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ค ำน ำ 

  คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำร
จัดท ำรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัด กองคลัง กองช่ำง ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
อย่ำงเป็นระบบครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน  รำยละเอียดงำน รำยละเอียดเอกสำร
ประกอบกรณีประชำชนผู้มำรับบริกำรจะเข้ำมำติดต่อรำชกำร เพื่อก ำหนดเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุตำมข้อก ำหนดที่ส ำคัญและสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนเพื่อควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

  จำกบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 
66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
และมำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

  1. จัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
  2. รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  5. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  6. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
  7. คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  8. บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่รำชกำรมอบหมำย 
  โดยจัดสรรงบประมำณ หรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและสมควรตำมบทบำทภำรกิจของ
ส่วนท้องถิ่นตำมกฏหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0892.4/ว435 ลง
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 ก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทรำบผลสัมฤทธิ์ตรงตำมเป้ำหมำยภำรกิจ โดยจัดท ำคู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม มีเป้ำประสงค์ในกำรน ำมำตรกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลักที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์
หรือไม่ เพียงใด  
  คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรท ำงำน
ทั้งกับหัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จัดท ำขึ้นไว้เพ่ือจัดท ำรำยละเอียดของกำรท ำงำนในหน่วยงำน
ออกมำเป็นระบบและครบถ้วน 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน ( Work Manual)  
  - เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 
  - ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำงๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม
กระบวนกำรนั้น 
  - มีกำรจัดท ำขึ้นส ำหรับลักษณะงำนที่ซับซ้อน มีหลำยขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลำยคน 
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  - สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้หัวหน้ำหน่วยงำนได้มีโอกำสทบทวนภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนของตนว่ำยังคงมุ่งต่อ
จุดส ำเร็จขององค์กำรโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพรำะจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอำจท ำให้
หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญแก่ภำระบำงอย่ำงมำกยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำ/ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนหรือจุดส ำเร็จของกำร
ท ำงำนของแต่ละงำนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประโยชน์ต่อองค์กำรโดยส่วนรวม
สูงสุด และเพ่ือใช้มำตรฐำนกำรท ำงำน/จุดส ำเร็จของงำนนี้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน ต่อไปด้วย 
  3. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบควำม
คำดหวังอย่ำงชัดแจ้งว่ำ กำรทท ำงำนในจุดนั้นๆ ผู้บังคับบัญชำจะวัดควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนในเรื่องใดบ้ำง 
ซึ่งย่อมท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปรับวิธีกำรท ำงำนและเป้ำหมำยกำรท ำงำนให้ตรงตำมที่หน่วยงำนต้องกำรได้
และส่งผลให้เกิดกำรยอมรับผลกำรประเมินฯ มำกยิ่งขึ้น เพรำะทุกคนรู้ล่วงหน้ำแล้วว่ำท ำงำนอย่ำงไรจึงจะถือ  
ได้ว่ำมีประสิทธิภำพ  
  4. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร  
เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนสำมำรถมองเห็นศักยภำพของพนักงำน เนื่องจำกกำรท ำงำนทุกหน้ำที่มีจุดวัด 
ควำมส ำเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้ำงำนจึงสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ประโยชน์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
  ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชำ  
  1. กำรก ำหนดจุดส ำเร็จและกำรตรวจสอบผลงำนและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน  
  2. เป็นข้อมูลในกำรประเมินค่ำงำนและจัดชั้นต ำแหน่งงำน  
  3. เป็นคู่มือในกำรสอนงำน  
  4. กำรก ำหนดหน้ำที่กำรงำนชัดเจนไม่ซ้ ำซ้อน  
  5. กำรควบคุมงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  
  6. เป็นคู่มือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
  7. กำรวิเครำะห์งำนและปรับปรุงงำน  
  8. ให้ผู้ปฏิบัติงำนศึกษำงำนและสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้  
  9. กำรงำนแผนกำรท ำงำน และวำงแผนก ำลังคน  
  10. ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบขั้นตอนและสำยงำนท ำให้บริหำรงำนได้ง่ำยขึ้น  
  11. สำมำรถแยกแยะล ำดับควำมส ำคัญของงำน เพ่ือก ำหนดระยะเวลำท ำงำนได้  
  12. สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติของพนักงำนใหม่ท่ีจะรับได้ง่ำยขึ้นและตรงมำกข้ึน  
  13. ท ำให้บริษัทสำมำรถปรับปรุงระเบียบแบบแผนกำรท ำงำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้นได้  
  14. ยุติควำมขัดแย้งและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน  
  15. สำมำรถก ำหนดงบประมำณและทิศทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้  
  16. เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้  
  17. กำรศึกษำและเตรียมกำรในกำรขยำยงำนต่อไปนี้  
  18. กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยกับผลงำนและปริมำณก ำลังคนของหน่วยงำนได้  
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  19. ผู้บังคับบัญชำบริหำรงำนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น  
  20. เกิดระบบกำรบริหำรงำนโดยส่วนร่วมส ำหรับผู้บังคับบัญชำคนใหม่ในกำรร่วมกันเขียน
คู่มือ 
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงำน  
  1. ได้รับทรำบภำระหน้ำที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  
  2. ได้เรียนรู้งำนเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่/หรือผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน  
  3. ได้ทรำบควำมหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน  
