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              สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

๑. สภาพท่ัวไป 

 

          ๑.๑   ที่ตั้ง 

             

  ตำบลสวนหมอน ตั้งข้ึนเมื่อประมาณป พ.ศ.๒๔๔๕  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเปนชวงที่เมืองมัญจาคีรีถูกยุบและต้ังเปนอำเภอมัญจาคีรี เดิมตำบลสวนหมอนมีช่ือวาตำบลมูลตุน ตอมา

ไดเปลี่ยนชื่อตำบลมูลตุนเปนตำบลสวนหมอนมาจนถึงปจจุบันนี ้  

          ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน  ตั้งอยูทางทิศเหนือของที่วาการอำเภอมัญจาคีรี  ตั้งอยู 

เลขที่ - หมูที่ ๖ บานโนนเขวา ตำบลสวนหมอน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน มีระยะทางไปตามถนนมัญจาคีรี-บาน

ทุม ประมาณ ๗ กิโลเมตร ดานทิศตะวันตกถนนมัญจาคีรี-บานทุมเขาไป ประมาณ ๓๐๐ เมตร 

 ๑.๒  เนื้อท่ี 

ตำบลสวนหมอน   มีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมด  ๔๐,๗๕๐ ไร หรือ  ๖๔  ตารางกิโลเมตร ดังนี้ 

 

 

หมูที่ บาน เนื้อท่ี อันดับ 

๑ สวนหมอน ๓,๒๗๖.๔๗ ๓ 

๒ มูลตนุ ๓,๑๓๙.๕๕ ๔ 

๓ กอก ๑,๗๖๑.๔๘ ๑๑ 

๔ ปาผ ุ ๒,๙๑๕.๓๖ ๕ 

๕ ขาม ๒,๐๖๘.๒๕ ๘ 

๖ โนนเขวา ๙,๙๔๑.๐๐ ๑ 

๗ เหลากกหุง ๒,๔๓๑.๘๗ ๗ 

๘ สวาง ๒,๔๕๘.๐๔ ๖ 

๙ โคกกลาง      ๓,๙๙๗.๙๗ ๒ 

๑๐ โนนพยอม ๑,๗๗๖.๗๖ ๑๐ 

๑๑ สวนหมอน ๑,๙๕๒.๕๖ ๙ 

๑๒ ขามปอม ๑,๐๒๓.๘๕ ๑๔ 

๑๓ ชีวังแคน ๑,๖๖๒.๔๖ ๑๒ 

๑๔ กอก ๑,๕๙๔.๔๔ ๑๓ 

   

 

 



                                                       -๒- 
 
การใชที่ดินในเขต อบต. 
 

ลำดับที ่ ประเภทการใชท่ีดิน พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

