแล้วเสร จได้ หรือส่วนราชการได้ก า หนดระยะเวลาแ ล้วเสร จไว้ แต่ ก.พ.ร.เห นว่าเป็น 
ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก ได้  มาตรา  ๔๒ เพ่ือให้ 
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวกเร ว ให้ส่วนราชการที่มี อ านาจออกกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือ ประกาศนั้น  
เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อ่ืนหรือไม่ เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร วต่อไป มาตรา  ๔๓  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ  โดย ปกติให้ถือว่า
เป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจ า เป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ ประเทศ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วน บุคคล จึงให้ก าหนดเป็น
ความลับได้เท่าที่จ าเป็น 

  - หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผล ตาม 
มาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด า เนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ควา มพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าใน ภารกิจ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก .พ.ร. ก าหนด มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค า นึงถึงผลการ ปฏิบัติงานเฉพาะตัวของ
ข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ   ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น   สังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้นั้น 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
-๕๔- 

 
 

  ประมวลจร ิยธรรมของข้าราชการการเม ืองท้องถ ิ่นฝ ่ายบร ิหารองค์การบร ิหารส่วนต าบลหญ้า
ปล้อง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล 
  โดยจะต ้องยึดมัน่ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป  นค ่าน ิยมหล ัก  ๙  ประการ  ด ังนี้ 
  ๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒) การมจี ิตส าน ึกท ี่ดี 
  ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน ทับซ้อน 
  ๔) การยืนหยัดท าในส ิ่งท ี่ถูกต ้อง  เป  นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖) การใหข้ ้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ ้วน ถูกต ้อง และไม่บดิเบ ือนข้อเท  จจริง 
  ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙) การยึดมั่นในหล ักจรรยาวิชาช ีพขององค ์การ 

  ประมวลจร ิยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตาม
หลักธรรมมาภิบาล    โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก    ๑๐  ประการดังนี้ 
  ๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  ๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน ทับซ้อน 
  ๕) การยืนหยัดท าในส ิ่งท ี่ถูกต ้อง  เป  นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  ๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๗) การให้ข ้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ ้วน  ถูกต ้อง  และไม่บดิเบ ือนข้อเท  จจริง 
  ๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๙) การยึดมั่นในหล ักจรรยาวิชาช ีพขององค ์กร 
  ๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนา ชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๕๕- 

 
 

ข้อบ ังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ว่าด ้วยจรรยาข้าราชการองค์การบร ิหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
………………………………… 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยมี 
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การพัฒนาระบบ
ข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของช ุมชนวางมาตรฐานการด าเน ินงานจ ัดการบร ิการ
สาธารณะ การศ ึกษาของท ้องถิ ่น การบร ิหารงานบ ุคคลและพ ัฒนาบ ุคลากร  รวมท ั ้งส ่งเสริมใหป้ระชาชนได ้มสี ่วน
รว่มในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเน ินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น  ฉะน ั้น  เพ่ือเป  นการสร้างจ ิต 
ส าน ึกของข้าราชการใหส้ามารถปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพประส ิทธ ิผล  ม ีความ โปร่งใสและเป  นธรรม จ ึง
สมควรให้มีข ้อบังค ับว่าด ้วยจรรยาข้าราชการองค ์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

  องค์การบริหาร ส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหญ้าปล้อง  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้
ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท า ให้
ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี ้
 ข้อ ๑  ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  ๑.๑  ปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี่ด ้วยความซื่อส ัตย์ส ุจริต 
  ๑.๒  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต มก าลังความรู้ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น ส าคัญ 
  ๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่นแก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด  
 ข้อ ๒ การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  ๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย  
                    ความเต มใจ 
  ๒.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร ว และครบถ้วน  
 ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์  ต่อ  
                  ส่วนรวม 
  ๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร จตามเปูาหมาย 
  ๓.๓ ปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี่ด ้วยความสามัคค ี มีน้ าใจ  เพ่ือใหบ้รรล ุภารกจิของหน่วยงาน 
  ๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  ๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
  ๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๕ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๑ วางแผนการด ารงช ีวิตอย่างมีเป ้าหมาย  พร ้อมท ี่จะเผช ิญต ่อการเปล ี่ยนแปลง 
  ๕.๒ ใช ้จ ่ายอย่างค ุ้มค ่า  มีเหต ุผล และไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  ๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
 
 
 
 
 



 

 

 

-๕๖- 
 
 
 

  ข้อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   ๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
   ๖.๒ กล ้าหาญ และยืนหยัดในส ิ่งท ี่ถูกต ้อง 
   ๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

  ข้อ ๗  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
   ๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
   ๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
  มาตรฐานทางคุณธรรมจร ิยธรรม พน ักงานส่วนต าบลและพน ักงานจ ้างขององค์การบร ิหารส่วน
ต าบลหญ้าปล้อง 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต า บล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่ว น 
ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไป
ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ    ดังนี้ 
  พึงด า รงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ  
  ๑.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๒. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๓.  พึงปฏ ิบัต ิหน้าท ี่โดยยึดผลส ัมฤทธิ์ของงานอย่างค ุ้มค ่า 
  ๔.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  ๕.  พึงมีจรรยาบรรณต ่อตนเอง 
  ๖.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ๗.  มีจรรยาบรรณต ่อผ ู้บังค ับบ ัญชา ผ ู้อยู่ใต ้บังค ับบ ัญชาและผ ู้ร ่วมงาน 
  ๘.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใส 
ของหน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้   มิติการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ 
และ มิติของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ในลักษณะของการจัดเตรียม 
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   ซึ่งจะเป็นส่วนที่ 
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร   เพ่ือรองรับการประเมินผลจาก 
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบ
บริหาร ราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ .ศ.๒๕๔๐  ของภาครั ฐ
และ ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับ 
นโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและ ส่ือ 
สาธารณะอื่นได้ 
 



 

 

 
 

-๕๗- 
 
 
อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงาน ภาครัฐ   มีความส าคัญ     
ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมี    ประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐ ได ้ด าเน ินการเพื ่อยกระด ับ
มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานด ้วยความซื ่อส ัตย ์ส ุจร ิตสามารถเป ิดเผยและตรวจสอบได ้จากทุกฝุายรวมทั้งการให้ การ
บริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรฐานและตัวชี้วั ดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐที่ ก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐  มีประโยชน์ทั้งต่อภาค
ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ   ดังนี้ 

 ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
  ๑. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างาน
อ่ืนๆ จาก เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร ว  
  ๓.  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของ หน่วยงานภาครัฐได้ 
  ๔.  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบ ัต ิเกี่ยวกับการจ ัดการข้อมูลส ่วนบุคคลและส ังคม 
  ๕. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการ
ใช้ ช่อง ทางผ่าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  ๑. มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ ก าหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๒.  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้อง  กับความโปร่งใสที่แสดงให้เห นถึง
ขั้นตอนการ ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและ   ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
  ๓. มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล่าว เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๔. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดค วาม โปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือ
เตรียม ความ พร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือ เพื่อ กิจการอ่ืน 
  ๕. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกใน  การบริหารจัดกา รที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร ว มาตรฐานและตัวชี้วัด ความโปร่งใส
ของ  หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดง
ถึง ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการ  
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส การ 
  ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของ ภาครัฐ โดย
มีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน การบริหารงาน  ๕  ประการ ได้แก่ 
  ๑. การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
  ๒. การจ ัดท าวิส ัยท ัศน ์พ ันธกิจและแผนปฏ ิบัต ิการประจ าปีของหน่วยงาน 
  ๓. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  ๔.  การด าเนินการตามแผนปฏ ิบัต ิการประจ าปี 
 



 

 

 
 
 
 

-๕๘- 
 
 

  ๕. การส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและ 
ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของ
หน่วยงาน ภาครัฐที่สะท้อนให้เห นถึงการท า หน้าที่โดย  ความซ่ือสัตย์สุ จริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและกา รขจัดข้อ   
โต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น การก าหนดหลักเก ณฑ์และข้ันตอนก ารให้บริก ารการเลือกใช้ช่องทางกา ร
ให้บริก ารที่ เหมาะสมกับก ารให้บริกา ร รวมไปถึงก ารประเมินความพึงพอใจของประชา ชน    โดยมีตัวชี้วัด 
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  ๖  ประการ   ได้แก่ 
  ๑. การก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๒.  การใหบ้ริการตามหล ักเกณฑ์และขั้นตอนท ี่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเล ือกปฏิบ ัต ิ 
  ๓.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
  ๔.  การจ ัดให้มีช ่องทางและกลไกในการแก้ไขป ัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
  ๕.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผ ู้รับบริการ 
  ๖. การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ของ
ราชการและการตรวจสอบการใช้อ า นาจรัฐของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย พิจารณา
จากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร และข้ันตอนการด า เนินการของหน่วยงานภาค รัฐในเชิง คุณภาพ ที่มี
ความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 
  การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของ 
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล เป็นมาตรฐาน 
เกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการก า หนดหลักเกณฑ์ และ
ตัวชี้วัดส า หรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การพั ฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน  การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล การ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 
 