  4. ได้รับรู้ว่ำผู้บังคับบัญชำจะใช้อะไรมำเป็นตัวประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
  5. ได้เข้ำใจระบบงำนไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหน่วยงำน  
  6. สำมำรถช่วยเหลืองำนซึ่งกันและกันได้  
  7. เข้ำใจหัวหน้ำงำนมำกข้ึน ท ำงำนด้วยควำมสบำยใจ  
  8. ไม่เก่ียงงำนกัน รู้หน้ำที่ของกันและกันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน  
  9. ได้ทรำบจุดบกพร่องของงำนแต่ละข้ันตอนเพื่อน ำมำปรับปรุงงำนได้  
  10. ได้เรียนรู้งำนของหน่วยงำนได้ท้ังหมด ท ำให้สำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้  
  11. มีข้ันตอนในกำรท ำงำนที่แน่นอน ท ำให้กำรท ำงำนได้ง่ำยขึ้น  
  12. รู้จักวำงแผนกำรท ำงำนเพ่ือให้ผลงำนออกมำตำมเป้ำหมำย  
  13. สำมำรถใช้เป็นแนวทำงเพ่ือกำรวิเครำะห์งำนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ  
  14. สำมำรถแบ่งเวลำให้กับงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
  15. รู้ขอบเขตสำยกำรบังคับบัญชำท ำงำนให้กำรประสำนงำนง่ำยขึ้น  
  16. ได้เห็นภำพรวมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำยงำนเดียวกันเข้ำใจงำนมำกขึ้น  
  17. สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพรำะมีสิ่งที่อ้ำงอิง  
  18. ได้รับรู้ว่ำตนเองต้องมีกำรพัฒนำอะไรบ้ำงเพ่ือให้ได้ตำมคุณสมบัติที่ต้องกำร  
  19. ได้เรียนรู้และรับทรำบว่ำเพ่ือนร่วมงำนท ำอะไร เข้ำใจกันและกันมำกขึ้น  
  20. ได้รับรู้ว่ำงำนที่ตนเองท ำอยู่นั้นส ำคัญต่อหน่วยงำนอย่ำงไร เกิดควำมภำคภูมิใจ 
ควำมหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีชื่อย่อเป็นทำงกำรว่ำ อบต. มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็น
รำชกำร บริหำรส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลที่มีรำยได้โดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท  
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งสิ้น 5,334 แห่ง)  
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รูปแบบองค์กำร  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำร  
บริหำรส่วนต ำบล  
  1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  
หมู่บ้ำนละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยรำษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น  
กรณีท่ีเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน  
และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละสำมคน  
  2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หนึ่งคน ซึ่งมำจำกกำร
เลือกตั้ง ผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
กำรบริหำร  
  กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบล 1 คน และให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน ซึ่ง  
เรียกว่ำ ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.  
  อบต.มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)  
  1. พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)  
  2. มีหน้ำที่ต้องท ำตำมมำตรำ 67 ดังนี้  
       - จัดให้มีและบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก  
      - กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
     - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
     - ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
     - ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
     - ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร  
     - คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
     - บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
     - ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย  
  3. มีหน้ำที่ที่อำจท ำกิจกรรมในเขต อบต.ตำมมำตรำ 68 ดังนี้ 
     - ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร  
     - ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
     - ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ  
     - ให้มแีละบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ  
     - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์  
     - ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว  
     - บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  
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     - กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  
     - หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.  
     - ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม  
     - กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์  
     - กำรท่องเที่ยว  
     - กำรผังเมือง 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  
  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้ อบต.มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของ  
ประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ 16 ดังนี้  
  1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  
  2. กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ  
  3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ  
  4. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
  5. กำรสำธำรณูปกำร  
  6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ  
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  
  8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
  9. กำรจัดกำรศึกษำ  
  10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  
  11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเกี่ยวกับท่ีอยู่อำศัย  
  13. กำรให้มี และบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  
  14. กำรส่งเสริมกีฬำ  
  15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน  
  16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  
  18. กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย  
  19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
  20. กำรให้มี และควบคุมสุสำน และกำรรักษำพยำบำล  
  21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์  
  22. กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์  
  23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ  
สำธำรณสถำนอื่น ๆ  
  24. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ
และ สิ่งแวดล้อม  
  25. กำรผังเมือง  
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  26. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร  
  27. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ  
  28. กำรควบคุมอำคำร  
  29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