1 ที่พักอาศัย 18.64 29.12 

2 เกษตรกรรม 23.67 37 

3 ธุรกิจการคา/พาณิชยกรรม 0.12 0.19 

4 สถานศึกษา 0.10 0.16 

5 ศาสนาสถาน 0.16 0.25 

6 สถานที่ราชการ 0.03 0.05 

7 ถนนและที่สาธารณะ 17.05 26.63 

8 แหลงน้ำ 4.23 6.60 

 รวม 64 100 

 
     1.3  ภูมิประเทศ 
                           พ้ืนที่ทางกายภาพเปนพ้ืนที่ราบ  มีลำน้ำชีไหลผานทางดานทิศตะวันออก  และพ้ืนที่ราบลาดเอียง
ไปทางทิศใตของตำบล  ในพ้ืนที่หมูที่ 1,2,9,10,11,12 และ 13 จะเปนพ้ืนที่ราบลุม บางสวนอยูใกลแมน้ำชี  ทำใหเกิด
น้ำทวมในฤดูน้ำหลาก 
             อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดตอ ตำบลโพนเพ็ก  อำเภอมัญจาคีรี 
    ทิศใต  ติดตอ ตำบลกุดเคา  อำเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันออก ติดตอ ตำบลหนองแปน  อำเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันตก ติดตอ เทศบาลตำบลนาขา  อำเภอมัญจาคีรี 
และมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดตอตำบลโพนเพ็ก  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณ
ทุงนาดานตะวันออกเฉียงเหนือของบานหนองตอ บริเวณพิกัด ทีซ ี353904  ตัดตรงผานทุงนาไปทางทิศตะวันออกตาม
แนวก่ึงกลางลำหวยปากดาว  บริเวณพิกัด  ทีซี 381904 ระยะทางประมาณ 2.8 ก.ม  จากนั้นข้ึนไปทางทิศเหนือตาม
ก่ึงกลางลำหวยปากดาวจนบรรจบกับลำหวยนอยบริเวณพิกัด  ทีซี  383932  ระยะทางประมาณ  3.4  กม.  และขึ้น
ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำหวยนอยจนถึงก่ึงกลางลำหวยบรเิวณพิกัด   ทีซี  384938  ระยะทางประมาณ 0.6 กม.  
จากนั้นตัดตรงผานทุงนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงก่ึงกลางถนนสายมัญจาคีรี – บานทุม ที่พิ กัด  ท่ีซี  
391942  ระยะทางประมาณ 0.8  กม.  แลวข้ึนไปทางทิศเหนือตามก่ึงกลางถนนสายมัญจาคีรี – บานทุม   จนกึ่งกลาง
ถนนบริเวณพิกัด ทีซี  391355  ระยะทางประมาณ 1.2 กม.  จากนั้นตัดตรงลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานบริเวณ
ปาโปรงดานทิศเหนือหนองปอแดงจนถึงพิกัด  ทีซี  410939 ระยะทางประมาณ  2.5 กม.    และตัดตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตผานปาโปรงจนถึงตนลำหวยหินเกิ้งบริเวณพิกัด ทีซี  434909 ระยะทางประมาณ 3.9 กม. เปน
จุดสิ้นสุดรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  15.2  กม.    
  ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลหนองแปน  อำเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแกน โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากก่ึงกลางลำหวยหินเกิ้งบริเวณพิกัด  ทีซี  434909  ตัดตรงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานปาโปรงตัดผานถนน
สายบานปาผุ – บานนาจาน  บรเิวณพิกัด  ทีซี  430884  ผานถนนสายบานนาจาน – บานโคกกลาง  บริเวณพิกัด ทีซี  
428871  ตัดผานหนองเบ็นลงไปจนถึงกึ่งกลางแมน้ำชีบริเวณพิกัด  ทีซี 423845  ระยะทางประมาณ  6.4 กม.  
จากนั้นลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามกึ่งกลางแมน้ำชีจนถึงก่ึงกลางแมน้ำชีบริเวณพิกัด  ทีซี  407820  ระยะทาง
ประมาณ 6.5 กม. เปนจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  13.1 กม.  
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  ทิศใต   ติดตอกับตำบลกุดเคา   อำเภอมัญจาคีรี     จังหวัดขอนแกน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลาง
แมน้ำชีบริเวณพิกัด ทีซี 407820  ตัดตรงผานทุงนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ผานบึงกุดเคา    จนถึงปากลำหวย
ปลาปากบริเวณพิกัด  ทีซี 387838    ระยะทางประมาณ 2.7 กม.  จากนั้นข้ึนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลำ
หวยปลาปาก  จนถึงก่ึงกลางลำหวยบริเวณพิกัด  2.8  กม. ทีซี 372862  ระยะทางประมาณ  3.2  กม. แลวตัดตรง
ผานทุงนาไปทางทิศตะวันตกจนถึงกลางถนนสายบานบัว–บานนาขา ดาน      ทิศเหนือบานบัวท่ีบริเวณพิกัด ท่ีซี 
353863 ระยะทางประมาณ 1.9 กม. เปนจุดสิ้นสุด รวมระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 7.8  กม. 
 

  ทิศตะวันตก  ติดตอกับเทศบาลตำบลนาขา  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ก่ึงกลางถนนสายบานบัว – บานนาขา  บริเวณพิกัด  ทีซี  353863  ตัดตรงผานปาโปรงและทุงนาข้ึนไปทางทิศเหนือ
จนถึงกลางทุงนาดานตะวันออกเฉียงเหนือบานหนองตอบริเวณพิกัดทีซี  353904  เปนจุดสิ้นสุด  ระยะทางประมาณ  
4.1  กม.   