  ด้านการติดตามและประเมินผล  ๕  ประการ ได้แก่ 
  ๑. การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  ๒.  การจ ัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท ี่เหมาะสม 
  ๓. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจ ประเมินจากหน่วยงาน 
ภายนอก  (External  Audit) ที่เป็นอิสระ 
  ๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน 
  ๕.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม แผนปฏิบัติการประจ า ปี 
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผย และ 
การส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  



 

 

 
 

-๕๙- 
 
 
การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใส และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่ง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  กลไกการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน พิจารณา 
จากกา รปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ า ปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ความ 
รับผิดชอบ และ ระยะเวลาตามท่ีได้ ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า ปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของ 
หน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  ๑. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒. มีการปฏ  ิบัต ิหน ้าท ี ่ตามแผนปฏ ิบัต ิการประจ าปีภายใต ้ตามกรอบระยะเวลาท ี ่ก าหนดไว้ ใน
แผนปฏ ิบัต ิการประจ าปี 
  ๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในห น่วยงาน โดยพิจารณาจากผล การ น า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 
  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มี การให้บริการ 
 แก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ   ซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ ระบบ
ที่หลากหลาย  เช่น การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจแล อ านาจ  หน้าที่ของ
หน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นกาอ านวยความสะดวก รวดเร ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มา รับบริการ 
 
วิธีการประเมิน 
  จากการให ้บร ิการตามหล ักเกณฑ ์และขัน้ตอนท ี ่หน ่วยงาน ก าหนดไว ้ว ่าม ีหร ือไม ่ม ีการให ้บร ิการ 
ตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ 
ประชาชน เกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน 
  ๑. มีการให้การบร ิการตามหล ักเกณฑ์และขั้นตอนท ี่ก าหนดไว้ 
  ๒. มีการให้การบริการภายในระยะเวลาท ี่ก าหนด 
  ๓. มีการใหบ้ริการเรียงตามล าด ับก่อน-หล ัง 
  การที่หน่วยงานได้มีการ ก าหนดและ ด าเนินการเพื่อพัฒน าระบบการให้คุณ  ให้โทษ  และการ  จัดท า
กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก าหนด รูปแบบ
และเกณฑ์ มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของ  ราชการและ จริยธรรม
ของหน่วยงาน  รวมทั้งการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่   ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรมี ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม วิธีการ ประเมิน  พิจารณา
จากการ ก าหนดและ ด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให้คุณ  ให้โทษ  และการสร้างขวัญ ก าลังใจแก่ บุคลากรใน
หน่วยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ ให้คุณ/ให้โทษ แก่บุคลากรใน หน่วยงาน 
  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพื่อให้มีติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือการพัฒนาระบบ การติดตามและป ระเมินผลของหน่วยงาน โดยมี 
การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ สะท้อนให้เห นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งมี
การก าหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน
ให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 
 



 

 

 
 
 

-๖๐- 
 
 

 
การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงา น เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน  
  ๑. การจัดแผนงาน  กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและ 
ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
  ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ติดตามและประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 
  ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ให้เป็นที่ รับทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดท า รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของหน่วยงาน 
  ๑. พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การ 
จัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประ จ าปีพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ 
ด าเนินการตาม แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของ บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว บไซต์ของหน่วยงาน หลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การควบคุม  หมายถึง กระบวนการที่กระท า ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด า เนินการไปตามแผน ที่
ก าหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก หมายถึง การบังคับให้ กิจกรรม ต่างๆ 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห นได้ว่า เมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตาม แผน ปรากฏ
ว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อก า หนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด า เนินการ อย่าง อย่างหนึ่งจะ
แก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก จะไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว ้

 

การควบคุมอ านาจแบ ่งตามลักษณะของส่ิงทีถ่ ูกควบคุมออกเป ็น  ๕  ประเภทด ้วยกัน  คือ 
  ๑. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือ 
จัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก า หนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณ สมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ ปริมาณและ
คุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
  ๒. การควบคุมบุคลากร  (Personal  or  Staff  Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานโครงการ   โดย ควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้   และให้เป็นไปตาม 
ก าหนดการโครงการ ควบคุมและบ า รุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความส า นึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
  ๓.  การควบค ุมด ้านการเง ิน (Financial   Control)   ได ้แก่ การควบค ุมการใช ้จ ่าย (Cost   - 
Control) การควบค ุมทางด ้านงบประมาณ  (Budget Control)  ตลอดจนการควบค ุมทางด ้านบัญช ีต ่างๆ  ท ั ้งน ี้ 
เพ่ือให้โครงการเส ียค ่าใช ้จ ่ายต ่ำส ุด  และมีเหต ุผลเป  นไปด ้วยความบรสิ ุทธิ์ยุติธรรม 
  ๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การ ควบคุม
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัย น าเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
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  ๕.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control  of  Techniques   or   Procedure) ได้แก่ 
การควบคุมก า กับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบั ติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก า หนดไว้ ส าหรับการ ปฏิบัติงาน
ประเภทนั้นๆ  โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิ ธีที่มองเห นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการพัฒนา สังคม วัฒนธรรม การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
  ความส าคัญ ความจ า เป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้ จาก
ประเด นต่อไปนี้ 
  ๑. เพ่ือให้แผนบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ 
ที่ส าคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเปูาหมายถือเป็นหัวใจส าคัญ 
ของโครงการ  หากไม่มีการยึดเปูาหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม 
เมือ่เป  นเช ่นน ี้  การตดิตามและควบค ุมการปฏิบ ัต ิงานต ่างๆ  ท ี่จะช ่วยประค ับประคองให ้โครงการบรรล ุส ิ ่งท ี ่มุ ่งหว ัง 
ดงักล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
  ๒. ช ่วยประหยัดเวลาและค ่าใช ้จ ่าย  ผ ู ้บร ิหารท ี ่ด ีจะต ้องควบค ุมเวลาและค ่าใช ้จ ่ายของโครงการ 
โดยการเสนอแนะเทคน ิคว ิธ ีการปฏ ิบัต ิท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพให ้ซึ ่งจะสามารถลดเวลาและค ่าใช ้จ ่ายของโคร งการลงไป ได ้
มาก  ท าใหส้ามารถน าทรัพยากรท ี่ลดลงไปใช ้ประโยชน ์กับโครงการอ่ืน  หรือเพ่ือว ัตถุประสงค ์อ่ืนๆ ได ้ 
  ๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ  จับผิดเพื่อ
ลงโทษ แต่เป็นการแนะน า ช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร จของโครงการเป็นส า คัญ เพราะฉะนั้น ผู้ นิเทศงานและผู้ควบคุม
งานท่ีดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น เพราะ มีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะน า  ช่วยเหลืออีกแรง
หนึ่ง  ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก จะม ีมากขึ้น 
  ๔. ช ่วยป ้องก ันและความเส ียหายร ุนแรงท ี ่อาจจะเก ิดขึ ้นได ควบค ุมไม ่ด ีพออาจเป  นสาเหต ุ 
ให ้เก ิดความเส ียหายใหญ ่หลวงได้   โครงการบางโครงการถ ้าม ีการเหต ุการณ ์ท ี่เรียกว่า  “สายเกินแก้”  ก จะไม่
เกิดข ึ้นและหากพบความเส ียน ั ้นแต ่ต ้นล ักษณะของ 
  ๕. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจ ากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ท า การติดตามและ ควบคุมน้ัน 
ผู้บริหารจะมองเห นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ  ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจั ดหา มาตรการ ในการ
ปูองกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิด ปัญหาการลักลอบตัดไม้เถ่ือน
โดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่งเป็นต้น 
  ๖. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้เห นเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้ น โดย
ปกติ โครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูามายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็น  นามธรรมสูง 
เช่น ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่ง ผู้บริหารมองไม่ เห น
เปูาหมายได้ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ถูกต้องได้ เมื่อมีการติดตามและ ควบคุมโครงการ จะต้องมีการท า ให้
วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้สามารถ เปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติด ตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส า คัญของกระบวนการบริหาร  และ 
กระบวนการวางแผน  ท าให้การ ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ ก าหนดไว้การติดตามและการ 
ควบคุม นั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการติดตาม ดูผลการ
ท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก ต้องมีการควบคุมเพ่ือ ปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ  และ ในทาง
กลับกัน ใครหรือหน่วยงานใดก ตามที่จะ ท าหน้าที่ควบคุมก ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ มิฉะนั้นก ไม่สามารถ ควบคุม
อะไรได ้
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ช่องทางการสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่พ่ีน้องประชาชน 
 
 
 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   หมูท่ี่  ๕  ต าบลหญ้าปล้อง   
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

     โทรศัพท์  :  ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓   ต่อ  ๑๕ 
    โทรสาร   :  ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓   ต่อ  ๑๖ 
 

  เว็ปไซต์ อบต. : www.Yaplonglocal.go.th .com 
 
Facebook      :  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ทางไปรษณีย์   : องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  หมูท่ี ่๕  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ              
             จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ 

