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บทท่ี 1 
บทนํา 

................................  
ความเปนมา 
 นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 เปนตนมาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีบทบาทอํานาจหนาท่ีกวางขวางมากข้ึนโดยมิเพียงท่ีจะมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก
ประชาชนในทองถ่ินเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินไดมีสวนรวมในการบริหารพัฒนา
และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน และจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552      
สวนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีใน
การพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย           
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 1. จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
 7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
 9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
 ตามพระราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปาหมายภารกิจ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมีเปาประสงคในการนํา
มาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีไดมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการซ่ึง
บงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย
วัตถุประสงคหรือไม เพียงใด 

 คูมือการปฏิบัติงาน ( Operating Manual) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางานท้ังกับหัวหนา
งานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําข้ึนไวเพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมาเปนระบบ
และครบถวน 
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

• เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ  

• ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

• มักจัดทําข้ึนสําหรับลักษณะงานท่ีซับซอน มีหลายข้ันตอนและเก่ียวของกับคนหลายคน  

• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาท่ีของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุดสําเร็จของ
องคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจทําใหหนวยงานตองให
ความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแตละ
งานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพ่ือใชมาตรฐาน
การทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย  
 3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบความคาดหวังอยาง
ชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบาง ซ่ึงยอมทําให
ผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามท่ีหนวยงานตองการไดและสงผลใหเกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามีประสิทธิภาพ  
 4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพ่ือใหหัวหนา
หนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาท่ีมีจุดวัดความสําเร็จท่ีแนนอนเดนชัด 
หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
 1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน  
 2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน  
 3. เปนคูมือในการสอนงาน  
 4. การกําหนดหนาท่ีการงานชัดเจนไมซํ้าซอน  
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน  
 8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได  
 9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน  
 10. ผูบังคับบัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายข้ึน  
 11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได  
 12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน  
 13. ทําใหหนวยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได  
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 14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน  
 15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได  
 16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของหนวยงานตอไปนี้  
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้  
 18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได  
 19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ  

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน 
 1. ไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน  
 2. ไดเรียนรูงานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน  
 3. ไดทราบความหวัง ( Expectation) ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน 
 4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน  
 6. สามารถชวยเหลืองานซ่ึงกันและกันได  
 7. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ  
 8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอกัน  
 9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพ่ือนํามารปรับปรุงงานได  
 10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได  
 11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายข้ึน  
 12. รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย  
 13. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  
 14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายข้ึน  
 16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน  
 17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางอิง  
 18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ  
 19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน  
 20. ไดรับรูวางานท่ีตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ  

ความหมายองคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุน
ในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท 
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รูปแบบองคการ 
  องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
  1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
หมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 
กรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และ
ในกรณีมีเพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละสามคน 
  2. องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบล หนึ่งคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
บริหารทองถ่ินโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

การบริหาร 
  กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 1 คน และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซ่ึงเรียกวา 
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลหรือผูบริหารทองถ่ิน 

อํานาจหนาที่ของ อบต. 
  อบต.มีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
  1. พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
  2. มีหนาท่ีตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้  
   - จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก  
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัด 
    ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
   - ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
   - ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   - สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ  
   - คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
   - ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  
  3. มีหนาท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้  
   - ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
   - ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
   - ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
   - ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
   - ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  
   - สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
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   - บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  
   - การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
   - หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.  
   - ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
   - กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  
   - การทองเท่ียว  
   - การผังเมือง  

อํานาจหนาท่ีตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  
  2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
  3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  
  4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  
  5. การสาธารณูปการ  
  6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ  
  7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
  8. การสงเสริมการทองเท่ียว  
  9. การจัดการศึกษา  
  10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
  12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย  
  13. การใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
  14.การสงเสริมกีฬา  
  15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรการพัฒนาทองถ่ิน  
  17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
  20. การใหมี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล  
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
  22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว  
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอ่ืน ๆ  
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  24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
  25. การผังเมือง  
  26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร  
  27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
  28. การควบคุมอาคาร  
  29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินกิจอ่ืนใด ท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 สวนท่ี 3 เรื่องอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให "องคการบริหารสวนตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซ่ึงถือไดวา เปนกรอบภาระหนาท่ีหลักของ อบต. เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองทองถ่ิน มาตรา 289 บัญญัติวา "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยอมมีหนาท่ี
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน" และ "องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน ยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตน เพ่ือการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย 
  ดังนั้น กรอบภาระหนาท่ีของ อบต. จึงครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริมอาชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และอ่ืน ๆ ) ซ่ึงปรากฏอยูใน
บทบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปนภารกิจหนาท่ีท่ีตองทํา และอาจทํา 
   1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
    2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
(มาตรา 67) 
   (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
   (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ  
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   (7) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
   (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14 
และเพ่ิมเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
ตามลําดับ) 
  3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาจทําใหเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 68) 
   (1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
   (2) ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
   (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
   (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
   (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  
   (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
   (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  
   (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
   (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.  
   (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
   (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  
   (12) การทองเท่ียว  
    (13) การผังเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของตําบล 

……………………………….. 

 (1)  ดานกายภาพ 
 1)  ท่ีตั้งของของตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดมีการจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงใหสภาตําบลบานกอกจัดตั้งเปน
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ใหองคการบริหารสวนตําบลมีเขตตามเขตตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี
ยกเวนสวนท่ีอยูในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยูในตําบลนั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนาท่ี 34 เลม 113 
ตอนท่ี 9 ง เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2539 ลําดับท่ี 291 
  องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลบานกอก โดยมีพ้ืนท่ีบางสวนเปนของเทศบาล
ตําบลจัตุรัส ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (หมูท่ี 1 บางสวน , หมูท่ี 2 บางสวน, หมูท่ี 12 บางสวน) 
และพ้ืนท่ีบางสวนเปนขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก ตําบลบานกอก    อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ        
(หมูท่ี 1 บางสวน , หมูท่ี 2 บางสวน, หมูท่ี 12 บางสวน) 
   อาณาเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกอก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองท่ีอําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2541 ใหมีอาณาเขต ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดตอตําบลหนองบัวบาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลําหวยเสียว 
บริเวณพิกัด R T 015286 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางเกวียน เชื่อมกับสันพนังผาเก้ิง บริเวณพิกัด R T 
022297 ไปตามแนวสันพนังผานโสกเสาเรือน จดลําหวยนาง (หวยมะคา) บริเวณพิกัด R T 024314 ไปทางทิศตะวันออกถึง
เนินละหานขาว ไปตามสันเนิน สิ้นสุดแนวเขตท่ีลําคันฉู บริเวณ พิกัด R T 114318 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 13 
กิโลเมตร 
   ทิศตะวันออก ติดตอตําบลหนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส และตําบลรังงาม ก่ิงอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลําคันฉู บริเวณพิกัด R T 114318 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามก่ึงกลาง ลําคันฉู ผานดานทิศใต
ของเนินละหานขาวผานโนนวานไฟ ถึงสะพานติดกับวัดบานมะเกลือ บริเวณพิกัด R T 063276 ไปตามถนนสายจัตุรัส – หนอง
บัวระเหว ถึงสะพานขามลําคันฉู บริเวณพิกัด R T 065267 ไปทาง           ทิศตะวันออกตามแนวลําคันฉู ผานก่ึงกลางสะพาน
ธรรมนูญ บนถนนสายจัตุรัส – หนองบัวระเหว บริเวณพิกัด R T 066256 ตัดผานทุงนาระหวางบานหนองบัวใหญกับบานกอก 
และตัดผานถนนสายชัยภูมิ – สีค้ิว (ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 201) ระหวางหลักกิโลเมตรท่ี 82 – 84 บริเวณ พิกัด R T 
065232 เชื่อมกับถนนสาธารณะ      ขางโรงพยาบาลจัตุรัส ไปตามลําหวย ถึงโคกหนองแจง บริเวณ พิกัด R T 102173 ไปตาม
แนวสันโคกตัดผานทุงนา     ผานริมสระสี่เหลี่ยมนอยดานทิศตะวันออก เชื่อมกับถนนเขาบานสระสี่เหลี่ยม สิ้นสุดแนวเขตท่ีเสน
แบงเขต    จังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดนครราชสีมา บริเวณ พิกัด R T 151107 รวมระยะทางดานทิศตะวันออก ประมาณ          
32 กิโลเมตร  
   ทิศใต ติดตอตําบลทัพรั้ง ก่ิงอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากถนน
เขาบานสระสี่เหลี่ยม บริเวณ พิกัด R T 151107 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดชัยภูมิ กับจังหวัด
นครราชสีมา ถึงทางสาธารณะเขาบานทุงสวาง – บานเต็งเตี้ย บริเวณ พิกัด R T 123064 ไปทางทิศเหนือตามก่ึงกลางทาง
เกวียน สิ้นสุดแนวเขตท่ีเนินบานทุงสวาง (คุมหนองแดง) บริเวณ พิกัด R T 098101 รวมระยะทางดานทิศใต ประมาณ 10 
กิโลเมตร 
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   ทิศตะวันตก ติดตอตําบลหนองบัวโคก ตําบลกุดน้ําใส และตําบลหนองบัวบาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก เนินบานทุงสวาง (คุมหนองแดง) บริเวณ พิกัด R T 098101 ไปทางทิศเหนือเชื่อมกับสันโคกหนองใน
ใจ บริเวณ พิกัด R T 097133 ไปตามแนวสันโคกเชื่อมกับคลองหลุบง้ิว ไปตามก่ึงกลาง   คลองหลุบง้ิว เชื่อมกับโคกซําบักจอย 
บริเวณ พิกัด R T 065176 ไปตามแนวสันโคกเชื่อมกับถนนเขาอางเก็บน้ําหวยทองหลาง บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 3 ใชก่ึงกลาง
ถนนเปนแนวแบงเขต บริเวณ พิกัด R T 055216 ไปทางทิศตะวันตกตามทางรถไฟ ถึงลําคันฉู บริเวณ พิกัด R T 043216  
ไปทางทิศเหนือตัดผานสะพานบนถนน  สายจัตุรัส – บําเหน็จณรงค ระหวางหลักกิโลเมตรท่ี 1 - 2 บริเวณ พิกัด R T 038227 
ไปตามก่ึงกลางลําคันฉู    เชื่อมกับลําหวยเสียว บริเวณพิกัด R T 044253 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดแนวเขต        
ท่ีลําหวยเสียว   บริเวณพิกัด R T 015286 รวมระยะทางดานทิศตะวันตก ประมาณ 23 กิโลเมตร 
 