  30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ตำมท่ีคณะกรรมกำร  
ประกำศก ำหนด 
บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  บทบำทภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
จำก บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่อง
อ ำนำจ หน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ 66 ก ำหนดให้ "องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่ำ เป็นกรอบภำระหน้ำที่หลักของ อบต. เมื่อพิจำรณำตำมบทบัญญัติ  
รัฐธรรมนูญแห่งอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่น มำตรำ 289 บัญญัติว่ำ "องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้ำที่ บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของ  
ท้องถิ่น" และ "องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดกำรศึกษำอบรมของรัฐ..." นอกจำกนี้ มำตรำ  
290 ยังได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้  
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือกำรส่งเสริม และรักษำคุณภำพ  
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
  ดังนั้น กรอบภำระหน้ำที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ (รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพ  
กำรอุตสำหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงกำรสำธำรณสุข กำรส่งเสริม และ  
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำอบรม ศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรำกฏ  
อยู่ในบทบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรต ำบล พ.ศ.2537 โดยก ำหนดเป็นภำรกิจหน้ำที่ที่ต้องท ำ  
และอำจท ำ  
  1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)  
  2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 67) 
     (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก  
     (2) กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
     (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
     (4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
     (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
     (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร  
     (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
     (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
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     (9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกร  
ให้ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร (ควำมเดิมในมำตรำ 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว โดยมำตรำ  
14 และเพ่ิมเติม (9) โดยมำตรำ 15 ของ พ.ร.บ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2542 (ตำมล ำดับ)  
  3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) อำจจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 68) 
     (1) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร  
     (2) ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
     (3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ  
     (4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ  
     (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์  
     (6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว  
     (7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  
     (8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  
     (9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต.  
     (10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม  
     (11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์  
     (12) กำรท่องเที่ยว  
     (13) กำรผังเมือง  
(ควำมเดิมในมำตรำ 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมำตรำ 16 ของ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 2 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญของต ำบล 
1. ที่ตั้ง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอท่ำเรือ อยู่ห่ำงจำก
อ ำเภอท่ำเรือ ประมำณ ๓ กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดพระนครศรีอยุธยำประมำณ ๖๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมำณ ๑๖ ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่กำรเกษตร ๗,๖๖๘ ไร่ ต ำบลบ้ำนร่อมมีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่รำบลุ่ม 
๒. อำณำเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ต ำบลโคกบ้ำนใหญ่ อ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี 
            ทิศใต้            ติดต่อกับ   ต ำบลเจ้ำท่ำสนุก ต ำบลศำลำลอย  
อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
            ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
            ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ต ำบลวังแดง อ ำเภอท่ำเรือ  
๓. ลักษณะภูมิประเทศ 
    สภำพโดยทั่วไป พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในกำรท ำกำรเกษตร โดยมีคลองชลประทำนไหลผ่ำนให้มี
น้ ำใช้ได้ตลอดท้ังป ี
๔. แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
    ต ำบลบ้ำนร่อม มีแหล่งน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ 
    ๑. คลองชลประทำน ๒๔ ขวำ มำจำกเริงรำง ไหลผ่ำน หมู่ที่ ๑ – ๔ 
    ๒. คลองชลประทำน ๒๓ ขวำ มำจำกเริงรำง ไหลผ่ำน หมู่ที่ ๕ 
    ๓. คอลงชลประทำน ร๗ซ. มำจำกบ้ำนหมอ ไหลผ่ำน หมู่ที่ ๕ 
    ๔. คลอง ๑ ขวำ ๒๔ ขวำ แยกมำจำกคลองสำย ๒๔ ขวำ ไหลผ่ำน หมู่ที่ ๓ – ๕ 
  ๕. คลองชลประทำน ๒๕ ขวำ มำจำกเริงรำง ไหลผ่ำน หมู่ที่ ๑ 
    ๖. คลอง ร ๘ ซ. แยกมำจำก คลองชลประทำน ๒๔ ขวำ ไหลผ่ำน หมู่ที่ ๖ 
๕. ลักษณะกำรปกครอง 
    ต ำบลบ้ำนร่อม แบ่งกำรปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้ำน ดังนี้ 
    หมู่ที่ ๑ บ้ำนดอนกระสังข์   ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสมศักดิ์  จินตะไล 
    หมู่ที่ ๒ บ้ำนโคกกุ่ม   ผู้ใหญ่บ้ำน นำงส ำเภำ  กะมะรินทร์ 
    หมู่ที่ ๓ บ้ำนปำกบ่อ   ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสมัคร  แก้วโรจน์ 
    หมู่ที่ ๔ บ้ำนเหนือ   ผู้ใหญ่บ้ำน นำยเสน่ห์  เอกเกิด 
    หมู่ที่ ๕ บ้ำนดอนประดู ่   ผู้ใหญ่บ้ำน นำยปรีชำ  ยุกิจภูติ 
    หมู่ที่ ๖ บ้ำนใต้     ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสยำม  แจ่มจ ำรัส 
    หมู่ที่ ๗ บ้ำนร่อม    ผู้ใหญ่บ้ำน นำงเปรมยุดำ  บำงสุวรรณ์ 
    หมู่ที่ ๘ บ้ำนโคกแค   ผู้ใหญ่บ้ำน  นำยเชิด  ระษำรักษ์ 
    หมู่ที่ ๙ บ้ำนกลำง   ผู้ใหญ่บ้ำน นำงเอมอร  ประสงค์ 
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๖. จ ำนวนประชำกร 