ทาง Line      : ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานอบต.หญ้าปล้อง 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
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              ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     -  ค าส ั่ง 
     -  ประกาศ 
     - บันทึกรายงานการประชุม 
     - ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
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กองช่าง  อบต.หญ้าปล้อง 
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ค าน า 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ต าบลหญ้าปล้อง  ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารการจัดกา ร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการท า งานด้านการขยายเขต   ติดต้ัง   ซ่อมแซมไฟฟ้า             
โดยมีการจัดท า รายละเอียดของการท า งานในกองช่าง ในองค์การบริ หารส่วนต า บลหญ้าปล้อง อย่างเป็นระบบ
และ ครบถ้วน   แสดงใ ห้เห็นถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงาน   รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน                 
เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อก า หนดที่ส าคัญและสามารถสนองความต้องการของ
ผู้รับการบริการและผู้มีส่วนได้เสี ยเป็นส า คัญโดยมีการวิเคราะห์กระบวนการที่ส า คัญซึ่งเป็นกระบวนการหลัก          
ที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการ 
สนับสนุนที่ ส าคัญต่างๆ สามารถ น าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข องฝ่ายต่างๆ 
สามารถบอกทิศทางก ารท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีค าอธิบายความที่จ า เป็น  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ 
ในการอ้างอิงมิให้เกิดการผิดพลาดในการท างาน 
 คณะผู้จัดท ามีความมุ่งหวังให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการขยายเขต   ติดต้ัง  ซ่อมแซมไฟฟ้า   ได้น า
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเกิด               
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสามารถ  น าไปใช้อ้างอิงในการท างาน มิให้เกิดความผิดพลาด   เพ่ือให้การท างาน
เป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกันและได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 
 
      กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
            มกราคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เร่ือง                   หน้า 
 

 แผนภูมิยุทธศาสตร์ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน(กองช่าง)      1 
 ภารกิจหลักกองช่างงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ       2 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า          5 
 การติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า         6 
 การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า         7 
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แผนภูมิยุทธศาสตร์ด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กองช่าง) 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
   

กองช่าง 

งานออกแบบและงานประสานงาน งานผังเมือง งานธุรการ 
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ภารกิจหลัก 
กองช่าง  

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง  

การปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในกา รท างานและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วน ต าบล             
หญ้าปล้อง  จึงได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนต า บล  รับผิดชอบดูแลงานไฟฟ้าสาธารณะ 
โดยตรงรวมทั้งการตั้งศูนย์เรื่องร้องทุกข์อันเกิดจากไฟฟ้าช ารุดเสียหาย 
 การบริการประชาชนในส่วนของการซ่อมแซ มและบ า รุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะเน้นความส า คัญของ การ
ให้บริการประชาชนคือ มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่มีความสลับซับซ้อนของเอกสาร   ค าร้อง  ซึ่งสามารถ ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 

ช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเหตุ  
 ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องได้ 5 ช่องทาง คือ 
 1. แจ้งเหตุโดยการเขียนค าร้อง/หนังสือร้องเรียน ติดต่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 2. แจ้งเหตุโดยใช้โทรศัพท์ 0-4561-1313 ต่อ 14 , 15 
 3. แจ้งเหตุทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง www.yaplonglocal.go.th 
 4. แจ้งเหตุทาง www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง 
 5. แจ้งเหตุโดยผ่านผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่ เวลา08:30-16:30 น. 

การออกปฏิบัติงาน 
 เมื่องานไฟฟ้าได้รับแจ้ง เหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องสามารถด า เนินการได้โดยงานไฟฟ้า   จัดชุดออก
ปฏิบัติงาน  ในเวลาราชการ  (08.00-16.30)   

การก าหนดลักษณะงานและระยะเวลาด าเนินงาน 
 เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารตามค าขอร้อง จะท าการคัดแยกแบ่งกลุ่ม ก าหนด ลักษณะ
ของงานตามล าดับการยื่นค าร้องก่อน/หลัง ได้เป็น 3 กลุ่มงานดังนี้ 
 1.  งานที่สามารถด าเนินการได้ทันท ี โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 1-3 วันท าการ เช่น งานซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะช ารุด  งานติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
 2.  งานที่ต้องใช้เว ลาด าเนินการ เป็นลักษณะงาน ที่ต้องใช้งบประมาณในกา รด าเนินการมากหรือ งานที่
ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือด าเนินการตามค าร้องโดยได้ก าหนดระยะเวลาใน การด า เนินการ 1-6 เดือน                     
เช่น งานขอย้ายเสาไฟฟ้า งานตัดต้นไม้ออกจากแนวสายไฟ งานขอ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
 
           /3.งานทีไ่ม.่.. 
 
 
 

http://www.yaplonglocal.go.th/
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 3.  งานที่ไม่สามารถด าเนินการได้เป็นลักษณะงานที่อยู่เหนืออ านาจหน้าที่ขององค์การหรือขัดต่อ 
ระเบียบกฎหมาย เช่น งานขอขยายไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานเอกชน 

การรายงานผลการปฏิบัติ 
 เมื่อด า เนินการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้า สาธารณะขัดข้องแล้วเสร็จตามค า ร้องหรือในกรณีที่ไม่สามารถ
ด า เนินการตามค า ร้องได้ หัว หน้าชุดปฏิบัติงานจะรายงานผลการด า เนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ                  
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล า ดับชั้นทราบและศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จะแจ้งผลการด า เนินการให้ประชาชนผู้ ยื่นค าร้อง
ทราบภายใน 5 วันท าการ 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานบริการไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

ประชาชนผูร้อ้งเรียน 

- ธุรการกองชา่ง ลงทะเบียนรบัเรือ่ง 

- เสนอ นายก อบต. 

นายก อบต . รบัทราบส ั่ งการ 

เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ(พนกังานชา่งไฟฟ้า) 

ซอ่มไฟฟ้า 

สาธารณะ 

1-7 วนั 

ตดิต ัง้โคม 

ไฟฟ้า 

สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะ เขา้
แผน 

 
งานอืน่ ๆ 

แจง้ประชาชนผูร้อ้งเรียน 
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  ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 

กองชา่ง 

งานไฟฟ้า 

ผูร้บัผดิชอบ : พนกังานชา่งไฟฟ้า 

ขอบเขตทีร่บัผดิชอบ 
- พื้นที ่8 หมูบ่า้นในเขต

พื้นที ่อบต.หญา้ปลอ้ง 
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วัตถุประสงค์ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การติดตั้งระบบไฟฟ้า 

 เพ่ือให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ให้สามารถ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 
 ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนหญ้าปล้อง 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

รบัใบแจง้/บนัทกึขอ้ความ 

ออกตรวจสถานที ่

       พจิารณาความสามาร ถในการตดิต ั้ ง 

ตดิต ัง้ได้ 

เตรียมอุปกรณ์ 
เสนอ ผอ.กองชา่ง 

เสนอจดัซ้ืออุปกรณ์ 

เสนอผูบ้รหิารพิจารณาด าเนินการ 

ตอ่ไป 

ผูบ้รหิารพิจารณาอนุมตัิ 

จดัซ้ืออุปกรณ์ 

ติดตั้งไม่ได ้
ติดตั้งไม่ได ้
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้า(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีปฏิบัติงาน 
1. รับใบแจ้ง/บันทึกข้อความขอติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
2. ตรวจสอบสถานะที่จะท าการติดตั้งอุปกรณ์ 
3. พิจารณาความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ 
4. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 
5.  เมื่อด าเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน หากยังไม่สามารถ ใช้งานได้ต้องท า
การแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ 
6.  ท าบันทึกรายงานผลการด าเนินงานแกน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               จดัซ้ืออุปกรณ์ 

A 

ทดลองประสทิธิภาพการใช้งาน 
ด าเนินการแกไ้ข 

ใช้งานได ้

รายงานผลการ  

ด าเนินงาน 



 
 
 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
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       ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า  
        เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 

 เพ่ือให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ให้สามารถ
ด าเนินการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 
 ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

รบัใบแจง้/บนัทกึขอ้ความ 

ตดิตอ่ผูแ้จง้ซอ่มและนดัหมายวนัและเวลาในการซอ่มแซม 

 
           พจิารณาความสามารถ ในการซอ่มแซม  

 

ตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรบัซอ่มแซม เสนอ ผอ.กองชา่ง 

เสนอจดัซ้ืออุปกรณ์ 

เสนอผูบ้รหิารพิจารณาด าเนินการ 

ตอ่ไป 
ผูบ้รหิารพิจารณาอนุมตัิ 

จดัซ้ืออุปกรณ์ 

ด าเนินการซอ่มแซม 

กรณีซอ่มแซมไมไ่ด ้
  กรณีซอ่มแซมได ้



ด าเนินการซอ่มแซม 

A 

 
          ทดลองประสทิธิภาพการใชง้าน ด าเนินการแกไ้ข 

     ใช้งานได ้

ผูแ้จง้ซอ่มลงชือ่รบัรองการซอ่มแซม อุปกรณ์ 

รายงานผลการ  

ด าเนินงาน 
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                     ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วิธีปฏิบัติงาน 
1. รับใบแจ้ง/บันทึกข้อความแจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
2.  ติดต่อผู้แจ้งซ่อมเพ่ือนัดวันและเวลาในการเข้าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.  ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ท่ีช ารุด 
     3.1 ถ้าสามารถซ่อมได้ ก็ด าเนินดารซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวได้ 
     3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องรายงานนายกองค์การบริหารส่วนหญ้าปล้อง พิจารณาต่อไป 
4. กรณีสามารถซ่อมแซมได้ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซม 
    4.1 ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมส าหรับการซ่อมแซม ก็ด าเนินการซ่อมแซมทันที 
    4.2 หากไม่มีอุปกรณ์หรือมีไม่เพียงพอต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง พิจารณาให้ฝ่าย    
         พัสดุจัดซื้ออุปกรณ์ 
5. กรณีมีอุปกรณ์พร้อมส าหรับซ่อมแซม ก็ด าเนินการซ่อมแซมทันที 
6. เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ต้องทดสอบสภาพการใช้งาน หากยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องด าเนินการแก้ไข 
7. ผู้แจ้งซ่อมเซ็นต์ชื่อรับรองการซ่อมแซมอุปกรณ์ในใบแจ้งซ่อม 
8.  รายงานผลกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องทราบ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 



 

 

    คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
สำนักงานปลัด อบต.หญ้าปล้อง 

 โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓ ต่อ ๑๕ 
WWW.Yaplonglocal.go.th 

     

  
 

http://www.yaplonglocal.go.th/


 
 
 

 
ค าน า 

 
  ด้วยปัจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น 
เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  ประชาชนมีโอกาสอาศัย
อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระ ท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การร่ัวไหล
ของสารเคมีอันตรายรวมท้ังสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น   
  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ดังนั้น 
  คณะผู้จัดท า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าท่ี ลักษณะงาน 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท า เป็นรูปเล่มไว้ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆ  จากผู้มีส่วนได้เสีย ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี 
ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธ ารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน า ไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
 
 
 
 
        งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
 

            หน้า 
 
ค าน า 
สารบัญ  
หลักการและเหตุผล                   ๑ 
วัตถุประสงค์           ๒ 
นิยามค าศัพท์           ๒ 
การจัดตั้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๒-๓ 
สถานท่ีตั้ง           ๓ 
แนวทางปฏิบัติ           ๓-๕ 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน         ๖-๗ 
การอพยพ           ๘-๑๐ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน   ๑๑ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค    ๑๒ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค-บริโภค  ๑๓  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์    ๑๔ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๑๕ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระงับเหตุอัคคีภัย      ๑๖ 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
  สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความ 
แปรปรวนของภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยมากขึ้น 
ส่งผลให้ความเสียหายจาก   สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งภัยหนาว และภัย
จากการกระท าของมนุษย์เช่นอัคคีภัยอุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้า
ไปให้ควา มช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล า ดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ อ านวยการท้องถิ่นใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน   จึงถือเป็นภารกิจส า คัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้อง
เตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธา รณภัยและพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน ต าบล
หญ้าปล้องมีข้ันตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการงาน ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
  ๔. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
  ๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
  ๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามค าศัพท ์
  การปูองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้ง 
ทางด้านโครงสร้างและที่มิใช่ด้านโครงสร้างเพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
  การลดผลกระทบ (Mitigation)  หมายถึงกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ
ทางลบจากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย 
  การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึงมาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อน
เกิด สาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (Emergency Management) หมายถึงการจัดตั้งองค์กรและการ
บริหารจัดการด้านต่างๆเพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียม
ความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 
 



 
 

-๒- 
 
  การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึงการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับ 
ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วย  เหลือแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมรวมทั้งให้ ผู้ประสบภัย
สามารถด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
  หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐแต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต า บลเทศบาล  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  องค์กรป กครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต า บลเทศบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
  ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  รองผูอ้ านวยการจังหวัด  หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
  ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี 
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เจ้าพนักงาน  หมายถึง  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐  
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูอง กันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอและท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่  หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริห ารส่วนต าบล/เทศบาลและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
๔. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
  ๔.๑.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต า บลหญ้าปล้อง 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่นและให้มีที่ท าการโดยให้ใช้ที่ท า การ/ส านักงานองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลหญ้าปล้อง เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่นมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง เป็นอ านวยการ
และมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการก านันผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกอง อ านวยการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 
  ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนต าบลหญ้า
ปล้อง  
   (๑) อ านวยการควบคุมปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   (๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ 
หรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 



 
 

-๓- 
 
   (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบรวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 ๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนต าบล
หญ้าปล้อง 
  ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้า
ปล้องประกอบด้วย ๕ ฝุายได้แก่ 
   (๑) ฝุายอ านวยการท าหน้าที่อ านวยการควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝุายที่เก่ียวข้อง
ให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 
   (๒) ฝุายแผนและโครงการท าหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการพัฒนาแผนงานการพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตาม
ประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯงานการจัดฝึกอบรมต่างๆและงานการจัดท า โครงการเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
   (๓) ฝุายปู องกันและปฏิบัติการท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูลประเมิน
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนวางมาตรการต่างๆในการปูองกันภัยมิให้เกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อย
ที่สุดจัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยแ ละการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา 
   (๔) ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะท าหน้าที่ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชี
ผู้ประสบสาธารณภัยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อให้การ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ ประสบสาธารณภัยพร้อมทั้ งด า เนินการ ฟ้ืนฟู
บูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
   (๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลง ข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ
ให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
 ๔.๓ การบรรจุก าลัง 
  ๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องเป็นหลัก 
  ๔.๓.๒  เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใดให้กอง อ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็วและรายงานให้
ผู้อ านวยการอ าเภอเมืองศรีสะเกษ  ทราบทันท ี

๕. สถานที่ตั้งตั้งอยู ่ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  หมู่ที ่ ๕  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอ 
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ 

๖. แนวทางปฏิบัติ  เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์
สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการปฏิบัติให้องค์องค์การบริหารส่วนส่วน
บ้านไทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อม
เผชิญสาธารณภัยและดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก า หนดอย่างสม่ าเสมอเป็น ประจ าเพ่ือให้เกิดความพร้อมในทุก
ด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   

 



-๔- 
 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปูองกันและลดผลกระทบ 
     ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมต่างๆ 
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

     ๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 
 

- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 

    ๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส า นึกด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเ กี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
เข้าใ จง่ายเหมาะสมเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่มและเป็นที่
น่าสนใจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ
อาสาสมัครต่างๆมีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 

    ๑.๔ การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 
 

- จัดหาพื้นที่รองรับน าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับพ้ืนที่ที่
การหนีภัยท าได้ยากหรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่เหมาะสม 
- ก่อสร้าง /ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือก ารส่งก าลังบ า รุงหรือเส้นทางไป
สถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

๒. การเตรียมความพร้อม 
   ๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส า รองของ
หน่วยงานและมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารสารส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัยให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยส า หรับคน
และสัตว์เลี้ยง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยความสง บเรียบร้อยรวมทั้ง
การควบคุมการจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

 



 
-๕- 

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๒.๒ ด้านบุคลากร 
 

- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงา นปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และข้ันตอนต่างๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและ
องคก์รที่เก่ียวข้อง 
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
การฝึกอบรมประชาชน 

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกลยานพาหนะวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงาน 
 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพา หนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จ า เป็นให้
พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจาเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ 
 

- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่นสถานพยาบาลไฟฟูาประปาผู้น าชุมชนฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
- ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

-๖- 
 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น 
โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  ๒. เพ่ือรักษาชีวิตทรัพย์สินและสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
 หลักการปฏิบัติ   
  คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน /ชุมชนกองอ านวยการปูองกันและบรรเ ทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรหรือกองอ า นวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ า เภอปราสาท 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหตุ 
 

ประชาชน/ อาสาสมัคร/ คณะกรรมการฯฝุายแจ้งเตือนภัยแจ้งเหตุให้
ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน 
และผู้อ านวยการท้องถิ่น/ผู้ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ 
โดยทางวิทยุสื่อสาร/ โทรศัพท ์
- วิทยุสื่อสารความถ่ี     ๑๖๒๘.๕           MHz  
- โทรศัพท์สายด่วน ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓ 

๒. การระงับเหตุ 
 

คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน/ อปพร./  
มิสเตอร์เตือนภัย / OTOS/ อาสาสมัครต่างๆเข้าระงับเหตุตามแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่างๆ 
 

- กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/ ข้างเคียง 
- วิทยุสื่อสารความถ่ี………………………………MHz  
- โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙  หรือ…………………………. 
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน /ชุมชนในการระงับภัยให้ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชนรายงาน
ต่อผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 
 ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ ชุมชนจะควบคุมได้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ 
๒. การเฝูาระวังติดตามและรับแจ้งเหตุ 
๒๔ ชั่วโมง 

จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย 
 

- แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
- แจ้งผ่านทางสื่อต่างๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ 
 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในที่เกิด
เหตุเพื่อเป็นจุดสั่งการพร้อมจัดบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และ 
ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

 



 
-๗- 

 
 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

- ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
ต่อไป 
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ 
 

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง อ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ า เภอและกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดทราบจนกระท่ังสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
 

กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกอ งอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อปท. ข้างเคียง/ ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ / องค์กรสาธารณ
กุศลภาคเอกชนหรือ กองอ า นวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือข้ึนไป 
- วิทยุสื่อสารความถ่ี......................................MHz  
- โทรศัพท์สายด่วน.........................................                                  