  ตําบลบานกอก มีพ้ืนท่ีประมาณ  98  ตารางกิโลเมตร โดยแบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
   1. องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  มีพ้ืนท่ีในเขตตําบลบานกอก ประมาณ 58,810 ไร หรือ        
94.423  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดกับ  ตําบลหนองบัวบาน  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศใต ติดกับ  ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และ 
       ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตําบลละหาน ตําบลหนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส  
        จังหวัดชัยภูมิ และตําบลรังงาม อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก ติดกับ   ตําบลหนองบัวบาน ตําบลกุดน้ําใส และตําบลหนองบัวโคก  
        อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
  2. เทศบาลตําบลจัตุรัส มีพ้ืนท่ีในเขตตําบลบานกอก ประมาณ 3.577 ตารางกิโลเมตร 
   
  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานกอก ตั้งอยูสํานักงาน  เลขท่ี 13 หมูท่ี 12 ตําบลบานกอก     อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ และตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดชัยภูมิ ระยะทางหางจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ระยะทางประมาณ  
43.40 กิโลเมตร  
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 2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  เปนพ้ืนท่ีสูงโดยทางดานทิศเหนือสูงกวาระดับน้ําทะเล          
230  เมตร  ดานทิศใตสูงกวาระดับน้ําทะเล  260 เมตร พ้ืนท่ีท้ังสองดานมีลักษณะ ลาดเอียงลงมาตอนกลางของ
ตําบลบานกอก สภาพดินเปนดินเหนียวปนทรายและมีพ้ืนท่ีเปนดินเค็มบางสวน โดยหนาดินถูกชะลาง  ทําการเกษตร  
ไมไดผลเทาท่ีควรและในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  มีสภาพภูมิอากาศท่ีแหงแลง  มีปริมาณน้ําฝนนอย
ในแตละป 
 

 3)  ลักษณะภูมิอากาศ  
  1. ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยภูมิ ข้ึนอยูกับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดพามวลอากาศเย็นและแห งจากประเทศจีนเข าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต ประมาณ
กลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงอยู ในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําให จังหวัดชัยภูมิ มีอากาศ
หนาวเย็นและแห งท่ัวไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ท่ีพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข าปกคลุม
ประเทศไทยในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําใหมีฝนตกชุกท่ัวไป  
  2. ลักษณะภูมิอากาศของ ตําบลบานกอก  มีลักษณะอากาศรอนชื้น อยูในภูมิอากาศแบบมรสุม เขตรอน  มีฤดู 
3 ฤดู โดยระยะเวลาในแตละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟาอากาศของแตละป มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว รอนจัด
ในฤดูรอน และชวงฝนสลับกับชวงแหงแลงแตกตางกันอยางชัดเจน ตามหวงเวลา  ตามฤดูกาล ดังนี ้ 
   ฤดูหนาว       ประมาณเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ 
   ฤดูรอน        ประมาณเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม 
   ฤดูฝน          ประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
  3. อุณหภูมิ  เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิพ้ืนท่ีส วนใหญ เปนปาเขา อากาศค อนขางรอนอบอ าวในช วงฤดูร อน 
และจะมีอากาศค อนขางหนาวเย็นในช วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป  27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน เป นเดือนท่ีมีอากาศร 
อนอบอาวมากท่ีสุดในรอบป ซ่ึงเคยวัดอุณหภูมิสูงท่ีสุดได 42.6 องศาเซลเซียส  เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2526 และ
วันท่ี 11 และ 18 เมษายน 2559 สวนในชวงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม วัดอุณหภูมิต่ําท่ีสุดได 
6.3 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2503    
  4. ปริมาณน้ําฝนสะสม เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาเพชรบูรณ และเทือกเขาดงพญา
เย็นอยู ทางทิศตะวันตก  เทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรักอยู ทางทิศใต เป นแนวขวางก้ันไม ใหมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต พัดเข าปกคลุมได สะดวก ทําให บริเวณจังหวัดชัยภูมิ มีฝนน อย เนื่องจากฝนจะไปตกทางด าน
ตะวันตกและด านใตของภูเขาเป นสวนมาก โดยพ้ืนท่ีทางด านตะวันตกแนวติดต อกับจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชร
บูรณ เป นบริเวณท่ีมีฝนตกชุกมาก  โดยเฉพาะบริเวณอําเภอภักดีชุมพลมีปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังป มากกว า           
1,500 มิลลิเมตร สวนบริเวณอ่ืน ๆ มีฝนนอย โดยเฉพาะบริเวณอําเภอเกษตรสมบูรณ มีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดท้ังป 
ต่ํากวา 800 มิลลิเมตร สําหรับปริมาณฝนเฉลี่ย ตลอดท้ังปของจังหวัดชัยภูมิ 1,118.0 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝน
ตกเฉลี่ยท้ังป 101 วัน เดือนกันยายน เป นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุดในรอบป  ปริมาณฝนมากท่ีสุดใน 24 ชั่วโมง 
เคยวัดได 162.5 มิลลิเมตร เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2551 
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  5. ทิศทางลมในแตละฤดู สามารถแบงไดเปน 3 ฤดู  คือ 
   - ฤดูหนาว เริ่มต นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนชวงท่ีมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซ่ึงมีคุณสมบัติหนาวเย็น  
จะแผลงมาปกคลุมประเทศไทย ทําใหอากาศโดยท่ัวไปจะหนาวเย็นและแหง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน  สําหรับ
เดือนท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดจะอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  
   - ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนชวงวางของฤดูมรสุม   
ลมท่ี พัดปกคลุมส วนใหญเปนลมฝายใต และหย อมความกดอากาศต่ํา เนื่องจากความร อน ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ทําให มีอากาศรอนอบอาวโดยท่ัวไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนท่ีมีอากาศรอนอบอาวท่ีสุดของป  
   - ฤดูฝน เริ่มต นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป นชวงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตพัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช วง ดังกล าวรองความกดอากาศ
ต่ําท่ีพาด อยูบริเวณภาคใต ของประเทศไทยจะเลื่อนข้ึนมาพาดผ านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทําใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเปนเดือน
ท่ีมีฝนตกชุกหนาแนนมากท่ีสุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัยดังกล าวท่ีใหมีฝนตกชุกแล วยังข้ึนอยู กับอิทธิพล 
ของพายุหมุนเขตรอนท่ีเคลื่อนตัวเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยดวย 
ท่ีมา : ศูนยภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  (มกราคม 2563) 
 