               1.4  ขอมูลประชากร 
จากขอมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบาน ณ 

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ตำบลสวนหมอน อำเภอมัญจาคีรี  มีประชากร รวมจำนวน 7,608  คน  เปนชาย 3 ,804 
คน หญิง 3,821 คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย 119.8  คนตอตารางกิโลเมตร  และการตรวจสอบบานจากทะเบียนบานมี
จำนวน 2,๓๗๗ หลัง      

1)   มี  14  หมูบาน      จำนวนหลังคาเรือน  2,3๗๗  หลังคาเรอืน 
2)   จำนวนประชากรทั้งหมด  7,608  คน   
3)   มีความหนาแนนเฉลี่ย  119.8 คน/ตารางกิโลเมตร    
4)   มีความหนาแนนเฉลี่ย     3.4   คน / ครัว 

(ขอมูล  ณ   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย) 
 

หมูท่ี ชื่อบาน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
ช่ือผูนำ 

ชาย หญิง รวม 

1 สวนหมอน 50๑ 53๗ 1,038 382 นายสุรชน      เดื่อดิน 

2 มูลตุน 537 544 1,081 299 นายสมบัต ิ    ปานดวง 

3 กอก 350 367 717 299 นางอังคณา    พินิจมนตรี 

4 ปาผุ 146 156 302 81 นายประดิษฐ   นีระพงษ 

5 ขาม 251 270 521 157 นายสมพร      พิมมะสอน 

6 โนนเขวา 303 297 600 163 นายสนิท        กันยาโม 

7 เหลากกหุง 268 278 546 154 นายประจักร    สอนสำโรง 

8 สวาง 215 238 543 144 นายสงกรานต   นาดี 

9 โคกกลาง 164 164 328 138 นายวิทยา       พุทธมาตย 

10 โนนพยอม 137 121 258 74 นายจันใด       พานสุวรรณ  

11 สวนหมอน 310 308 618 238 นายนิพนธ       โสชาลี 

12 ขามปอม 111 86 197 56 นายสมคิด       เถือกคำ 

13 ชีวังแคน 227 245 472 118 นายประสิทธิ์    ไชยแสง 

14 กอก 212 265 477 144 นายสมมาศ      มีใจ 

      รวม 3,732 3,876 7,608 2,377  
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5)  ขอมูลสถิติประชากร  ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน 
 

 

 
ท่ี ม า  : ก ร ม ก า รป ก ค ร อ ง  ก ระท ร ว งม ห าด ไท ย  (ก ย .53,ธ ค .54,ก ค .5 5,มิ .ย .5 6,ต ค .5 7 ,เม .ย .๕ ๘ )  
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6)   เปรียบเทียบจำนวนผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูปวยเอดส  ผูที่ไดรับสวัสดิการเบ้ียยังชีพแลว 

 

ท่ีมา  :     อบต.สวนหมอน (เดือน ต.ค.2557) 
 
หมายเหตุ : 1) ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ  คิดเปนรอยละ 100 
   2) ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ  คดิเปนรอยละ 80 
   3) ผูปวยเอดสไดรบัเบี้ยยังชีพ คิดเปนรอยละ 100 

 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ 
         ราษฎรในตำบลสวนหมอน  สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร (ทำนา) และ 

ผลผลิตที่ไดจากทำนา    เฉลี่ยประมาณ   280   กิโลกรัม /ไร  และอาชีพเสริมของราษฎรในตำบล  คือ    
การทอผาไหม   และรับจางทั่วไป     

2.2 หนวยธุรกจิในเขตองคการบริหารสวนตำบล 
รานคาขาย/รับซื้อสินคา 85 แหง  โรงสีขาว  27  แหง   รานซอม/โรงเก็บรถ/วัสดุ ๑7แห ง ป มน้ ำมัน  5  

แหง  หองเชา 5 แหง  โรงปูน (อุตสาหกรรมผสมเสร็จ) 1 แหง โรงทอเสื่อ  1  แหง 
 

ท่ีตั้ง 

การคาและบริการ 

คาขาย/ 

รับซื้อ 
โรงสีขาว 

รานซอม/

โรงเก็บรถ/

วัสดุ 

ปมน้ำมัน หองเชา อุตสาหกรรม 

หมูที่ 1 11 2 6 2 2 1(ทอเสื่อ) 

หมูที่ 2 9 3 3 - - - 

หมูที่ 3 11 1 1 1 - - 

หมูที่ 4 3 2 1 1 - 1(ปูน) 

หมูที่ 5 4 2 - - - - 

หมูที่ 6 3 2 1 - - - 

หมูที่ 7 4 4 1 - - - 
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หมูที่ 8 6 2 - - - - 

หมูที่ 9 4 2 - - - - 

หมูที่ 10 3 2 1 - - - 

หมูที่ 11 17 - 2 - 1 - 

หมูที่ 12 1 - - - - - 

หมูที่ 13 4 2 - - - - 

หมูที่ 14 5 3 1 - - - 

    รวม 
85 27 17 4 3 2 

138 

3.  สภาพสังคม 
 3.1 การศึกษา 

ที่ ช่ือโรงเรียน ที่ต้ัง ผูบริหารโรงเรียน หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบานสวนหมอน บานสวนหมอนหมูที่ 1 นายเดช  รอบคอบ  