๘. การอพยพ 
 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ า เป็นต้องอพยพให้ ด า เนินการอพยพ
เคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 
 ๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับสถานการณ์

ไดใ้ห้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือส่งมอบการควบคุมสถานการณ์
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 
 
การอพยพ 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐและสามารถ
ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การ
บริการประชาชนได ้
 หลักการปฏิบัติ 
 ๑. การเตรียมการอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดท าแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสา
ธารณภัย 

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ 
 

ประชุมและส ารวจสถานที่ 
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง 
- เส้นทางหลักและส ารองส าหรับอพยพ 
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัยปูายบอกเส้นทางอพยพท้ังเส้นทางหลัก
และเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะที่จ าเป็นต่อการอพยพ 
- จัดล าดับความส า คัญของการอพยพโดยจัดแบ่งประเภท ของบุคคล
ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้นง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือน
ภัยและแผนอพยพประเมินเพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะและแบบปฏิบัติการจริง 
 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร 
 

- ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าร่วมในก าร
แจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทางานใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยว่ามีความเสี่ยงต่อภัย
ประเภทใดในหมู่บ้าน/ชุมชนเช่น 
อุทกภัยอัคคีภัย วาตภัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

 
 



 

-๙- 

 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย  

 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย 
 

- จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพและสัตว์เลี้ยง 
- จัดเ ตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ า ดื่มและ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่มครอบครัว
หรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพเพ่ือเป็นการ ตรวจสอบจ า นวนผู้
อพยพ 
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพและบ้านเรือนของผู้อพยพ 
 
๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ า นวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน 
เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ/  
หมู่บ้าน/ ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้าฝน/  
มิสเตอร์เตือนภัย 

เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 

๒. เตรียมความพร้อม/ เตรียมพร้อมระบบ
เตือนภัยทั้งหมด  (สัญญาณเตือนภัยวิทยุ
สื่อสารโทรศัพท์มือถือหรือระบบเตือนภัย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น)  
 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ 
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัย 
 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอานวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านไทร 
 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพ้นที่ท่ี
ประสบภัย 
 

- บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย 
 

ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 

๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้
อพยพและสัตว์เลี้ยง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

 
 



 
-๑๐- 

 
 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ 
 

ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายสื่อสารของ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน 
/ ชุมชนออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณ
เตือนภัยและประกาศอพยพเช่นเสียงตามสายวิทยุ 
หอกระจายข่าวโทรโข่งนกหวีดหรือสัญญาณเสียง 
/สัญลักษณ์ต่างๆที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย 
ประจ าชุมชน/ หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพลเพื่อรับ
ผู้อพยพหรือตามบ้านที่ มีผู้ปุวยคนชราเด็กและสัตว์
เลี้ยง 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ประสบภัย 
 
 ๔. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย 
 

ส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้ง
บ้านเรือนของผู้เสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ 
 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้ 
รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 

จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ชี้แจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๑๑- 

 
 
 
 
                                   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                     ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

 
 

                   

                                   รับแจ้งเหต ุ                             รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

                      จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันท ี

 

 

 

                                 เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

 

 

                         รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

 
 

(รวม  ๔  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีที่ได้รับแจ้งเหต)ุ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๒- 
 
 

                                    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                          ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค 
 

 

 

                                                                                                รับแจ้ง/หนังสือ                             
                                          (๑ นาที) 

 

 

 

 
                                 เสนอ หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
                                            (๕ นาที) 
 

 

 

 
                  เสนอปลัด อบต. 
                                           (๑๐ นาที) 
 

 

 

  
                                       ผู้บริหารพิจารณา  
                                           (๑๕ นาที)  
  

 
                    ด าเนินการ (๙๐ นาที)                            รายงานผล 
                  การปฏิบัต ิ
 

 

 
                             เสร็จสิ้นภารกิจ 
 

 

  

                         (รวม  ๖  ขั้นตอน  ๑๒๐  นาที  หรือ  ๒  ชั่วโมง) 

 



-๑๓- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๓  ขั้นตอน ๔๐ นาที) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
( ๑ นาที ) 

 

ด าเนินการ 
( ๓๐ นาที ) 

 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
(๙  นาท)ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค-บริโภค 



 

-๑๔- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๓  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค ์

 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 

 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
 



 

-๑๕- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๑๒ ขั้นตอน  ระยะเวลาด าเนินการ  ๓๐  วัน นับแต่วันที่เกิดสาธารณภัย) 
 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

รับเร่ืองร้องทุกข์ 

เสนอ  หัวหน้าส านักปลัด (๕ นาท)ี 

เสนอ  ปลัด อบต.  (๑๐ นาท)ี 

ผู้บริหารพิจารณา  (๑๕ นาท)ี 

ส ารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง 
 (๑๒๐ นาที) 

แจ้ง คกก. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(๓๐ นาที) 

ประชุม คกก.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
 (๖๐ นาท)ี 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
 (๓๐ นาท)ี 

ผู้บริหารพิจารณา   
๑๕ นาท)ี 

 

เสนอกองคลังเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 

แจ้งผู้ประสบภัย 

รายงานการช่วยเหลือให้อ าเภอทราบ 



 

-๑๖- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๓ ขั้นตอน  กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่,  ๕ ขั้นตอน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ) 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

รับแจ้งเหต ุ(๑ นาท)ี 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันท ี
หลังได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา รายงานผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ  เจ้าหน้าที่กลับที่ตั้งปกต ิ

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.) 

รายงานเหตุด่วน  เหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.) 

 



 

-17- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๔  ขั้นตอน  ปฏิบัติทันทีที่ได้รับค าสั่งจากศูนย์สั่งการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

รับค าสั่งจากศูนย์สั่งการ 
 

 

ออกปฏิบัติงานทันท ี

เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
 

คีย์ข้อมูลในระบบ  ITEMS 



 
 
 

 

คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ 
การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
สำนักงานปลัด อบต.หญ้าปล้อง 

 โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓ ต่อ ๑๕ 
WWW.Yaplonglocal.go.th 

 
 



 
ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการทางสังคม
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  และงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้รวมท้ังมี
บทบาทหน้าท่ีในการด า เนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การรับ
ลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ  และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์   รวมท้ังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ให้กับบุคคลดังกล่า ว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๕๓ 

  ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในก าร
ปฏิบัติหน้าท่ีชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเร่ืองดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   จึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค า ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ   การลงทะเบียนและยื่นค า ขอรับเงินเบี้ยความพิการ   การยื่นค า ร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  ขึ้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ท าให้ผู้สูงอายุ   คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ  รวมท้ังทราบ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งท า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนผู้ท่ี มารับบริการ  
ต่อไป 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

 
 



 
 

-๑- 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียน 
ผู้สูงอายุ 



 
-๒- 

 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ตามรายการดังนี้ 

 
 
 
 

๑.  ต้องมีสัญชาติไทย                                               
  
 
 
 
๒.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   (ตามทะเบียนบ้าน) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ๑-๘ ต าบลหญ้าปล้อง 
๓.  เป็นผู้ที่มีอายุ  ๖๐  ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป(เช่น ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี บริบูรณ์และต้องเกิดก่อน  ๑ 
ตุลาคม ) 

๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เขต เทศบาลต าบลน า้ค า 



-๓- 
 
 

หมายเหต ุ :  กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง จะต้องมาขึ้นทะเบียน ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหญ้า
ปล้อง  อีกครั้งหนึ่งภายใน ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิในการรับเบี้ยยัง
ชีพในปีถัดไป 
 
 

 
 

   ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไร ? 
 