 4)  ลักษณะดิน  
  สภาพดินเปนดินรวนปนทราย มีบางพ้ืนท่ีเปนดินเค็ม  พ้ืนท่ีสวนใหญใชในการประกอบอาชีพ 
ดานเกษตรกรรม และใชเปนท่ีอยูอาศัย  
 

(2)  ดานการเมือง/การปกครอง 
 1)  เขตการปกครอง  
  องคการบริหารสวนตําบลบานกอก   มีจํานวน  17  หมูบาน   ไดแก 

หมูท่ี 1 บานกอก หมูท่ี 10 บานคงคาลอม 
หมูท่ี 2 บานกอก หมูท่ี 11 บานโนนทอง 
หมูท่ี 3 บานโนนทอง หมูท่ี 12 บานกอก 
หมูท่ี 4 บานสําโรงทุง หมูท่ี 13 บานมะเกลือ 
หมูท่ี 5 บานหลุบง้ิว หมูท่ี 14 บานสระสี่เหลี่ยม 
หมูท่ี 6 บานมะเกลือ หมูท่ี 15 บานหนองไผ 
หมูท่ี 7 บานสระสี่เหลี่ยม หมูท่ี 16 บานดงผาสุข 
หมูท่ี 8 บานโนนสะอาด หมูท่ี 17 บานโนนทอง 
หมูท่ี 9 บานทุงสวางพัฒนา   

  พ้ืนท่ีบางสวนของ หมูท่ี 1 บานกอก หมูท่ี 2 บานกอก และ หมูท่ี 12 บานกอก ตําบลบานกอก    เปนพ้ืนท่ี
ของเทศบาลตําบลจัตุรัส ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
  พ้ืนท่ีมีท้ังหมด จํานวน  94.423  ตารางกิโลเมตร   
  หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ  298  กิโลเมตร  
  หางจากท่ีวาการอําเภอจัตุรัส  ประมาณ   5 กิโลเมตร 
  หางจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ  43.40  กิโลเมตร  
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(3)  ประชากร 
   1)  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   มีประชากรท้ังสิ้น  6,761  คน 
   แยก   เปน   ชาย    จํานวน  3,326    คน 
            เปน   หญิง   จํานวน  3,435    คน 
  ประชากรมีความหนาแนนเฉลี่ย     71.60  คน  ตอตารางกิโลเมตร 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือนและขอมูลประชากร ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาน
กอก 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
พ้ืนท่ี จํานวน จํานวนประชากรป 2564 

(ไร) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บานกอก 1,387 7 8 9 17 
2 บานกอก 2,132 70 66 58 124 
3 บานโนนทอง 3,000 245 282 322 604 
4 บานสําโรงทุง 2,581 91 126 137 263 
5 บานหลุบง้ิว 4,773 276 361 322 683 
6 บานมะเกลือ 4,640 253 316 330 646 
7 บานสระสี่เหลี่ยม 4,665 191 245 297 542 
8 บานโนนสะอาด 3,752 103 152 129 281 
9 บานทุงสวางพัฒนา 4,575 123 176 175 351 

10 บานคงคาลอม 3,448 112 119 124 243 
11 บานโนนทอง 3,655 285 366 397 763 
12 บานกอก 2,959 48 56 43 99 
13 บานมะเกลือ 3,675 277 380 405 785 
14 บานสระสี่เหลี่ยม 4,765 127 233 242 475 
15 บานหนองไผ 3,603 83 130 116 246 
16 บานดงผาสุข 3,445 73 103 103 206 
17 บานโนนทอง 1,755 152 207 226 433 
 รวม 58,810 2,516 3,326 3,435 6,761 

 

ท่ีมา   :    ฝายทะเบียนราษฎรอําเภอจัตุรัส  ณ  วันท่ี  4 มีนาคม 2564   
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4.  สภาพทางสังคม 
 1)  การศึกษา  
           สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก ดังนี้ 
 
  ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกอก 

ท่ี ช่ือสถานศึกษา สังกัด ท่ีตั้ง 

จํานวนนักเรียน 

รวม 
อนุบาล 

(เด็กเล็ก 

2-4 ป) 

อนุบาล 

(อ.1-อ.3) 

ประถมศึกษา 

(ป.1-ป.6) 

มัธยมศึกษา 

(ม.1-ม.3) 

(ขยายโอกาส) 

1 โรงเรียนบานมะเกลือโนนทอง สพฐ. ม.3 - 27 117 40 184 

2 โรงเรียนบานหลุบงิ้ว สพฐ. ม.5 - 11 42 - 53 

3 โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม สพฐ. ม.14 - 33 74 - 107 

4 โรงเรียนบานทุงสวางวัฒนา สพฐ. ม.9 - 6 57 - 63 

 รวม 4 แหง   - 77 290 40 407 

5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนทอง อบต.บานกอก ม.3 58 - - - 58 

6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสระส่ีเหล่ียม อบต.บานกอก ม.7 46 - - - 46 

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงสวางวัฒนา อบต.บานกอก ม.9 28 - - - 28 

 รวม 3 แหง   132 - - - 132 

 รวมทั้งสิ้น 7 แหง   132 77 290 40 539 

 

  -  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน          17 แหง 
  -  ศูนยขอมูลขาวสารตําบลบานกอก  จํานวน  1 แหง 
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บานกอก ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 
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 2) สาธารณสุข 
  การสาธารณสุข 
         -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  จํานวน  2  แหง  ดังนี้ 
   1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนทอง     ท่ีตั้ง หมูท่ี 3 บานโนนทอง 
   2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสระสี่เหลี่ยม    ท่ีตั้ง หมูท่ี 7 บานสระสี่เหลี่ยม 
         -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ  100 
 
 3) อาชญากรรม/ยาเสพติด 
  สถานการณดานการคาและการแพรระบาดของยาเสพติด 
   ปญหายาเสพติดของจังหวัดชัยภูมิ ยังคงเปนปญหาการคาและแพรระบาด ยาเสพติดท่ีมีการคาและแพร
ระบาดมากท่ีสุด คือ ยาบา (254 คดี/262ราย) รองลงมาเปนกัญชาแหง (14 คดี/16 ราย)   สาระเหย (5 คดี/5 ราย) 
ไอซ (4 คดี/8 ราย)  กระทอม (3 คดี/3 ราย) และกัญชาสด (2 คดี/2 ราย) ตามลําดับ (อางอิงขอมูลจากรายงานสถิติการ
จับกุมปริมาณของกลางท่ีตรวจยึด จํานวนผูคา/ผูเสพติดในพ้ืนท่ี)  
   พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการคาและแพรระบาดของยาเสพติดมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ อําเภอเมืองชัยภูมิ (84 คดี/89 
ราย) อําเภอจัตุรัส (26 คดี/26 ราย) และอําเภอแกงครอ (25 คดี/26 ราย) มีการจับกุม  คดียาเสพติด 282 คดี ผูตองหา 
296 ราย ลดลงจากเดือน เมษายน 2560 รอยละ 9.90 
   กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดในหวงนี้สวนใหญยังเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ แตก็มีกลุมคนนอก
พ้ืนท่ีท่ีถูกจับกุม เชน คนในพ้ืนท่ีท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดท่ีอยูติดกับจังหวัดชัยภูมิ และคนท่ีมาจาก
กรุงเทพมหานคร สําหรับชวงอายุของผูถูกจับกุมสวนใหญอยูในชวงอายุ 20-29 ป 
   ดังนั้น การดําเนินมาตรการดานการปราบปราม การตั้งจุดสกัดจุดตรวจการปองกันและการเฝาระวังใน
พ้ืนท่ีปรากฏขอมูลขาวสาร บุคคลท่ีเปนกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะกลุมท่ีมีพฤติการณกลับไปใช ยาเสพติดซํ้าท่ีมีโอกาสท่ีจะผัน
ตัวไปเปนนักคา ยังตองมีดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนไปท่ีกลุมผูเคย มีประวัติเก่ียวของกับยาเสพติด กลุมผูใชแรงงาน
ท้ังภาคเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมท้ังท่ีอยูในพ้ืนท่ี และกลับมาภูมิลําเนาในชวงเทศกาลตางๆ กลุมคนวางงาน 
และกลุมเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา  เพ่ือควบคุมไมใหสถานการณเกิดผลกระทบท่ีเปนปญหารุนแรงตอสังคม 
ท่ีมา : สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ  ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 
 