2 โรงเรียนบานมูลตุน บานมูลตุน  หมูที่ 2 -  

3 โรงเรียนบานกอกปาผุวิทยา บานกอก  หมูท่ี 3 นายสมพิศ วรรณพงษ ขยายโอกาส 

4 โรงเรียนบานขามคุรุราษฎรอุปถัมภ บานขาม  หมูที่ 5 นายประมวล ผอนนอก  

5 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ บานโนนเขวา  หมูท่ี 6 นายทวีป โคตรทองหลาง  

6 โรงเรียนบานเหลากกหุงสวาง บานเหลากกหุง หมูที7่ นายวิโรจน โคตรธน ู ขยายโอกาส 

7 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา บานโคกกลาง หมูที่ 9 นายโยธิน โพธิพิบูลย  

8 โรงเรียนบานวังแคน บานชีวังแคน หมูที่ 13 -  

จำนวนนักเรียน 
 

ที ่

 

โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน หมาย

เหต ุอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร  

1 บานสวนหมอน 9 12  21 14 10 24 - - - 38 36 74  

2 บานมูลตุน 3 5 8 18 8 26 - - - 21 13 34  

3 บานกอกปาผุวิทยา 9 9 18 46 22 68 21 20 41 76 51 12

7 

 

4 บานขามครุรุาษฎรอุปถมัภ 3 3 6 11 6 17 - - - 14 9 23  

5 บานโนนเขวาประชารักษ 5 3 8 13 6 19 - - - 26 16 42  

6 บานเหลากกหุง-สวาง 10 12 23 25 32 57 23 13 36 58 58 116  

7 ไตรมิตรศึกษา 6 6 12 19 15 34 - - - 25 21 46  

8 วังแคน 7 12 19 10 18 28 - - - 17 30 47  

9 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตำบลสวนหมอน 

37 33 70 - - - - - - - - -  

 

             รวม 

89 95 18

5 

15

6 

1๑

7 

27

3 

44 

 

 

33 77 275 234 509  
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จำนวนคร/ูอาจารย/บุคลากรทางการศกึษา 

ที ่ โรงเรียน 

ขาราชการคร ู ตำแหนงอ่ืน นักกา

ร 

รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร  ช ญ ร 

1 บานกอกปาผุวิทยา 2 11 13 2 3 5 1 4 14 18 

2 บานสวนหมอน 3 6 9 1 - 1 - 4 6 10 

3 เหลากกหุงสวาง 1 10 11 2 4 6 1 3 14 17 

4 บานมูลตุน 3 3 6 - - - - 3 3 6 

5 ไตรมิตร 4 - 4 2 1 3 1 6 1 7 

6 โนนเขวาประชารักษ 1 3 4 1 1 2 1 2 4 6 

7 บานขามครุรุาษฎรอุปถมัภ 1 2 3 1 1 2 1 2 3 5 

8 วังแคน 2 - 2 - 3 3 1 3 3 6 

รวม 17 35 52 9 13 22 6 27 48 75 

 
 
3.2  สถาบันและองคการทางศาสนา  

 ประชาชนตำบลสวนหมอน  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสำนักสงฆ จำนวน  15  แหง   คือ 
ช่ือวัด/สำนักสงฆ สถานที่ตั้ง เจาอาวาส พระสงฆ ลำดับ 