ปัจจุบันไดจ่้ายแบบขั้นบันได  ดังนี…้… 
 

   อาย ุ ๖๐ - ๖๙  ปี    จะได้รับ     ๖๐๐    บาท 
   อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี    จะไดัรับ     ๗๐๐    บาท 
   อายุ  ๘๐ - ๘๙  ปี    จะได้รับ     ๘๐๐    บาท 
   อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไป    จะได้รับ   ๑,๐๐๐    บาท 
 
 

 
 

 
 



-๔- 
 

ผู้พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตนเอง  ตามรายละเอียดดังนี ้

 

 
 
๑.  ต้องมีสัญชาติไทย                                               
  
 
 
 
๒.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   (ตามทะเบียนบ้าน) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ๑-๘ ต าบลหญ้าปล้อง 
 
๓.  มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 
 

 

เขต เทศบาลต าบลน า้ค า 



 
 

-๕- 
 

 
 
๔.  ไม่เป็นบุคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
 

หมายเหตุ  : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จะต้องขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
ภายในวันที ่ ๑ - ๓๐  พฤศจิกายน  เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิในการรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

ยื่นเอกสาร  หลักฐาน  กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

 
 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  รูปถ่าย พร้อมส าเนา 
 
 
 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
 
 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) 
 ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
 ผ่านธนาคาร 
 
 
 
 
 
 ***   หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ย่ืนค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้   โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
 
 
  ท่านสามารถขอรับค าขอข้ึนทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสารประกอบได้ทีส่ านักงานปลัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 
 
 

ค าชี้แจง 
 
 

*************************************************** 
 
  ผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพ้ืนที่อื่น  ภายหลังได้ 
ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ให้มาแจ้งขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   แต่สิทธิใน
การรับเงินยังจะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ  เช่น 

  นาง ก. รับเงินเบ้ียยังชีพอยู่ที่เทศบาลต า บลไพรบึง  ภายหลังได้แจ้งย้ายที่
อยู่มาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ในวันที่  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗  
นางก. จะต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ภายในวันที่   
๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   แต่  นางก. จะยังรับเบี้ยยังชีพทีเ่ทศบาลต าบลไพรบึง  จนถึง
เดือนกันยายน  ๒๕๕๘  และจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหญ้าปล้อง  ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุและคนพิการ  

 

*************************************************************** 
 
 
  ให้ผู้ที่มาย่ืนค าขอรับเบ้ียยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศที ่
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ภายในวันที ่
๑๕  ธันวาคม ของทุกปี  (นับจากวันสิ้นสุดก าหนด การย่ืนขอขึ้นทะเบียน วันที ่๓๐ 
พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 
 
*******************************************************************  

 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ  

 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จะด าเนินการเบิก – จ่ายเงินให้กับ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่มาข้ึนทะเบียนไว้แล้ว  โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีถัดไปโดย
จะจ่าย เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ 
 
 
 
 

 



-๙- 
 
 

 

ก าหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑ – ๖ ของเดือน 
(ตามความเหมาะสม) 

 

 
 

 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
************************************************************* 
  ผู้ที่ประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร 
 โอนเข้าบัญชีธนาคารในนาม ผู้สูงอาย,ุคนพิการ  หรือผู้รับมอบ
อ านาจ 

  ผู้ประสงค์รับเงิน 
 ตามจุดทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้แจ้งไว ้ เช่น
ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  หรือสถานที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  รับเงินสดในนามผู้สูงอาย,ุคนพิการ  หรือผู้รับมอบอ านาจ 



-๑๐- 
 

 

  การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์
 
 
 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชพี
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

การรับลงทะเบี้ยผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 
*****  ก าหนดรับลงทะเบียน 
  เมื่อไดร้ับใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐ แล้วมาย่ืนค า
ขอขึ้นทะเบียน ที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ในวันจันทร ์– วันศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐  น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  
(ในวันและเวลาราชการ)  
 
*****  คุณสมบัติผูม้ีสิทธิยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ ดังนี ้
  ๑. มีสัญชาติไทย  
  ๒. เปน็ผูม้ีภูมิล าเนา หรือมีชื่อในทะเบียนราษฎรใ์นเขตพื้นที่องค์การ
บริหารต าบลหญ้าปล้อง  (หมู่ที่ ๑-๘ ต าบลหญ้าปล้อง) 
  ๓. มีรายได้ไม่เพียงพอแกก่ารยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง  หรือขาดผูอุ้ปการะ
เลี้ยงดู  หรือไม ่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้
 
***** หลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี ้
 ๑. ใบรับรองแพทย์ระบุผูต้ิดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น ฉบบัจริง    
     จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
     หรือธนาคาร อื่น ๆ จ านวน  ๑  ชุด  

***** ขั้นตอนการให้บริการ 
 ๑. ผูป่้วยติดเชื้อ  HIV  ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผูป่้วยเอดส ์
 ๒. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร  ตรวจสอบเอกสาร  ตรวจสอบคุณสมบัต ิ 
 ๓. เสนอคณะผู้บริหาร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   สารพันค าถาม 
 
 

ถาม  :  ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ  : ขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางรัฐอยู่แล้ ว  หรือกรณี
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว  ภายหลังต้องโทษ  คดีสิ้นสุด  ได้รับโทษจ าคุก 
 ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพเช่นกัน 

ถาม : พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ : ขึ้นทะเบียนได้ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่นเจ้า
   อาวาส  เจา้คณะต าบล  เป็นตน้ 

ถาม : ข้าราชการที่ได้รับเงินบ าเหน็จ   สามารถขึ้ นทะเบียนผู้สูงอายุได้    
 หรือไม ่
ตอบ : ขึ้นทะเบียนได้ 

ถาม : ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมื องก านันผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิก
   สามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม ่
ตอบ : ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้เนื่องจากได้รับเงินเดือนจากรัฐอยู่แล้ วแต่เม่ือ
   พ้นจากต าแหน่งแล้วสามารถขึ้นทะเบียนได้ 

ถาม : ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยพิการและเงินผู้ป่วยเอดส์อยู่แล้ วสามารถขึ้น
 ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ : ขึ้นทะเบียนได้ 

ถาม : ผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเ ทศแต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านประเ ทศไทย   
  สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ : สามารถขึ้นทะเบียนได ้
 
 



 

 
 

      การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพ 
 
 
 
   ๑. ตาย  
   ๒. ยา้ยภูมิล าเนาไปนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
   ๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
   ๔. ขาดคุณสมบัติ 
 
 
 
 
  

   หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 
 
 

  
 ๑. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 ๒. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ  หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรง
     ตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด  
 ๓. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องไปอยูภู่มิล าเนาอื่น  
     ต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องได้รับทราบ  
 ๔. ใหผู้้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่  ๑ – ๕  ตุลาคม ของทุกป ี 
 ๕. กรณีตาย ให้ผู้ดูแล หรือญาติของผูสู้งอายุ หรือคนพิการของผู้รับเงินเบี้ยยัง ชีพแจ้งการ
     ตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องไดร้ับทราบ  
     (พร้อมส าเนาใบมรณบัตร) ภายใน  ๗  วัน 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
ปีงบประมาณ  คือ 

 
 
 
 
 
  
 ****** เช่น ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   

จะเร่ิมตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 
 
 
 ****** ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   

จะเร่ิมตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
 
 
 
 
 

ที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ 

 
 

โทรศัพท์  :  ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓  ต่อ  ๑๕ 
โทรสาร   :  ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓  ต่อ  ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต  

 
 

 

 ๑.  สายด่วนประชาชน 
   เบอร์โทรศัพท์  อบต.   ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓ ต่อ ๑๕   
   เบอร์โทรศัพท์  ปลัด อบต.   ๑๘๗ – ๒๓๙๓๑๔๘  
   เบอร์โทรศัพท์  ผอ.กองช่าง   ๐๘๙ – ๒๘๔๗๙๖๑   
 

 ๒.  ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไชต์   WWW.Yaplonglocal.go.th    
 ๓.  ทาง  Facebook   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  

๔. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต  
    องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ  

 

 ๕.  ตู้รับฟังความคิดเห็น  
     ๓.๑  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑  
         (บริเวณสี่แยกหน้าวัดบ้านหญ้าปล้อง ) 
     ๓.๒  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒  
         (บริเวณสี่แยกร้านค้ากลางหมู่บ้าน ) 
     ๓.๓  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ ๓   
   (บริเวณบ้านพักคนชรา ) 
       ๓.๔  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔   
         (บริเวณศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองดินทรายและศาลาประช าคมบ้าน
   วังไฮ ) 
    ๓.๕  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านเอก หมู่ที่ ๕  
         (บริเวณศาลาประชาคม ) 
    ๓.๖  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ ๖  
        (บริเวณศาลาประชาคม ) 
    ๓.๗  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านโนนแย้ หมู่ที่ ๗  
         (บริเวณร้านค้าชุมชน ) 
    ๓.๘  ตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าหมู่บ้านโนนส านัก หมู่ที่ ๘  
        (บริเวณศาลาประชาคม ) 

 ๖.  ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่  
    องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๕  ต าบลหญ้าปล้อง   
  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ๓๓๐๐๐  



 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

     คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานปลัด อบต.หญ้าปล้อง 
 โทรศัพท ์๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓ ต่อ ๑๕ 

WWW.Yaplonglocal.go.th 

 

http://www.yaplonglocal.go.th/


 

 

ค าน า 
 
 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ .ศ.
๒๕๔๖  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  
ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการ
ให้บริการสม่ าเสมอ 

  คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการร้องเรียนรอ้งทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันใน การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อ อ ำนวยประโยชน์ให้แก่ ประชำชนผู้มำติดต่อข้อร้องเรียน และความคาดหวัง
ของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
  