 4) การสังคมสงเคราะห 
  ขอมูลการสังคมสงเคราะหขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก  
   - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน 1,441  ราย  
   - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ  จํานวน    310 ราย  
   - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน       3   ราย  
ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม อบต.บานกอก ขอมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2564 
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(3)  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 1)  การคมนาคมขนสง  
  เสนทางคมนาคมขนสงทางบกของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  มีถนนสําหรับคมนาคมหลาย
สาย  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  201  เชื่อมเสนทางจากจังหวัด เขาสูพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
บานกอก ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2179 ตัดผาน ตอนกลางขององคการบริหารสวนตําบลเชื่อมระหวางอําเภอ
จัตุรัสกับอําเภอบําเหน็จณรงคและทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2170 ตัดผานตอนเหนือขององคการบริหาร          
สวนตําบล  เชื่อมระหวางอําเภอจัตุรัสกับอําเภอหนองบัวระเหว 
   ถนน รพช .  สายบานกอก – สระสี่เหลี่ยม  ซ่ึงนอกจากนั้นเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไมไผและ
ถนนลูกรัง สําหรับใหสัญจรภายในหมูบานและติดตอภายในตําบล นอกจากนี้ ยังมีเสนทางการคมนาคมทางรถไฟ  คือ  
มีสถานีรถไฟจัตุรัส  สาย กรุงเทพฯ – หนองคาย ตัดผานพ้ืนท่ีองคการบริหาร  สวนตําบลบานกอก 
  เขตองคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีอาณาเขตติดตอกับสถานีรถไฟจัตุรัส มีระยะทางจาก สถานีรถไฟถึงเขต
ติดตอ บานกอก หมูท่ี 2 และบานกอก หมูท่ี 12 (ถนนเลียบทางรถไฟ) ระยะทาง 0.50 กิโลเมตร 
 
 2)  การไฟฟา  
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  มีครัวเรือนในเขตชุมชนภายในหมูบาน มีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน สวนเขตรอบนอกหมูบานยังไมมีไฟฟาใช 
  หนวยงานเจาของไฟฟา  คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอจัตุรัส  
 
 3)  การประปา  
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก  มีครัวเรือนในเขตชุมชนภายในหมูบาน มีน้ําประปาใชทุก
ครัวเรือน สวนเขตรอบนอกหมูบานยังไมมีน้ําประปาใช 
  หนวยงานเจาของประปา คือ การประปาสวนภูมิภาคอําเภอจัตุรัส ประกอบดวย หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 
4 หมูท่ี 6 หมูท่ี 11 หมูท่ี 12 หมูท่ี 13 และ หมูท่ี 17 จํานวน  9 หมูบาน 
  หนวยงานเจาของประปา คือ ระบบประปาประจําหมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 5 หมูท่ี 7 หมูท่ี 14 หมูท่ี 15 
และหมูท่ี 16 จํานวน 5 หมูบาน 
ท่ีมา : กองชาง อบต.บานกอก   
 
 4)  โทรศัพท  
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีการใชบริการโทรศัพท ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใต การใหบริการ ของ      
บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ  ( TOT ) 
  มีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยผูใหบริการ ไดแก AIS TRUE และ 
DTAC ในพ้ืนท่ีมีเสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี ไดแก AIS  จํานวน  2  แหง และ TRUE จํานวน 2 แหง 
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 5)  ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง หรือไปรษณีย และวัสดุ ครุภัณฑ 
      พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอกไมมีท่ีทําการไปรษณียของรัฐ และเอกชน  ตองใชบริการไปรษณีย
การขนสงท่ีทําการไปรษณียจัตุรัส ซ่ึงตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลจัตุรัส ตําบลบานกอก หางจากท่ีทําการองคการบริหาร    
สวนตําบลบานกอก ประมาณ  5.40  กิโลเมตร 
    องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีวัสดุ ครุภัณฑ  ดังนี้  
   1. รถยนตบรรทุก (ดีเซล)    จํานวน    1    คัน  
   2. รถยนตโตโยตา (กูชีพ)    จํานวน    1    คัน  
   3. รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค  จํานวน    1    คัน  
   4. รถจักรยายนต     จํานวน    2    คัน  
   5. รถอีแตน     จํานวน    1    คัน  
   6. เครื่องสูบน้ํา     จํานวน    1    เครื่อง  
   7. ทอสูบน้ํา     จํานวน    1    ทอ  
   8. เครื่องผสมคอนกรีต    จํานวน    1    เครื่อง  
   9. กลองระดับ     จํานวน    1   ตัว  
   10. ลอวัดระยะ     จํานวน    1   อัน  
   11. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง   จํานวน    1   เครื่อง  
   12. จอโปรเจกเตอร    จํานวน    2   ชุด  
   13.  เครื่องฉายโปรเจกเตอรพรอมจอ  จํานวน    1   ชุด  
   14. กลองถายรูป     จํานวน    4   ตัว  
   15. ระบบเสียงไรสาย    จํานวน    1   ชุด  
   16. เครื่องวิทยุรับ – สง    จํานวน    1    ชุด  
   17. เครื่องวิทยุรับ – สง แบบติดตามตัว  จํานวน    2    เครื่อง  
   18. เครื่องพนหมอกควันยุงลาย   จํานวน     4   เครื่อง  
 

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
 1) การเกษตร 
  องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร ดังนี้ 
   ทํานา ในเขตชลประทาน     จํานวน 44  ครัวเรือน   พ้ืนท่ีทางการเกษตร       277  ไร  

ทํานา นอกเขตชลประทาน  จํานวน 928 ครัวเรือน   พ้ืนท่ีทางการเกษตร   11,530  ไร 
ปลูกออย                       จํานวน 229 ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทางการเกษตร     3,000  ไร 
ปลูกมันสําปะหลัง             จํานวน 971 ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทางการเกษตร    19,925 ไร 
ปลูกขาวโพด                  จํานวน 485 ครัวเรือน  พ้ืนท่ีทางการเกษตร     6,409  ไร 

  รวมท้ังส้ิน  2,657 ครัวเรือน  รวมพ้ืนท่ีทางการเกษตร  41,141 ไร 
ท่ีมา : กองสงเสริมการเกษตร อบต.บานกอก 
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 2) การประมง 
  การประกอบอาชีพประมงของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานกอก  คิดเปนรอยละ 0.14 ซ่ึงอาชีพ การประมง     
ถือเปนอาชีพสําคัญอีกอาชีพหนึ่ง ดังนั้นนอกจากการทําประมงจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว ก็ยังมีการทําการประมง
ภายในครัวเรือน เปนอาชีพเสริมจากการทําเกษตรกรรมพ้ืนท่ีตําบลบานกอก โดยมีแหลงน้ําธรรมชาติอยูหลายแหง   
ดังนี ้บึงละหาน ลําหวยกอก ลําหวยลําคันฉู  ลําหวยหิน  ลําหวยทองหลาง ลําหวยหนองนาใจ ลําหวยผา  ลําหวยสวนมอน 
คลองกลางทุง หวยหนองปอง หวยคลองตาวัง ลําหวยวังไฮ   
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัตุรัส ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานระดับตําบล ป 2562 (จปฐ.)   
 
 3) การปศุสัตว 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกอก ประกอบอาชีพเกษตรดานปศุสัตว  คิดเปนรอยละ 
0.18 นอกจากอาชีพเกษตรกรรมในการทํานา ทําไร จะเปนอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนท่ี อีกอาชีพหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญเชนกัน เพราะสภาพพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวยในการเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ ไก สุกร ปลา แพะ ฯลฯ         
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัตุรัส ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานระดับตําบล ป 2562 (จปฐ.)   
 