      ต ำบลบ้ำนร่อม มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น   ประมำณ 3,065 คน แยกเป็นชำย 1,436 คน 
หญิง 1,629  คน จ ำนวน 1,034  หลังคำเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2561)  
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม แบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้ำน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชำย(คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๑ บ้ำนดอนกระสังข์ 140 139 279 
๒ บ้ำนโคกกุ่ม 116 157 273 
๓ บ้ำนปำกบ่อ 224 238 462 
๔ บ้ำนเหนือ 223 254 477 
๕ บ้ำนดอนประดู่ 266 324 590 
๖ บ้ำนใต้ 114 135 249 
๗ บ้ำนร่อม 104 109 213 
๘ บ้ำนโคกแค 120 135 255 
๙ บ้ำนกลำง 129 138 267 

รวม 1,436 1,629 3,065 
 
7. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
  กำรประกอบอำชีพ 
  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รองลงมำเป็นอำชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้ำง รับรำชกำร และ
ค้ำขำย รำยได้เฉลี่ยเกินคนละ ๒๐,๐๐๐.- บำท ต่อปี โดยแยกเป็น 
  อำชีพเกษตรกรรม ประมำณ ๖๐ % 
  อำชีพรับจ้ำง ประมำณ ๓๒ % 
  อำชีพอ่ืน ประมำณ ๘ %  
  มีร้ำนค้ำของช ำในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  - สถำบันกำรเงิน    จ ำนวน –   แห่ง 
  - ปั้มน้ ำมัน     จ ำนวน ๓   แห่ง 
  - ปั้มน้ ำมัน (ปั้มหลอด)   จ ำนวน ๑   แห่ง 
  - ตลำด (ชั่วครำว)   จ ำนวน ๑   แห่ง 
  - โรงงำนอุตสำหกรรม  จ ำนวน ๒   แห่ง 
  - โรงสีข้ำวขนำดใหญ่   จ ำนวน ๑   แห่ง 
  - ร้ำนค้ำอ่ืนๆ     จ ำนวน ๒๒ แห่ง 
8. สภำพทำงสังคม 
  กำรศึกษำ 
   - โรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน  ๒  โรงเรียน 
   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน  ๒  แห่ง 
   - ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนของ กศน. จ ำนวน  ๑  แห่ง 
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  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
       โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน ๒ แห่ง 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่อม หมู่ที่ ๘  มีเจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน ๓ คน 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนดอนประดู่ หมู่ที่ ๕  มีเจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน ๓ คน 
  - อำสำสมัครสำธำรณสุข     จ ำนวน ๖๐ คน 
 9. กำรบริกำรพื้นฐำน 
  กำรคมนำคม 
   กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอ และจังหวัดฯ รวมทั้งกำรคมนำคมภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน มี
รำยละเอียด ดังนี้ 
   - ถนนลำดยำง   จ ำนวน  ๒  สำย  ใช้งำนได้ดี  ๒  สำย 
   - ถนนดิน         จ ำนวน  ๑  สำย  ใช้งำนได้ดี  ๑  สำย 
   - ถนนลูกรัง       จ ำนวน  ๙  สำย  ใช้งำนได้ดี  ๙  สำย 
   - ถนน คสล. (มีถนน คสล. ครอบคลุมทั้งต ำบล) 
   กำรคมนำคมต ำบลบ้ำนร่อม  สำมำรถติดต่อกับอ ำเภอและต ำบลต่ำงๆ มี ๓ สำย ด้วยกันสภำพถนน
เป็นถนนลำดยำง คือ 
   - บ้ำนร่อม – สำยท่ำเรือ – สระบุรี 
   - บ้ำนร่อม – นครหลวง – อยุธยำ 
   - บ้ำนร่อม – บ้ำนหมอ – ลพบุรี 
  กำรโทรคมนำคม 
   - มีตู้โทรศัพท์สำธำรณะใช้ครบทุกหมู่บ้ำน 
  กำรไฟฟ้ำ 
   - มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน 

ข้อมูลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร  
จ ำนวนผู้พิกำร หรือทุพพลภำพทั้งหมด 111 คน  
รวมจ ำนวนคนพิกำร (ทั้งต ำบล) 111 คน  
จ ำนวนคนชรำที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.บ้ำนร่อม จ ำนวน  557  คน  
รวมผู้สูงอำยุ (ทั้งต ำบล) จ ำนวน  557 คน  
ตำรำงที่ 9 แสดงจ ำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร  

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม (คน) 
ผู้สูงอำยุ 27 48 76 103 98 54 48 55 48 557 
คนพิกำร 7 8 11 22 19 12 11 13 8 111 

หมำยเหตุ ข้อมูล เดือนตุลำคม 2560 
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6. ศักยภำพในต ำบล  

6.1 ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
6.1.1 จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวน 28 คน  
- ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน  
- ต ำแหน่งในส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 19 คน  
- ต ำแหน่งในกองคลัง 4 คน  
- ต ำแหน่งในกองช่ำง 4 คน  
6.1.2 ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร  
- ประถมศึกษำ 7 คน  
- มัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ 6 คน  
- ปริญญำตรี 9 คน  
- สูงกว่ำปริญญำตรี 6 คน  
6.1.3 รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ประจ ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ (2559 ) จ ำนวน 17,960,054.26 บำท  
แยกเป็น  
- รำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบำล จ ำนวน 1,129,957.93 บำท  
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล จ ำนวน 13,067,794.33 บำท  
- เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 3,762,302 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 

ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กำรจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน  
บุคคล เพรำะทั้งผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนต่ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนขึ้นมำ  
ใช้ร่วมกัน ผู้บริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำร
มอบ  
หมำยหน้ำที่ และกำรสั่งกำรสำมำรถท ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมี
ควำม  
ยุติธรรมและน่ำเชื่อถือ เนื่องจำกมีทั้งหลักฐำนและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหำรสำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำน
ยอมรับ  
ผลกำรประเมินได้โดยงำนในส่วนของผู้ปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้ำทำยที่ท ำให้เกิด
ควำม  
มุ่งม่ันที่จะไปให้ถึงเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องมำกข้ึน เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมีกรอบหรือ
แนวทำงใน  
กำรปรับปรุงงำนและกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและ
ผู้บริหำร  
องค์กำรได้รวมกันก ำหนดไว้เพ่ือคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กำร  
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) กำรบริหำรงำนบุคคลนับเป็นภำรกิจที่  
ส ำคัญยิ่งประกำรหนึ่งของกำรบริหำรองค์กำร เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีส่วนท ำให้กำรพัฒนำองค์กำร
บรรลุตำม  
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรบริหำรบุคคลเป็นกระบวนกำรที่เก่ียวข้องตัวกับตัวบุคคลใน
องค์กำร  
นับตั้งแต่กำรสรรหำบุคคลมำปฏิบัติงำน กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ไปจนถึง  
กำรให้บุคคลพ้นจำกงำน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กำรได้คนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติดีมำ  
ปฏิบัติงำน ซึ่งกำรที่องค์กำรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวมำปฏิบัติงำนนั้น จ ำเป็นต้องสร้ำง
เครื่องมือ  
ส ำคัญคือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) ขึ้นมำใช้ในกำรวัดและประเมิน  
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะเป็นข้อมูลที่องค์กำรน ำไปใช้ในกำร
พิจำรณำ  
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กำรเลื่อนข้ันเลื่อนต ำแหน่ง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรโอนย้ำย กำรให้พักงำน และ
กำรให้พ้น  
จำกงำนโดยทั่วไปแล้ว กำรที่จะท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ์ยุติธรรม
และ  
เชื่อถือได้นั้น องค์กำรมักจะสร้ำงเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผล 
ซึ่งหนึ่งใน  
เครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในกำร  
เปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงบุคคลที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเดียวกัน โดยองค์กำรต้องท ำกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำร  
ปฏิบัติงำนไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด ำเนินกำรประเมินผลกำร ปฏิบัติงำนของบุคคลจึง  
เปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่องค์กำรได้ก ำหนดไว้  
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับค ำ ว่ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance  
Standard) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ให้ควำมหมำยว่ำเป็นผลกำรปฏิบัติงำนใน
ระดับใด 
ระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ กำรก ำหนด
มำตรฐำนกำร  
ปฏิบัติงำนจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนที่ต้อง
ปฏิบัติ โดยจะ  
มีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนหลำย ๆ ด้ำน ด้วยกัน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ  
ค่ำใช้จ่ำยหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปแบบ
ของ  
ปริมำณ ในขณะที่บำงประเภทอำจออกมำในรูปของคุณภำพองค์กำร จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำน
กำร  
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงำนประเภท นั้น ๆ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึง  
รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน  
2. เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร/กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนถือเป็น  
เครื่องมืออย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (ตำม PM 5) ที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพ
ทั่วไปทั้ง องค์กำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 