 
 
 
 
 

     ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
                                                    ส านักงานปลัด อบต.หญ้าปล้อง   

                                                    อ าเภอเมือศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
       

    



 

 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง                หน้า 
 
หลักการและเหตุผล        ๑ 
การจดัตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์     ๑ 
สถานท่ีตั้ง         ๑ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ        ๑ 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ      ๑ 
ค าจ ากัดความ         ๒ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๔ 
การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ    ๔ 
การบันทึกข้อร้องเรียน        ๔ 
การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ๕ 
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน       ๕ 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน    ๕ 
มาตรฐานงาน         ๕ 
แบบฟอร์ม         ๕ 
จัดท าโดย         ๕ 

ภาคผนวก 
  - ระเบียบ/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  คำส ั่ง 
  -  ประกาศ 
  - บันทึกรายงานการประชุม 
  - ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.๒๕๔๖   ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผ ลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 
 

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ตามประกาศ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  
๒๕๕๗  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด  และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น  โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล หญ้าปล้อง  
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ  และข้อเสนอและของ
ประชาชน 
 

๓. สถานที่ตั้ง 
  ตั้งอยู่  ณ  องค์การบริหารส่วน ต าบล หญ้าปล้อง   ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอ เมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการ  และข้อเสนอแนะของประชาชน 
 

๕. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ มีข้ันตอน / 
กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ  และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒- 
 
 

 

๖.  ค าจ ากัดความ 

 ผู้รับบริการ   -  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -   ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม  จากการด าเนินการของส่วนราชการ  เช่น  ประชาชนใน
ชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

การจัดการข้อร้องเรียน -   มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง  ข้อร้องเรียน  
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียน -  ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์ด ารงธรร ม
องค์การบริหารส่วนต าบล หญ้าปล้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน /การให้ข้อเสนอแนะ /การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ -   ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ 
ร้องทุกข์ ด้วย ตนเอง/จดหมาย/หนังสือ/ทางโทรศัพท/์เว็บไซต์/Facebook 

เจ้าหน้าที่ -  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

ข้อร้องเรียน -   แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น 
 ๑)  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย  สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 ๒)  การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
 ๓)  การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓- 
 
๗. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 

กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 
 

 
๑. มาด้วยตนเอง                              ๒. หนังสือ/จดหมาย          ๓. โทรศัพท/์สายตรง           ๔. เว็บไซต ์/ Facebook
ติดต่อขอแบบค าร้องที่ส านักงาน                                                                                 www.Yaplonglocal.go.th                                                                                                           
ปลัด พร้อมท้ังเขียนค าร้องตาม 
แบบท่ี  อบต.ก าหนด 
 
   
 

 
 เจ้าหน้าที่รับเรื่องลงทะเบียน               เจ้าหน้าที่บันทึกลงแบบฟอร์ม/                 เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เรื่อง/ 
                                                            ลงทะเบียนรับ                                 ลงทะเบียนรับ 
 
 
 
 

 
  เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอให้หัวหน้าพิจารณาและน าเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับ 
 
 
 

 
แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ท าการตรวจสอบกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 

แจ้งผู้ยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบถึง 
ผลการตรวจสอบและการแนะน า/แก้ไข 
ภายใน  ๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
 
 

 
สิ้นสุด/ยุติเรื่อง 

(รวมระยะเวลาด าเนินการ  ๗  วัน) 



 

-๔- 
 

 
๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

๘.๑  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข ์
๘.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๘.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแร่  เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
 

๙. การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติ

ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 

 

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ
รับข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข 

 

หมายเหตุ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ  องค์การ  
   บริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  

  

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

๒. หนังสือ /จดหมาย  

 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/สายด่วน 
โทรศัพท์     :  ๐-๔๕๖-๑๑๓๑๓ ต่อ ๑๕ 
นายก /ปลัด   :  ๐๘๗-๒๓๙๓๑๔๘ 
ผอ.กองช่าง  :  ๐๘๙-๒๘๔๗๙๖๑ 

 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

๔. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
- องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
http://www.Yaplonglocal.go.th 
- ร้องเรียนทาง Facebook   
 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

๕. ตู้รับฟังความคิดเห็น  เปิดตู้ ๙.๐๐ น. ทุกจันทร์
และวันพุธของสัปดาห์ 

ภายใน  ๑  วันท าการ  

๖. ทางไปรษณีย์  

 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

 
๑๐. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มแบบรับเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ๑๐.๒  การร้องเรียนทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน /ร้องทุกข์ จะต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน 
 
 
 

http://www.yaplonglocal.go.th/


 

-๕- 
 

๑๑. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
  -  กรณีเป็นการข้อข้อมู ลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบ ครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันท ี
  -  ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขอหน่วยงาน  จัดท าบันทึก
ข้อความเสนอไปตามล าดับขั้น 
  -  ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล หญ้าปล้อง   ให้
ด าเนินการประสาน  แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 -  ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณีผู้ร้องเรียน ท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารตามล าดับขั้น  เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

๑๒. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
  รายงานผลการด าเนินการภายใน  ๗  วันท าการ  และด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑๓. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน  หลังสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนาองค์กรต่อไป 

๑๔. มาตรฐานงาน 
    การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  -  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์  จากช่องทางการร้องเรียน  เช่น  ร้องเรียนมาด้วยตนเอง /
จดหมาย /โทรศัพท์ /เว็บไซต์ /Facebook ให้ศูนย์ ฯ ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน  ๗  วัน 

๑๕. แบบฟอร์ม 
 -  แบบรับเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑๖. จัดท าโดย 
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์  ส านักงาน ปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบล หญ้าปล้อง   
ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 -  เบอร์โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓  ต่อ ๑๕ 
 สายตรงนายก อบต.  - 
 สายตรงปลัด  อบต.   :  ๐๘๗-๒๓๙๓๑๔๘ 

 -  เว็บไซต์ : http://www.Yaplonglocal.go.th 
 -  Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 



 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

     - ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     -  คำส ั่ง 
     -  ประกาศ 
     - บันทึกรายงานการประชุม 
     - ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

     
      เขียนท่ี                                      
      อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   
 

    วันท่ี                  เดือน                         พ.ศ.                     1 

เรื่อง                                                                                             1 

เรียน                                                                                               1 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑.                                                                          1  
  ๒ .                                                                             1  
  ๓.                                                                         1 

  ด้วยข้าพเจ้า                      อยู่บ้านเลขที่  หมู่ท่ี        1    
บ้าน                1ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   มีความประสงค์                            
1                                                                                                                   1 
4                                                                                                                   1 
1                                                                                                                   1 
1                                                                                                                   1 
จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ด าเนินการ                                                  1 
1                                                                                                                    1        
1                                                                                                                    1 
1                                                                                                                    1 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (                                   ) 



 

 

 

 
 

 

  คู่มือการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

 

     

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 

สำนักงานปลัด อบต.หญ้าปล้อง 
 โทรศัพท ์๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓ ต่อ ๑๕ 

WWW.Yaplonglocal.go.th 
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 วิสัยทัศน์   
  บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้องรวดเร็วแม่นย า ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ   รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ให้บริการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุมข้อมูลทุกด้าน  มีรายละเอียดครบถ้วนสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่างกว้างขวาง 
 
 

  พันธกิจ 
  ๑. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง และ
ประชาชนที่มายื่นเรื่องขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอส าเนาหรือขอส า เนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๒. พัฒนางานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลห ญ้าปล้อง ที่
สะดวกรวดเร็วแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  ๓. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัย โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน  สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๔. ศึกษา ค้นคว้า  พัฒนาข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  เพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ให้ค าปรึกษาแนะน าการด า เนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้า
ปล้อง   ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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  การด าเนินงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