 4) การบริการ 
  การใหบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีลักษณะสถานบริการ ดังนี้ 
  - ท่ีพัก/รีสอรท    จํานวน   1  แหง 
  - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน  1  แหง  
  - รานเสริมสวย   จํานวน  4  แหง  
ท่ีมา : กองคลัง อบต.บานกอก 
 
 5) การทองเท่ียว 
  ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาบึงละหาน เปนสถานท่ีทองเท่ียว                 
โดยทุกหนวยงานตองมีสวนรวมในการวางแผนแมบท ขณะเดียวกันพ่ีนองประชาชนท่ีอยูโดยรอบจะตองไดประโยชน
จากการทําอาชีพประมง การขายของท่ีระลึก สินคาและบริการ ใหนักทองเท่ียว  เชน  เรือประมงท่ีมีอยูแลวก็นํามา
เปนเรือนําเท่ียว และเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากจุดนี้เปนพ้ืนท่ีทางน้ํา และจะตองมีการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอย เพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียวและพ่ีนองประชาชน  
  องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  จึงไดมีแผนพัฒนาบึงละหาน ของตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส           
จังหวัดชัยภูมิ ตามวิสัยทัศน “ทะเลน้ําจืดบึงละหาน  แหลงเรียนรูธรรมชาติเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน ” มีการจัดทํา
แผนพัฒนาบึงละหานข้ึน  เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการแกไขปญหา และการพัฒนาบึงละหาน ใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม ซ่ึงพ้ืนท่ีบึงละหานสวนหนึ่งอยูในเขตความรับผิดชอบของตําบลบานกอก  
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  ตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร  ละติจูด 15๐  3๘'  ๙.๖๙" N  และ ลองจิจูด 101๐  52'  24.82" E 
     ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยเฉลี่ย  190  เมตร 
  ทิศเหนือ ติดกับ ลําน้ําชี ในพ้ืนท่ีตําบลหนองบัวบาน ตําบลละหาน 
  ทิศใต  ติดกับ ตําบลหนองบัวใหญ ตําบลบานกอก มีสภาพเปนทุงนา  
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลละหาน มีสภาพเปนทุงนา และไรมันสําปะหลัง  
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลหนองบัวบาน มีสภาพเปนทุงนา และไรมันสําปะหลัง 
  พ้ืนท่ีบึงละหาน  อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีพ้ืนท่ีประมาณ 5.20 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๓,๒๕๐ ไร 
  ท่ีตั้ง ทุงบัวแดงบึงละหาน บานมะเกลือ หมูท่ี 13 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   ตั้งอยู
หางจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศใตประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 201 (ชัยภูมิ-สีค้ิว)  
ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2170 (อําเภอจัตุรัส–อําเภอ
หนองบัวระเหว) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาทางแยกวัดมะเกลือ หมูท่ี 13 ระยะทางประมาณ 4 
กิโลเมตร เลี้ยวขวาขามคลองลําคันฉู ระยะทางประมาณ  47 เมตร และหางจากท่ีทําการอําเภอจัตุรัส ระยะทาง
ประมาณ  6  กิโลเมตร 
   

 6) อุตสาหกรรม 
    ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานกอก มีการทําธุรกิจท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ  เชน ปมน้ํามัน     ฟารมเลี้ยงสุกร  
ปมน้ํามัน (ปมหลอด) ฟารมไกเนื้อ  ฟารมไกไข   โรงสีขาว ลานมันสําปะหลัง โรงสับไม  โรงผสมยางมะตอย  หองเย็น     
โรงพริกปนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 
 7) การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

ตารางท่ี 9 ทะเบียนขอมูลกลุมสงเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ระยะสัญญากูยืม 5 ป  
  (พ.ศ.2559-2564) องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

ที ่ หมูที ่ ชื่อกลุม จํานวน 
สมาชิก 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
ที่ขอกู 

1 2 กลุมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ  ม.2 20 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 100,000 
2 3 กลุมแมบานเกษตรกรโนนทอง  ม.3 49 สงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว (โค) 100,000 
3 4 กลุมเกษตรกรผูทํานาปลูกขาว  ม.4  24 สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมทํานาปลูกขาว 100,000 
4 5 กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร  

เพื่อเพิ่มผลผลิต ม.5 
82 สงเสริมอาชีพเกษตรเพ่ิมผลผลิต 100,000 

5 5 กลุมเลี้ยงไกพื้นเมืองบานหลุบงิ้ว  ม.5 20 เลี้ยงไกพ้ืนเมือง 10,632 
6 6 กลุมปลูกมันสําปะหลังบานมะเกลือ  

ม.6 
24 สงเสริมการเกษตรปลูกมัน

สําปะหลัง 
50,000 

7 6 กลุมปลูกขาวบานมะเกลือ  ม.6 73 สงเสริมสนับสนุนปจจัยการผลิตผูปลูกขาว 50,000 
8 6 กลุมอาชีพศิลปะประดิษฐดอกไม  ม.6 22 สงเสริมอาชีพดอกไมประดิษฐ 10,632 
9 7 กลุมสงเสริมการปลูกพริก 

บานสระสี่เหลี่ยม  ม.7 
24 สงเสริมอาชีพปลูกพริก 100,000 
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ท่ี หมูที ่ ช่ือกลุม 
จํานวน 
สมาชิก 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
ท่ีขอกู 

10 7 กลุมเกษตรกรผูปลูกออยรายยอย  ม.7 9 สงเสริมอาชีพผูปลูกออยรายยอย 10,632 
11 8 กลุมเลี้ยงโคเนื้อบานโนนสะอาด  ม.8 11 สงเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ 100,000 
12 9 กลุมปลูกมันสําปะหลัง  

บานทุงสวาง พัฒนา ม.9 
37 สงเสริมอาชีพทําไรปลูกมัน

สําปะหลัง 
100,000 

13 9 กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกรชาวไรออย ม.9 9 สงเสริมอาชีพทําไรออย 10,632 
14 10 กลุมสงเสริมอาชีพการปลูกขาว  ม.10 32 สงเสริมอาชีพปลูกขาว 100,000 
15 11 กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

ม.11 
85 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 100,000 

16 11 กลุมเกษตรกรปลูกพริกบานโนนทอง  ม.11 12 สงเสริมอาชีพปลูกพริก 10,632 
17 12 กลุมสงเสริมอาชีพปลูกพริก  ม.12 20 สงเสริมอาชีพปลูกพริก 100,000 
18 13 กลุมผูเลี้ยงสัตวบานมะเกลือ  ม.13 14 สงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว 100,000 
19 13 กลุมสงเสริมอาชีพปลูกผักบานมะเกลือ  ม.

13 
10 สงเสริมอาชีพตามโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 
10,632 

20 14 กลุมเกษตรกรผูปลูกออย  ม.14 54 สงเสริมอาชีพปลูกออยสงโรงงาน 100,000 
21 14 กลุมเกษตรปลูกพริกบานสระสี่เหลี่ยม  ม.14 20 เกษตรปลอดสารเคมี 42,528 
22 15 กลุมเลี้ยงหมู  ม.15 31 สงเสริมอาชีพเลี้ยงหมู 100,000 
23 15 กลุมจักสานเชือกรม  ม.15 14 สงเสริมอาชีพจักสานเชือกรม 10,632 
24 16 กลุมเลี้ยงวัวบานดงผาสุข  ม.16 25 สงเสริมอาชีพเลี้ยงวัว 100,000 
25 16 กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกรไรมันสําปะหลัง  

ม.16 
14 สงเสริมอาชีพเกษตรกร 

ทําไรมันสําปะหลัง 
10,632 

26 17 กลุมเกษตรกรบานโนนทอง  ม.17 32 เศรษฐกิจชุมชน (ปลูกขาว) 100,000 
  

 
รวม 

  
1,727,584 

 
 

(7)  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 1)  การนับถือศาสนา  
          สถาบันและองคกรทางศาสนา 
         -  วัด  จํานวน  7   แหง  ประกอบดวย  
  1. วัดเจริญศรีสุข   หมูท่ี 3 บานโนนทอง (มหานิกาย)  ประเภทวัดราษฎร  ตั้งวัดเม่ือ พ.ศ. 2430 
  2. วัดปาแจง   หมูท่ี 13 บานมะเกลือ (ธรรมยุต)  ประเภทวัดราษฎร  ตั้งวัดเม่ือ 31 พฤษภาคม 2553 
  3. วัดบานหลุบง้ิว   หมูท่ี 5 บานหลุบง้ิว (มหานิกาย)  ประเภทวัดราษฎร  ตั้งวัดเม่ือ พ.ศ.2484  
  4. วัดโนนสะอาด   หมูท่ี 8  บานโนนสะอาด (มหานิกาย)  ประเภทวัดราษฎร  ตั้งวัดเม่ือ  24  กรกฎาคม  2552  
  5. วัดสระสี่เหลี่ยม   หมูท่ี 7 บานสระสี่เหลี่ยม (มหานิกาย)  ประเภทวัดราษฎร  ตั้งวัดเม่ือ  24  กรกฎาคม  2552 
  6. วัดมะเกลือ   หมูท่ี 6 บานมะเกลือ (มหานิกาย)  ประเภทวัดราษฎร  ตั้งวัดเม่ือ  พ.ศ.2425 
  7.  วัดโนนหัวชางรัตนาราม   หมูท่ี 13  บานมะเกลือ (มหานิกาย)  ประเภทวัดราษฎร  ตั้งวัดเม่ือ  13 มิถุนายน 256 
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         -  สํานักสงฆ จํานวน 3   แหง  ประกอบดวย  
  1.  สํานักสงฆธรรมชาติ   หมูท่ี 4   บานสําโรงทุง 
  2 .  สํานักสงฆหนองไผ    หมูท่ี 15  บานหนองไผ 
  3.  สํานักสงฆดงผาสุข    หมูท่ี 16  บานดงผาสุข 
    -  มัสยิด จํานวน  1  แหง  คือ มัสยิดดารุสซารีฟ  หมูท่ี  2 บานกอก 
  ประชาชนสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.75  
 