-14- 
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรท ำงำนของส่วนรำชกำรได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำร  
บริกำรที่มีคุณภำพ เสร็จรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย มีกำรท ำงำนปลอดภัยเพ่ือกำรบรรลุ
ข้อก ำหนดที่  
ส ำคัญของกระบวนกำร  
ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
หำกจะพิจำรณำถึงประโยชน์ที่องค์กำรและบุคคลในองค์กำรจะได้รับจำกกำรก ำหนดมำตรฐำน  
กำรปฏิบัติงำนขึ้นใช้ก็พบว่ำมีด้วยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
กำรสร้ำง  
แรงจูงใจ กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
1. ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ  
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง กำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำได้กับที่ควรจะเป็นมีควำมชัดเจน มองเห็น
แนวทำงใน  
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลได้มำกข้ึน และช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เขำสู่มำตรฐำนได้  
2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งท ำให้เรำเกิดควำมมุ่งมั่นไปสู่  
มำตรฐำนผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึกท้ำทำยผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมส ำเร็จจะเกิด 
ควำมมำนะ  
พยำยำม ผู้ปฏิบัติงำนจะเกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับงำน  
3. ด้ำนกำรปรับปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผลงำนที่มี  
คุณภำพจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครั้ง ท ำให้มองเห็น
แนวทำงในกำร  
ปรับปรุงงำน และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน และช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำ
และเป็น  
ประโยชน์ต่อกำรเพ่ิมผลผลิต  
4. ด้ำนกำรควบคุมงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุม กำร  
ปฏิบัติงำนผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และส่งผ่ำนค ำสั่งได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้สำมำรถ
ด ำเนินงำน  
ตำมแผนง่ำยขึ้นและควบคุมงำนได้ดีข้ึน  
5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนช่วยให้กำรประเมินผลกำร  
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้สึกกำร
เปรียบเทียบ  
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอรับผล
กำรประเมินได้ดีขึ้น  
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ขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย  
1. เลือกงำนหลักของแต่ละต ำแหน่งมำท ำกำรวิเครำะห์โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำย  
ลักษณะงำน (Job Description) ประกอบด้วย 
2. พิจำรณำวำงเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรผลงำนลักษณะใดจำกต ำแหน่งนั้น  
ไม่ ว่ำจะเป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ตั้งไว้ต้อง ไม่
ขัดกับ  
นโยบำย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กำร  
3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนใน  
ต ำแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน  
4. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนกำร  
ปฏิบัติงำนที่ ก ำหนดไว้  
5. ติดตำมดูกำรปฏิบัติงำนแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  
6. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ใหม่ตำมควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ  
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์ที่องค์กำรมักก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ เกณฑ์ด้ำน
ปริมำณงำน  
และระยะเวลำที่ปฏิบัติคุณภำพของงำน  
ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้  
1. ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ปฏิบัติเป็นกำรก ำหนดว่ำงำนต้องมีปริมำณเท่ำไร และควรจะใช้  
เวลำปฏิบัติมำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ ดังนั้นงำนลักษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำน
ด้วยปริมำณ  
หรือระยะเวลำที่ปฏิบัติได้  
2. คุณภำพของงำน เป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด  
โดยส่วนใหญ่ มักก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือ ได้ 
ประหยัดทั้งเวลำ  
และทรัพยำกร  
3. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน งำนบำงต ำแหน่งไม่สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนด้วย  
คุณภำพหรือปริมำณ แต่เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ  
ดังนั้น กำรก ำหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้  
ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำต้องปฏิบัติอย่ำงไร เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อ  
ภำพลักษณ์ขององค์กำรและขวัญก ำลังใจของเพ่ือนร่วมงำนอย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนส ำหรับต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ในองค์กำรมีควำมเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ท ำหน้ำที่ ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะต้องค ำนึงถึงสิ่งส ำคัญบำงประกำรนั่นก็คือ  
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ต้องเป็นมำตรฐำนที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำเห็นพ้อง
ต้องกันว่ำมำตรฐำนมีควำมเป็น ธรรม ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถปฏิบัติได้ตำมที่ก ำหนดไว้ ลักษณะงำนที่
ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต้องสำมำรถวัด ได้เป็นจ ำนวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่สำมำรถวัดได้มีกำรบันทึกไว้
ให้เป็นลำยลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกัน และสุดท้ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถปฏิบัติได้
ตำมมำตรฐำน กำรเปลี่ยนแปลงควรมีสำเหตุ เนื่องมำจำกกำรที่หน่วยงำนมีวิธีปฏิบัติงำนใหม่หรือน ำอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้มำใช้ปฏิบัติงำนโครงสร้ำงองค์กรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี
สภำต ำบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล กรรมกำรบริหำรของนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อ ำนำจบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมีพนักงำนประจ ำที่เป็นข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ท ำงำนประจ ำวัน โดยมีปลัดและรองปลัดองค์กำร บริหำรส่วนต ำบลเป็นหัวหน้ำงำนบริหำรภำยใน
องค์กรมีกำรแบ่งออกเป็นหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เท่ำท่ีจ ำเป็นตำม ภำระหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่ละ
แห่งเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ รับผิดชอบอยู่ เช่น ส ำนักงำนปลัด กองช่ำง และ              
กองคลัง 