 ๑. การติดต่อขอตรวจดูข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
  ๑.๑  ผู้ขอตรวจดูข้อมูลแจ้งความ จ านงเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมทั้งกรอกแบบค าขอการตรวจดูข้อมูล 
  ๑.๒  ผู้ขอตรวจดูข้อมูลเข้าตรวจดูข้อมูลตามความประสงค์  โดยข้อมูลที่จัดไว้บริการมีทั้งในรูป
ของเอกสารและข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๑.๓  หากผู้ขอตรวจดูข้อมูลประสงค์จะส าเนาข้อมูลให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือด าเนินการจัดถ่ายส าเนา และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก าหนดไว้ ในอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศ
ในระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ๑.๔  เจ้าหน้าที่น าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการท าส า เนายื่นที่กองคลัง อบต.หญ้าปล้อง เพ่ือ
ออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอข้อมูลเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 
  ๑.๕  ในกรณีมีความประสงค์ขอข้อมูลที่นอกเหนือจากท่ีแสดงไว้ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขอ ง
ราชการ  ให้ผู้ขอข้อมูลแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอแบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร  และกรอกข้อมูลตาม
ความประสงค์พร้อมแนบส า เนารับรองความถูกต้องของบัตรประจ า ตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตร
นักศึกษายื่นต่อเจ้าหน้าที่  เพ่ือด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
  ๑.๖  เมื่อเจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์มการขอข้อมูลแล้ว  จะลงรับในหนังสือรับของฝ่ายงานธุรการ  
จากนั้นจะด า เนินการ เสนอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและประสานขอข้อมูลกับหน่วยงานที่ครอบครอง
ข้อมูลข่าวสาร 
  ๑.๗  เมื่อหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูล ข่าวสาร พิจารณาขอข้อมูล แล้ว  จะรายงา น
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาการอนุญาตดังกล่าวอีกครั้ง 
  ๑.๘  กรณีหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูลมีความเห็นควรกลั่นกรองข้อมูลหรือข้อมูลนั้น  ๆ อาจมี
ผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลอื่นก็จะเสนอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณา 
  ๑.๙  เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วให้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอข้อมูลทราบต่อไป 
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 ๒. การติดต่อขอข้อมูลโดยจดหมาย โทรสาร  
  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๒.๑  เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารทีข่องราชการได้รับหนังสือการขอข้อมูลจากผู้ขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว  เจ้าหน้าที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารเพ่ือพิจารณา
ข้อมูลว่าสามารถอนุญาตได้หรือไม่เพียงใด  โดยให้เวลาแก่หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลพิจารณาข้อมูลภายใน  
๓  วัน 
  ๒.๒  เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ของราชการได้รับแบบฟอร์มการพิจารณาการ
ขอข้อมูลแล้วจะท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
  ๒.๓  กรณีหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูลมีความเห็นควรกลั่นกรองข้อมูลหรือข้อมูลนั้น  ๆ อาจมี
ผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลอื่นก็จะเสนอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณา  
  ๒.๔  เมื่อทราบผลพิจารณาแล้วให้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอข้อมูลเพื่อทราบ 
  ๒.๕  กรณีอนุญ าตให้ข้อมูลและให้ผู้ขอข้อมูลมารับข้อมูลที่  หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูล
ข่าวสารนั้นให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลไว้  และเรียกอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศ ในระเบียบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหญ้าปล้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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        ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
 

         ผู้มาติดต่อขอเข้าตรวจดูด้วยตนเอง                       ผู้ขอข้อมูลแจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร                       
                          มาท่ีส านักงาน อบต.หญ้าปล้อง 
 

 

 
จบขั้นตอน   จัดท าส าเนา    ส าเนา+ค ารับรอง      จดหมาย   โทรสาร    กรอกรายละเอียด    ทางอินเตอร์เน็ต  
                                        ถูกต้อง                                         ณ ศูนย์ข้อมูลฯ 
 

 

 

   ค่าธรรมเนียมการท าส าเนา                                 เจ้าหน้าที่รับเรื่องด าเนินการส่งข้อมูล 
                                                                             ที่ขอไปยังหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูล 
                                 
            เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน                                 
                                                                                   หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูล    
                                                                             พิจารณาว่าอนุญาตเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ 
            เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบส าเนา                                  โดยตอบในแบบฟอร์มเสนอความเห็น 
                และใบเสร็จรับเงิน 
 
                                                               เปิดเผยได้        ไม่อนุญาตให้เปิดเผย         เปิดเผยไม่ได้   
                                                                                        + เหตุผล                     ไม่แน่ใจ 
                    จบขั้นตอน                                                                                    ไม่เปิดเผยได้ 
 

 
                                                                ส่งเรื่องมายังจนท.             คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
                                                                  ประจ าศูนย์ฯ                   อบต.หญ้าปล้อง พิจารณา
                    
 
                                                           แจ้งผู้ขอข้อมูลทราบในข้อมูลที่ขอมาว่าอนุญาตหรือไม่เพียงใด 
  

 
                                                            อนุญาตให้เปิดเผย                       ไม่อนุญาตให้เปิดเผย 
 
 

            ส่งข้อมูลให้ผู้ขอข้อมูล      แจ้งผู้ขอข้อมูลมารับข้อมูลด้วยตนเอง        เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอทราบเหตุผล 
                                          ณ หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสาร  
                                             โดยเรียกค่าธรรมเนียมการท าส าเนา                     
                 จบขั้นตอน                                                                                จบขั้นตอน                                           
           จบขั้นตอน                 
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 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะราย 
 
 
  ผู้ขอข้อมูลต้องระบุข้อมูลที่ต้องการขอโดยเขียนค าขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าต้องการขอข้อมูล
ข่าวสารเรื่องใดผู้ขอข้อมูลสามารถแจ้งความจ านงในการขอข้อมูลได้ใน  ๔ ช่องทาง คือ 
  ๑. ส่งทางไปรษณีย์มายังศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง บ้านเอก หมู่ที่ ๕ ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
๓๓๐๐๐ 
  ๒. ส่งทางโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๑๓๑๓  ต่อ ๑๖ 
  ๓. กรอกข้อมูลที่ต้องการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ๓๓๐๐๐  
  ๔. ส่งทางอินเตอร์เน็ต  โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร หรือกรอก
รายละเอียดการขอข้อมูลข่าวสารได้ท่ีเว็ปไซต์ http//www.Yaplonglocal.go.th และคลิกที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
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              ข้อมูลที่จัดไว้บริการภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดไว้บริการภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา  ๙  ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ 
  ๑. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
  ๒. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๗ (๔) 
  ๓. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
   -  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าป ี
   -  แผนชุมชน  หมู่ ๑-๘  ต าบลหญ้าปล้อง 
   -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี
   -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   -  แผนการด าเนินงานประจ าป ี
  ๔. คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 
   -  คู่มือประชาชน      
             -  คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์     
              -  คู่มือภารกิจหลัก     
             -  คู่มือเบี้ยยังชีพ     
              -  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
   -  คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
              -  คู่มือการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  ๕. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา  ๗  วรรคสอง 
  ๖. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ  
  ๗. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
  ๘. ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด  
   -   ผลการด าเนินงานประจ าป ี
   -  รายงานการประชุมสภาฯ   
   -  ประกาศประกวดราคา  สอบราคาฯ   
   -  สัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง  
   -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑  ทั้งป ี
   -  เอกสารทางการเงิน 
   -  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
   -  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
  ๙. เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ  
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       กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  ๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.
๒๕๕๙ 
  ๓. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ที่ ๔/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๕  มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
  ๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ลงวันที่ ๘  มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง การจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง และสถานที่ให้บริการ 
  ๕. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ลงวันที่ ๘  มกราคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
  ๖.  ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ๖/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙  
แต่งตั้งคณะท างานบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
  ๗. บันทึกข้อความส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ลงวันที่  ๑๒  
มกราคม  ๒๕๕๙   เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบล
หญ้าปล้อง 
  ๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๓๓  การ
ปิดประกาศรายงาน ที่สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ   
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      หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท างานบริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ 

 
          หัวหน้าคณะท างานบริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   ก ากับ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ การด าเนินการต่าง ๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
  

         เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
   ด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
และประชาชนที่มายื่นเรื่องขอรับข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   ด าเนินการศึกษา  วิเคราะห์การขอข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง
ดังนี้ 
   -  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ขอว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลข้อมูล 
   -  แจ้งไปยังหน่วยงานที่ดูแลข้อมูล เพ่ือพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ข้อมูลที่ขอได้หรือไม่  
       อย่างไร 
   -  หากหน่วยงานพิจารณาแล้วอนุญาตหรือไม่อนุญาตด้วยเหตุผลอย่างไร   ก็แจ้งไปยัง
      ผู้ขอข้อมูล  แต่หากหน่วยงานพิจารณาแล้ว  เห็นควรให้คณะกรรมการข้อมูล 
      ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง พิจารณา พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
      ข่าวสาร   และหากคณะกรรมการฯ  พิจารณาแล้ว  อนุญาตหรือไม่อนุญาตด้วย
      เหตุผลอย่างไร  ก็แจ้งไปยังผู้ขอข้อมูลต่อไป   
   ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการฯ 
   ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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  รายชื่อคณะท างานบริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ 

 
  ๑.  นางมัทนพร  แก้ววงษา         หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.    หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒.  นางสาวจันทร์สุดา จันทเขต    ผู้อ านวยการกองการศึกษา      คณะท างาน 
  ๓.  นางสาววชินันท์  ชาติมนตรี    นักจัดการงานทั่วไป  คณะท างาน 
  ๔.  น.ส.วรัชญ์ชนันท์ ชัยพิพัฒนพงษ์  นักวิชาการพัสดุ    คณะท างาน 
  ๕.  นางสาวเพ็ญประภา จ าปาทอง    นักวิเคราะห์ฯ    คณะท างาน 
  ๖.  นางค าบัว  ไกรรักษ์     เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างาน 
  ๗.  นางสาวรัชติภรณ์  เผ้าอาจ    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร คณะท างาน 
  ๘.  นางสาววัชชิรา  ทองทิพย์    เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างาน/เลขานุการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