 2)  ประเพณีและงานประจําป  
    - ประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม   - ปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม 
    - ประเพณีสงกรานต      - ทําบุญขาวก่ี  
    - ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา   - ทําบุญขาวขนมหมก   
  -  ประเพณีทําบุญวันออกพรรษา   - ทําบุญตาปูบาน 
    - ประเพณีทอดกฐินสามัคคี   - ทําบุญขาวประดับดิน  
    - ประเพณีลอยกระทง     - ทําบุญสลากขาวพัด 
    - ประเพณีบุญบั้งไฟ     - ทําบุญคุม บุญกลางบาน 
 
 3)  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
   - ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก จักรสาน  ทอผา (ผาขาวมา ผาไหม ผาฝาย) 
         - ภาษาทองถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญใช ภาษาอีสาน  
 
 4)  OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
      สินคาท่ีระลึกขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีดังนี้   
  ประเภทอาหาร : พริกปน  น้ําพริก ปลารา ปลาสม ขนมนางเล็ด ขาวเกรียบสมุนไพร ขนมไทย  พริกแหง หัว
หอมแหง กระเทียมแหง ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตการเกษตร              ชาเกษรดอกบัว ขนม
สายบัวแดง  
  ประเภทของใช/ประดับ/ตกแตง : ดอกไมประดิษฐ (ทานตะวัน)  น้ํายาเอนกประสงค  แชมพู  สบูเหลว  
เสื่อกก ดอกไมจันทน  ผาขาวมาทอมือ หมอนถัก  ผลิตภัณฑจักสานของชํารวยจากไมไผ     เชน เขง  ตะกรา  ไซ  
กระบุง 
 
(8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) น้ํา  
        องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  มีแหลงน้ําท่ีสําคัญหลายประเภท  ไดแก  
        แหลงน้ําธรรมชาติ 
   ลําหวยกอก  ลําหวยลําคันฉู  ลําหวยหิน  ลําหวยทองหลาง  ลําหวยหนองนาใจ ลําหวยผา  ลําหวย
สวนมอน ลําหวยวังไฮ หวยหนองปอง หวยคลองตาวัง หวยสวนมอน หวยเสียว หนองวังระเริง คลองกลางทุง  
คลองหลุบง้ิว และบึงละหาน 
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         แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
   -  อางเก็บน้ําขนาดกลาง  คือ  อางเก็บน้ําหวยทองหลาง (อางเก็บน้ําชลประทาน) หมูท่ี 8 
   -  อางเก็บน้ําขนาดเล็ก  คือ  อางเก็บน้ําหวยหิน หมูท่ี  7 
   -  ฝายน้ําลน ตามแบบ  มข.27  จํานวน  2  แหง  คือ หมูท่ี 2  และ หมูท่ี 12 
   -  สระหนองมดแลง  บานทุงสวางพัฒนา หมูท่ี 9 
   -  สระหนองไผ  บานหลุบง้ิว   หมูท่ี 5  
        แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค  
        บอบาดาลสาธารณะ จํานวน  7 หมูบาน คือ หมูท่ี 5 หมูท่ี 7 หมูท่ี 8 หมูท่ี 9  หมูท่ี 14 หมูท่ี 15            
และหมูท่ี 16 
            บอน้ําตื้นสาธารณะ จํานวน  2  หมูบาน คือ หมูท่ี 4  และ หมูท่ี 9 
          ประปาหมูบาน (ประปาบาดาล/ผิวดิน)  จํานวน 7 หมูบาน คือ หมูท่ี 5 หมูท่ี 7  หมูท่ี 8 หมูท่ี 9 หมู
ท่ี 14  หมูท่ี 15 และ หมูท่ี 16 
       ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)จํานวน 10 หมูบาน คือ หมูท่ี 1  หมูท่ี 2 หมูท่ี 3  หมูท่ี 4  หมูท่ี 6 หมู
ท่ี 10 หมูท่ี 11 หมูท่ี 12 หมูท่ี 13 และ หมูท่ี 17              
     แหลงน้ําธรรมชาติ    จํานวน  8 หมูบาน คือ หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 หมูท่ี 7            
หมูท่ี 9 และ หมูท่ี 14  
 

 2)  ปาไม  
     ปาสงวนแหงชาติในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกอก ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 460 (พ.ศ.2515)    ออกตามคว
ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนท่ี 133  หนาท่ี 181 เม่ือวันท่ี                
5 กันยายน 2515  ไดกําหนดปาตาเนินในพ้ืนท่ีตําบลตาเนิน ตําบลละหาน ตําบลหนองฉิม   ตําบลหนองบัวใหญ ตําบลกุดน้ําใส 
ตําบลบานกอก ตําบลหนองบัวโคก และตําบลบานขาม  
  ปาตาเนิน อยูในพ้ืนท่ีบานทุงสวางพัฒนา หมูท่ี 9 และบานหนองไผ หมูท่ี 15 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส          
จังหวัดชัยภูมิ 
 

 3)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก  
         ทรัพยากรแหลงน้ํา ประกอบดวย  แหลงน้ําตามธรรมชาติ   ดังนี้ 
   ลําหวยกอก  ลําหวยลําคันฉู  ลําหวยหิน  ลําหวยทองหลาง  ลําหวยหนองนาใจ ลําหวยผา  ลําหวย
สวนมอน ลําหวยวังไฮ หวยหนองปอง หวยคลองตาวัง หวยสวนมอน หวยเสียว หนองวังระเริง คลองกลางทุง  
คลองหลุบง้ิว และบึงละหาน 
      ส่ิงแวดลอม  
   ขยะมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย    โดย มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยเอง ในการดําเนินการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน  16  หมูบาน  ไดแก    หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 
4 หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 หมูท่ี 7 หมูท่ี 8 หมูท่ี 9 หมูท่ี 10 หมูท่ี 11 หมูท่ี 12 หมูท่ี 13     หมูท่ี 14 หมูท่ี 15 หมูท่ี 16 
และ หมูท่ี 17   
   ปริมาณขยะในการจัดเก็บ เฉลี่ย 27.84 ลูกบาศกเมตรตอเดือน  
ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.บานกอก 

 



บทท่ี 3 
แผนผังข้ันตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดทําแผน 

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

แนวทางระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ.2548 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ2561-พ.ศ.2565)   ขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก ฉบับนี้เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542   ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการ                 
สวนกลาง    และราชการสวนภูมิภาคใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลา และเง่ือนไขท่ีระบุไว                      
อยางชัดเจน โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนากลุมจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายในการพัฒนาทองถ่ินและแผนการถายโอนภารกิจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานกอกท่ีไดจัดทําไว 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
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 วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการตามหนังสือ

กระท รวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและ

หลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีข้ันตอนดังนี้ 

 

1. จัดทําบันทกึขอความเสนอผูบังคับบัญชา โดยแสดงถงึรายละเอยีด ขัน้ตอน ขอกฎหมายที่

เกี่ยวของ เพื่อใหผูบังคับบัญชาทราบขอเท็จจรงิ 

 2. การแตงตัง้คณะกรรมการที่มาจากตําแหนง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมหีนังสอืแจงเจาตัว

ทราบกอนแตงตัง้ 

 3. กรรมการที่มาจากการคัดเลอืก กรณทีี่ใหประชาคมทองถิ่นคัดเลอืก  ใหคัดเลอืกผูแทนประชาคม