๑. ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดใน
องค์กำร งำนป้องกันและ บรรเทำสำธำรณะ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนนโยบำยและแผน งำน
กฎหมำย งำนกำรศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม งำนบริหำรงำนบุคคล งำนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์  
งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนปลัด งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แบ่งส่วนรำชกำร ภำยในออกเป็น 9 งำน 
ประกอบด้วย  
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป  
- งำนธุรกำร สำรบรรณ จัดท ำค ำสั่ง  
- งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
- งำนเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  
- งำนกิจกรรมต่ำง ๆ - อ่ืน ๆ ที่ไม่มีส่วนรำชกำรใดรับผิดชอบ 
2. งำนนโยบำยและแผน  
- งำนจัดท ำนโยบำยและแผน  
- งำนวิจัยประสำนแผน  
- งำนติดตำมประเมินผล  
- งำนเกี่ยวกับกำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
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3. งำนบริหำรงำนบุคคล  
- งำนบรรจุและแต่งตั้ง  
- งำนวินัย  
- งำนสิทธิและสวัสดิกำร  
4. งำนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์  
- งำนสวัสดิกำรสังคม  
- งำนสังคมสงเครำะห์  
- งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี  
5. งำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
- งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ  
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
- งำนกิจกำรโรงเรียน  
- งำนบริกำรสำธำรณสุข  
6. งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  
- งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ  
7. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
8. งำนกฎหมำย  
- งำนเกี่ยวกับกำรตรำบัญญัติ  
- งำนนิติกรรม  
- งำนคดี  
9. งำนส่งเสริมกำรเกษตร  
- งำนส่งเริมกำรเกษตร  
- งำนส่งเสริมปศุสัตว์ 
๒. กองคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงินและเอกสำร ทำง
กำรเงินกำรตรวจใบส ำคัญ ฎีกำงำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เงิน
อ่ืนๆงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดท ำบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียน คุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลอง
ประจ ำเดือน ประจ ำปี งำนเกี่ยวกับ กำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมำย แบ่งส่วนรำชกำร ภำยใน ออกเป็น 4 งำน ประกอบด้วย  
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๑. งำนกำรเงิน  
- งำนกำรเงิน  
- งำนบัญชีและงบประมำณ  
- งำนเร่งรัดและติดตำมหนี้สิน  
- งำนพัสดุ  
- งำนตรวจสอบ  
2. งำนบัญชี  
- งำนบัญชี  
- งำนบัญชีเงินฝำก  
- ทะเบียนคุมเบิกจ่ำยเงิน  
- งบกำรเงินและทดลอง  
- งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
3. งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  
โครสร้ำงกองคลัง  
งำนกำรเงิน งำนทะเบียน  
ทรัพย์สินและพัสดุ  
งำนพัฒนำและจัดเก็บ  
งำนบัญชี รำยได้ 
- งำนจัดเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ  
- งำนจัดเก็บขยะมูลฝอย  
- งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ  
- งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้  
4. งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
- งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี  
- งำนพัสดุ  
- งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 
๓. กองช่ำง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำน วิศวกรรม
กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง              
งำนควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง                   
กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง และซ่อมบ ำรุง กำรควบคุม กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ 
งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บ รักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง และงำน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตำมท่ีได้รับมอบหมำย แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ออกเป็น 4 งำน ประกอบด้วย  
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1. งำนก่อสร้ำง  
- งำนโยธำ  
- งำนก่อสร้ำง  
- งำนผังเมือง  
2. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  
- งำนออกแบบ  
- งำนควบคุมอำคำร  
3. งำนประสำนสำธำรณูปโภค  
4. งำนผังเมือง  
โครสร้ำงกองช่ำง  
งำนก่อสร้ำง งำนประสำน งำนผังเมือง  
สำธำรณูปโภค  
งำนออกแบบและ  
ควบคุมอำคำร 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21  
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต ผู้ใดจะก่อสร้ำงอำคำร
ต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องตรวจพิจำรณำและออก
ใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำต ทรำบภำยใน 45 
วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำขอในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำต หรือยังไม่
อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครำวครำวละไม่เกิน  
45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อน
สิ้น ก ำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี  
ช่องทำงกำรให้บริกำร  
สถำนที่ให้บริกำร  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน  
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ  
08:30 - 16:30 น.  
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน  
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ  
1) กำรตรวจสอบเอกสำร  
ยื่นค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรพร้อมเอกสำร  
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร)  
1 วัน  
2) กำรพิจำรณำ  
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขออนุญำต (หมำย  
เหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร)  
2 วัน  
3) กำรพิจำรณำ 7 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ  
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
ตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงจัดท ำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกำศ
กระทรวงคมนำคมเรื่องเขตปลอดภัยในกำรเดินอำกำศเขตปลอดภัยทำงทหำรฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร)  
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ  
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำแบบแปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมำ
รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (น.1) (หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขออนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร)  
35 วัน  
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ  
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  
1)  
บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดำ)  
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล ส ำเนำ 1 ชุด หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล)  
3) แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบข. 1) ฉบับจริง 1 ชุด  
4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำม รับรองส ำเนำทุก
หน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรใน
ที่ดิน ส ำเนำ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต)  
5) ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือใบอนุญำตฯฉบับ ต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและ แผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต) 
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6) กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ ๓๐บำทพร้อม ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบ และผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง 
1 ชุด ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขอ
อนุญำต)  
7) บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) ส ำเนำ 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขอ
อนุญำต)  
8) หนงัสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน) ฉบับจริง 1 ชุด หมำย
เหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต)  
9) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ 
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ สถำปัตยกรรม
ควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน)  
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)  
10) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ วิศวกรรม
ควบคุม (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรม ควบคุม) ฉบับจริง 1 ชุด  
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน)  
11) แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อพร้อมกับเขียน ชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยู่ของสถำปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ฉบับ
จริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน)  
12) รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำรชื่ออำคำรสถำนที่ก่อสร้ำงชื่อ คุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วย
วัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง ประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือน จำกแผ่นดินไหวได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรับน้ ำหนักควำม
ต้ำนทำนควำมคงทน ของอำคำรและพ้ืนดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสร้ำง ฉบับจริง 1 ชุด  
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน)  
13) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ ค่ำ fc > 65 
ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบ ควำมมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำตลงนำม ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน)  
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14) กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม
หรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่
เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน)  
15) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิก ควบคุมงำน) ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน) ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)  
16) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำต                
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน)  
17) แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  
ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ)  
18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ ฉบับจริง 
1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ)  
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ)  
20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน เพลิงไหม้ ฉบับ
จริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ)  
21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ระบำยน้ ำทิ้ง ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)  
22) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ  
ฉบับจริง 1 ชุด หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพิม่เติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ)  
23) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ(เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ)  
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร  
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร  
1) กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม โทรศัพท์ 035-340736 www.banrome.go.th 
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กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ  
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
1. ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบ  
กิจกำร (มำตรำ 11)  
2. ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นยื่นจด  
ทะเบียนแทนก็ได้  
3. ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียน  
และเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน  
4. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำน เจ้ำหน้ำที่หรือ
ดำวน์โหลดจำก www.dbd.go.th  
ช่องทำงกำรให้บริกำร  
สถำนที่ให้บริกำร  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง  
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :60 นำที  
ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ  
1) กำรตรวจสอบเอกสำร  
นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำเอกสำร/แจ้งผล 30 นำที  
2) กำรตรวจสอบเอกสำร เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับช ำระค่ำธรรมเนียม 5 นำที  
3) กำรพิจำรณำ นำยทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ/ จัดเตรียมใบส ำคัญกำรจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส ำเนำเอกสำร 15 นำที  
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ นำยทะเบียนตรวจเอกสำรและลงนำม/มอบใบทะเบียนพำณิชย์ให้ผู้ ยื่นค ำ
ขอ 10 นำที  
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ  
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  
1) ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) ฉบับจริง 1 ฉบับ  
2) บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำ 1 ฉบับ(พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)  
3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำ 1 ฉบับ(พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง)  