ทองถิ่น    ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนไมนอยกวาสามคม ซึ่งประชาคมทองถิ่น หมายความวา 

ประชาคมตําบล สําหรับองคการบรหิารสวนตําบลเทศบาลตําบลประชาคมเมอืง สําหรับเทศบาลเมอืง

ประชาคมนคร สําหรับเทศบาลนคร ประชาคมจังหวัด สําหรับองคการบรหิารสวนจังหวัด โดยใหดําเนนิการ

ตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและใหปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหรอืผูที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  

 4. จัดทําบันทกึเสนอคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   จัดทํา

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

 5. แจงคําสั่งแตงตัง้ใหคณะกรรมการทราบหลังจากการแตงตัง้ใหกรรมการที่ไดโดยตําแหนง และ

กรรมการท่ีไดมาจากประชาคมทราบ     

 

 

 

1 2 5 4 3 

วิธีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
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 วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการตามหนังสือกระทวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

1. จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ข้ันตอน ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 2. การแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากตําแหนง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจงเจาตัวทราบท้ัง
กอนและหลังการแตงตั้งซ่ึงคณะกรรมการท่ีมาจากตําแหนง จะประกอบดวย นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือ
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน  
 3. กรรมการท่ีมาจากการใหสภาทองถ่ินคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถ่ิน  โดยดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือ
สมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจนการประชุมตองมี
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรอง
จํานวนอยางนอย 2 คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม ในการเสนอชื่อ หาก
มีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกิน
กวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธานในท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนน
ลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกินตาม
จํานวนท่ีกําหนด ใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผูไดรับการเสนอชื่อ 

เสนอ

ข้อเท็จจริง

แจ้ง คกก 

โดยตําแหน่ง

ทราบ

คดัเลอืก

ตัวแทนสภา

คดัเลอืก

ตัวแทน

ประชาชน

เลอืก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

/ตัวแทน

ส่วนราชการ

แต่งตั้ง แจ้งคาํส่ัง

1 2 3 4 5 6 7 
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จํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินมีไมครบตามจํานวน ใหเลือกจาก
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานเมืองพัทยา แลวแต
กรณีก็ได  เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวนท่ี
กําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกไดใหท่ีประชุมจัดใหมีการ
ลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการ
จับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด  โดยจัดทําญัตติ หนังสือเสนอญัตติ   
 4. ประธานสภาทองถ่ิน มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ินเพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 
ผูบริหารทองถ่ินจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงเจา
ตัวทราบโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนผูท่ีพนไป
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง และใหผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซ่ึง ตนแทน ในกรณีท่ีตําแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงใหจัดใหมีการคัดเลือก
แทนตําแหนงท่ีวางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง โดยนําวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนดไว
ขางตน มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
คัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน และใหผูไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารง
ตําแหนงไมกอนวันท่ีผูดํารงตําแหนงเดิมครบวาระ โดยนําวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนดไวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามตัวอยางหนังสือแจงรายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีไดรับการคัดเลือก 
 5. กรณีท่ีใหประชาคมทองถ่ินคัดเลือก ใหดําเนินการตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
 6. กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกตําแหนงท่ีคัดเลือกไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ผูแทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไมนอยกวาสามคน ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาค
ราชการและ/รัฐวิสาหกิจท่ีเห็นวาสามารถใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินไดการคัดเลือก 
ผูบริหารทองถ่ินอาจคัดเลือกดวยตนเองหรือนําเขาปรึกษาหารือในท่ีประชุมกับผูบริหาร ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและหัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ได ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจะตองยินดีท่ีจะเขารวมปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้
ใหผูบริหารทองถ่ินมีหนังสือแจงเจาตัวทราบและใหมีการตอบยืนยันใหทราบท้ังกอนและหลังการแตงตั้ง   
 หนังสือสอบถามความสมัครใจ ผูทรงคุณวุฒิ 
 หนังสือสอบถามความสมัครใจ ผูแทนสวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
 แบบตอบรับ 
 7. เม่ือสรรหาคณะกรรมการไดครบทุกตําแหนงก็จะทําบันทึกขอความเสนอคําสั่ง พรอมแนบคําสั่ง ให
ผูบังคับบัญชาลงนาม บันทึกขอความ และ คําสั่ง     
 8. เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นใหสงคําสั่งใหกับ 
  คณะกรรมการจากสภา  
  คณะกรรมการจากประชาคม  
  คณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ/หัวหนาสวนราชการ  
  คณะกรรมการโดยตําแหนง  
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 การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูลงนามในคําสั่ง โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน 

ท้ังนี้ใหดําเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแตงตั้งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม       

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559ขอ 28 การสรรหาคณะกรรมการใหดําเนินการตามหนังสือกระทวงมหาดไทยดวนท่ีสุด       

ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 1. จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ข้ันตอน ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 2. คัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 3 คน เพ่ือเปนตัวแทน 
   - จัดทําญัตติเพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสภาทองถ่ิน 
   -  จัดทําหนังสือนําสงญัตติเพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสภาทองถ่ิน  
   

   สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คนโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ
ประชุมสมาชิกสภาทองถ่ิน  โดยดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุม
พรอมแจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจนการประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวา     
ก่ึงหนึ่งการเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย 2 คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอ
ชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคล
ท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธานในท่ีประชุมแจงให
ผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ
ลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกินตามจํานวนท่ีกําหนดใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิก         
สภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 
กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินมีไมครบตามจํานวน ใหเลือกจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือพนักงาน 

1 3 2 5 4 6 7 8 

วิธีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

่  
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เทศบาลหรือพนักงาน สวนตําบลหรือพนักงานเมืองพัทยา แลวแตกรณีก็ไดเม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับ
คะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับ
เดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกได  ใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน 
ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 
ประธานสภาทองถ่ิน มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ินเพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารทองถ่ิน
จัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว  
 3. ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนประชาคมตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 4. ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวนสองคน ให
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเห็นวาสามารถใหคําแนะนําอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินได การคัดเลือก ผูบริหารทองถ่ินอาจคัดเลือกดวยตนเองหรือนําเขาปรึกษาหารือในท่ี
ประชุมกับผูบริหาร ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ได 
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงาน ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจะตองยินดีท่ีจะเขารวมปฏิบัติหนาท่ี ในคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  ในการนี้ใหผูบริหารทองถ่ินมีหนังสือแจงเจาตัวทราบและใหมีการตอบยืนยันใหทราบ ท้ังกอนและ
หลังการแตงตั้ง 
  หนังสือสอบถามความสมัครใจผูทรงคุณวุฒิ  
  หนังสือสอบถามความสมัครตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  แบบตอบรับ 
 5. กรณีหัวหนาสวนการบริหารคัดเลือกกันเองใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมเพ่ือคัดเลือกหัวหนาสวนการบริหารคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน 
  บันทึกเชิญประชุม 
  ระเบียบวาระการประชุม 
  บันทึกเสนอรายชื่อหัวหนาสวน 
  รายงานการประชุมหัวหนาสวน 
 6. เม่ือไดรายชื่อคณะกรรมการครบถวนใหจัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหาร เพ่ือลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  บันทึกเสนอคําสั่ง 
  คําสั่งแตงตั้ง 

7. แจงคําสั่งใหคณะกรรมการทราบพรอมท้ังเชิญคณะกรรมการประชุมภายใน 15 วัน เพ่ือคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ 

หนังสือสงคําสั่งแตงคณะกรรมการ ตัวแทนสภาทองถ่ิน 
หนังสือสงคําสั่งแตงคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
หนังสือสงคําสั่งแตงคณะกรรมการ ตัวแทนประชาคม 
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 
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8. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการ 
          - จัดทําบันทึกเสนอคําสั่งประธาน/เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

            - จัดทําคําสั่ง 
       - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการติดตามและประเมินผลแผน ภายใน  7 วัน 
 

 

 การคัดเลือกสัดสวนเวทีประชาคมเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท  0810.3/       
ว 7467   ลงวันท่ี 14 ธันวาคม  2563  เรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 – 2570 โดยไดยกเลิกแนวทางการจัดประชาคมทองถ่ินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247  
ลงวันท่ี  3 พฤศจิกายน  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว0357  ลงวันท่ี  19   
มกราคม 2561  โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดประชาคมทองถ่ินในระดับภาพรวม คือ 

1) ประชาคมระดับตําบล    สําหรับ อบต.และเทศบาลตําบล 
2) ประชาคมระดับเมือง    สําหรับเทศบาลเมือง 
3) ประชาคมระดับนคร  สําหรับเทศบาลนคร  
4) ประชาคมระดับจังหวัด สําหรับ อบจ. 