-24- 
4) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือ เจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้มีพยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน ฉบับจริง 1 ฉบับ หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้ำบ้ำน )  
5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือส ำเนำสัญญำ เช่ำโดยมีผู้ให้ควำม
ยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง ส ำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน )  
6) แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียง โดยสังเขปพร้อมลงนำม
รับรองเอกสำร ฉบับจริง 1 ฉบับ  
7) หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท ฉบับจริง 1 ฉบับ  
8) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรอง ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน 
และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ส ำเนำถูกต้อง ส ำเนำ 1 ฉบับ  
9) ส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำว จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของ
สินค้ำท่ีขำยหรือให้เช่ำหรือส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง ส ำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพำณิชยกิจกำรขำยหรือให้เช่ำ
แผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพำะที่เก่ียวกับกำรบันเทิง)  
10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินทุนหรืออำจมำพบ
เจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำบันทึกถ้อยค ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำนแสดงจ ำนวน
เงินทุนก็ได้ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพำณิชยกิจกำรค้ำอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับ ด้วยอัญมณี)  
ค่ำธรรมเนียม  
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)  
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) (หมำยเหตุ: -) ค่ำธรรมเนียม 50 บำท  
2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) (หมำยเหตุ: -) ค่ำธรรมเนียม 30 บำท  
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร  
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร  
1) ร้องเรียน ณ ช่องทำงที่ยื่นค ำขอ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
หมำยเลขโทรศัพท์ (035-340736 ) www.banrome.go.th 
กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่  
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ใน  
กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้  

http://www.banrome.go.th/
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1. กำรติดต่อขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่  
1.1 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีที่มีกำรตีรำคำ  
ปำนกลำงที่ดิน   
(1) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐำนที่  
ต้องใช้ต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดิน  
(2) เจ้ำพนักงำนประเมินจะท ำกำรตรวจสอบและค ำนวณค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมินให้ผู้มีหน้ำที่  
เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ ำนวนเท่ำใดภำยในเดือนมีนำคม  
(3) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินจะต้องเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปีเว้นแต่กรณี  
ได้รับใบแจ้งกำรประเมินหลังเดือนมีนำคมต้องช ำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน  
1.2 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง  
ไป  
(1) เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำมแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำ  
พนักงำนประเมินภำยในก ำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง  
(2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน  
(3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด  
1.3 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้กำรลดหย่อน  
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนท ำให้อัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป  
 (1) เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำมแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยใน  
ก ำหนด 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน  
(2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน  
(3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด  
(4) กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ในปีถัดไปจำกปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดินให้ผู้รับ  
ประเมินน ำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช ำระภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี  
2. กรณีเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งกำรประเมินภำษีบ ำรุง  
ท้องที่แล้วเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำ  
พนักงำนประเมินภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประกำศรำคำปำนกลำงที่ดินหรือวันที่ได้รับกำรแจ้งประเมินแล้วแต่  
กรณี  
3. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไข  
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน  
ร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/  
เพ่ิมเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  
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4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังนับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ  
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว  
5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำร  
เอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน  
6. จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ  
ช่องทำงกำรให้บริกำร  
สถำนที่ให้บริกำร  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13130 โทร.035-340736
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง  
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 31 วัน  
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ  
1) กำรตรวจสอบเอกสำร  
เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือภบท.8)  
เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร  
(หมำยเหตุ: (กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม) 1 วัน  
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ  
2) กำรพิจำรณำ  
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สินตำมแบบแสดง  
รำยกำร (ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งกำรประเมินภำษีให้เจ้ำของทรัพย์สิน  
ด ำเนินกำรช ำระภำษี 30 วัน  
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ  
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  
1) บตัรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง 1 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับ  
2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 1 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับ  
3) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน , น.ส.3 ฉบับจริง 1 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับ  
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับ หมำยเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล)  
5) หนังสือมอบอ ำนำจ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมำยเหตุ(กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  
6) ใบเสร็จหรือส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ของปีก่อน ฉบับจริง 1 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับ  