 
  ข้ันตอนการคัดเลือกสัดสวน มีข้ันตอนในการดําเนินการโดยสรุปดังนี้ 

1. ผูบริหารทองถ่ิน เชิญ รองผูบริหารทองถ่ิน  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูอํานวยการกองตาง ๆ 
สังกัด เพ่ือประชุมคัดเลือกสัดสวนเวทีประชาคม  

2. จัดทําระเบียบวาระ การประชุม เพ่ือสะดวกในการประชุม โดยเตรียมขอมูลรายชื่อ กํานัน ผูใหญบาน  
สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล   คณะกรรมการหมูบาน กลุมพลังมวลชนตาง ๆ เชน กลุมพัฒนา
สตรี  อสม อปพร  กลุมอาชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองคกรชุมชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การคัดเลือกรายชื่อ  

3. จัดทําบันทึกเสนอรายงานการประชุม  
4. ทํารายงานการประชุม  
5. จัดทําประกาศรายชื่อสัดสวนเวทีประชาคม 

สัดสวนเวทีประชาคม 
สําหรับการคํานวณสัดสวนประชาคมใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

วิธีการคัดเลือกคัดสวนเวทีประชาคม 
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  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainable Development Goals; SDGs) 
โดยในการจัดทําประชาคมทองถ่ิน ใหดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จึงใหองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ นั้น 
 การจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรมีข้ันตอนดังนี้  

 

 

 

1. จัดทําบันทึกขอความเปดเรื่องเพ่ือเสนอขอมูล/เหตุผล/ระเบียบขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 
2. จัดทําเวทีประชาคม 
 บันทึกขอความเสนอเรื่องเวทีประชาคม  
 บันทึกขอความเชิญประชุมประชาคม (บุคคลภายในองคกร)  
 หนังสือเชิญประชุมประชาคม (บุคคลภายนอก)  
 บันทึกเสนอรายงานการประชุมประชาคม  
 รายงานการประชุมประชาคม 
3. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 บันทึกขอความเสนอหนังสือเชิญประชุม 
 หนังสือเชิญประชุม  
 บันทึกรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุม  
 เคาโครงรูปเลมแผน 
4. พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 บันทึกเสนอหนังสือเชิญประชุม  
 หนังสือเชิญประชุม  
 บันทึกรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุม  

 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เปดเรื่อง จัดทํารางแผน พิจารณาแผน ประชาคม 

1 2 3  4 

ประกาศใช 

 5 
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 กรณี อบต. ใหจัดรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินไดรับความเห็นชอบ แลว ใหสง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประซาซนทราบโดยเปดเผยไม
นอยกวา สามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  
 บันทึกสงแผนพัฒนาทองถ่ินใหสภาพิจารณา  
 ญัตติสภาทองถ่ิน 
 หนังสือนําสงญัตติ  
5. ประกาศใชแผน 
 จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 ประกาศ 
 จัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด  สภาทองถ่ิน 
และนายอําเภอ 
 สงแผนใหหนวยงานภายใน 
 บันทึกประชาสัมพันธการประกาศใชแผน  
 

 

 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561   ๒๑  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปน

อํานาจของผูบริหารทองถ่ินเม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศ ให

ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสาม สิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจง สภาทองถ่ิน 

อําเภอ และจังหวัดทราบดวย  ซ่ึงนิยามของ การแกไข คือ การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ินหรือแผนการ

ดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  มีข้ันกระบวนการในการแกไข

แผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

 

 

 

  1. เม่ือหนวยงานขอแกไขแผนพัฒนา โดยใชอํานาจผูบริหารทองถ่ินใหพิจารณาถึงระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของหากพิจารณาแลวเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน ใหจัดทําบันทึกชี้แจงระเบียบขอ
กฎหมายและวิธีปฏิบัติให ผูบริหารทราบเพ่ือจัดทําแบบแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2  จัดทําแบบ ผ ตาง ท่ีแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  3. จัดทําประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับท่ีแกไข 
  4. ปดประกาศ 
  5. จัดทําหนังสือแจงการแกไขให สภาทองถ่ิน อําเภอ และ จังหวัดทราบ 

ผูบริหารทองถ่ิน ปดประกาศ 
แจงสภาทองถ่ิน 
อําเภอ จังหวัด 

ประกาศใช 

1 2 3 4 

ขั้นตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ . 2548 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับขององคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริการสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา  46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 
 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช  

 

 

 

 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย  
   -  จัดทําบันทึกขอความเปดเรื่อง 
   -  แจงใหสวนการงานท่ีตองการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดสงรายละเอียด ใหฝายเลขานุการ 
   - จัดทําบันทึกขอความเชิญประชุม 
   - จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  
   - จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
   - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
   - จัดทําบันทึกเสนอรายงานการประชุม 
   - จัดทํารายงานการประชุม /รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
  2 . ประชาคมทองถ่ิน 
   - จัดทําบันทึกเสนอเชิญประชุมประชาคม 
   -  จัดทําหนังสือเชิญประชุมประชาคมทองถ่ินระดับตําบล 
   - จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
   - จัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม พรอมจัดทํารายงาน

การประชุม  บันทึกเสนอ รายงานการประชุม 

คกก.สนับสนุน คกก.พัฒนา 
คกก.พัฒนา 

รวมกับ ปชค. 
ประกาศใช ปดประกาศ 

อบต. 
สภาเห็นชอบ 

1 2 3 4 5 6 

 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 
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  3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา 

   - จัดทําบันทึกเสนอหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
   - จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
   - จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
   - คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม /บันทึกเสนอ 
   - จัดทํารายงานการประชุม  
  4 . สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม ใหสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
    บันทึกขอความเสนอสภา 
    ญัตติสภา  
    หนังสือนําสงญัตติ 
  5.  จัดทําบันทึกใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
    บันทึกขอความ 
    ประกาศ 
  6 . ปดประกาศและจัดทําหนังสือแจงใหคณะกรมการจังหวัดแบบบูรณาการ  สภาทองถ่ิน  องคการบริหาร
สวนจังหวัด นายอําเภอ ทราบ 
 

 

 

  

 

  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน          

โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของ          

ประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจ ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา                

ตามมาตรา ๔๖ แหงระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย  ดวยมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 
 

คกก.พัฒนา ประกาศใช ปดประกาศ 
อบต. 

สภาเห็นชอบ 

1 2 3 4 

แจงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

5 

 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  
กรณีอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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 1 .  จัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานเปลี่ยนแปลงแผน        
 2.  จัดทําแบบเปลี่ยนแปลงแผน             
 3.  ทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง พรอมท้ังจัดทํารายงานการประชุม 
  หนังสือเชิญประชุม 
  ระเบียบวาระการประชุม 
  บันทึกรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุม 

4.  กรณี อบต. ใหจัดรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินไดรับความเห็นชอบ แลว ใหสง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประซาซนทราบโดยเปดเผยไม
นอยกวา สามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  
  บันทึกสงแผนพัฒนาทองถ่ินใหสภาพิจารณา 
  ญัตติสภาทองถ่ิน 
  หนังสือนําสงญัตติ 

5.  จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงพรอมประกาศใชแผน 
  บันทึกขอความ 
  ประกาศ 

6. ปดประกาศ 
7. จัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด  สภาทองถ่ิน 

และ นายอําเภอ 
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  กรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการ พระราชดําริ            

งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย                

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

1. จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถ่ิน พรอมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ 

บันทึกขอความเปดเรื่อง  
แบบ ผ.02 หรือ ผ.02/1 หรือ ผ.03 ท่ีเพ่ิมเติม  

2. สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล          
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

บันทึกขอความเสนอ 
ญัตติ 
หนังสือนําสงญัตติ 

3. จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
4. จัดทําประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และจัดสงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงให คณะกรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  นายอําเภอ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
และสภาทองถ่ิน 

ประกาศ 
หนังสือนําสง 

 

ผูบริหารทองถิ่น ประกาศใช ปดประกาศ 
อบต. 

สภาเห็นชอบ 

  1 2 3 4 

 ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  
กรณีอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
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