วัดปาอรัญญวิเวก บานสวนหมอน หมูที่ 1 -  1 

วัดทุงสวาง บานมูลตุน  หมูที่ 2 พระครูวรเขตมารวิชัย รองเจาคณะ

อำเภอ 
2 

วัดศรีสุมังคล บานกอก  หมูท่ี 3 พระครูมนูญ สารโสถิต  3 

วัดอรุณเรืองวนาราม บานปาผุ  หมูท่ี 4 พระภิกษุคงคาเวสโก  4 

วัดขนุนโพธิ์ บานขาม  หมูที่ 5 พระใบฎีกา บุญเลี่ยง ศิริธม.โม  5 

วัดสระบัว บานโนนเขวา  หมูท่ี 6 พระครูปทุมสรานุกิต  6 

วัดศรีนวล บานเหลากกหุง หมูที่ 7 พระครูกันตะ  ศรีโสภิต  7 

วัดปาบานเหลากกหุง บานเหลากกหุง หมูที่ 7 หลวงพอสุธี ชาคโร  8 

วัดปาโคกสวาง บานสวาง  หมูท่ี 8 พระครูเขมาภร โสภณ  9 

วัดปาสันตธิรรม บานโคกกลาง  หมูที่ 9 พระอดุลย  10 

วัดบานโนนพยอม บานโนนพยอม หมูที่ 10 หลวงพอบุญมา โสภณ  11 

วัดสระเกษ บานสวนหมอน หมูที่ 11 พระครูภัทร  ญาณโสภณ  12 

วัดบานขามปอม บานขามปอม  หมูท่ี 12 หลวงพอพิน  13 

วัดสวรรคคงคาราม บานชีวังแคน  หมูที่ 13 พระสุคนธ ปญญาธโร  14 

วัดปาศิริมงคล บานกอก  หมูท่ี 14 พระครูมนูญ สารโสถิต  15 
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3.3  การสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  2 แหง 
 

ท่ี ชื่อ ที่ต้ัง พื้นที่รับผิดชอบ 

บุคลากร 

ชื่อ ตำแหนง 

1 โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล  

บานสวาง 

หมูที่ 8 

หมูที่ 1,4,5,6,7,8,11 1.นายบรรดิษ  งามคณุ 

 

2.นายศราวุธ อนัคทัศน 

3.นางทิพากร ไทยด ี

-ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล 

-เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน6 

-พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

2 โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล  

บานกอก 

หมูที่ 14 

หมูที่ 

2,3,9,10,12,13,14 

1. นายพรเทพ กองคา 

 

2.นางวิลาวัลย ทะวะระ 

3.นายนฤพล  คำมูล 

-ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล 

-พยาบาลเทคนิค 4 

-เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน 

 

4.  การบริการพื้นฐาน 
      4.1  การคมนาคม 

1) ถนนสายหลัก 
-ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2062  ผาน  ม.1,ม.3,ม.4,ม.6,ม.7,ม.8 
2) ถนนสายรอง 
-ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.สวนหมอน  ดังนี้ 
ถนนเชื่อมระหวางหมูบาน   มีความยาวท้ังสิ้น 37,713 เมตร    
 -ถนนลาดยาง   ระยะทางรวม 7,732  เมตร   
 -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทางรวม 21,981  เมตร    
 -ถนนลูกรัง   ระยะทางรวม 8,000  เมตร    

 1) สายบานโคกกลาง ต.สวนหมอน – บานโนนสำนัก ต.หนองแปน 
2) สายบานกอก ม.3 – บานปาผุ ม.4 (ทางหลวงชนบทสาย 4008)  
3) สายบานปาผุ ม.4 – บานโนนเขวา ม.6 
4) สายบานขาม ม.5 ต.สวนหมอน – บานบัว ม.7 ต.กุดเคา 

  4.2 การโทรคมนาคม  - โทรศพัทครัวเรือน  หมูที่ 1, 2, 3, 5, 11, 14    
   4.3  การไฟฟาในตำบลสวนหมอน  อยูในการดูแลของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอมัญจาครีี  
                     - มีไฟฟาใชครบทั้ง     14     หมูบาน     
 

4.4 แหลงน้ำ 
การใชน้ำประปาในตำบลสวนหมอน  

- มีการใชน้ำประปาภูมิภาคอำเภอชนบท ไดแก หมูที่ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 
- มีการใชน้ำประปาหมูบาน (บาดาล) ไดแก หมูท่ี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 
- มีการใชน้ำประปาหมูบาน (ผิวดิน) ไดแก หมูที่ 14 
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1) แหลงน้ำธรรมชาติ 
-แมน้ำชี ผานหมูที่ 13 ของตำบลสวนหมอน  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร 
-ลำหวย  หนองบึง   
2) แหลงน้ำที่สรางข้ึน 
-ฝาย  บอน้ำตื้น  ประปาหมูบาน  ถังเก็บน้ำฝน  บอโยก      

5.  ขอมูลอื่น ๆ  
     5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ปาโคกหลวง 
ปาโคกหลวงอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบรวมกัน 4 ตำบล ไดแก ตำบลสวนหมอน  ตำบลโพนเพ็ก  ตำบล

หนองแปน  และตำบลทาศาลา  ในสวนของตำบลสวนหมอนมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  10,513   ไร  ซึ่งปจจุบันปลูก
ไมยูคาลิปตัสซึ่งเปนไมโตเร็วและปลูกไมนานาพรรณ  

ทรัพยากรน้ำ ตำบลสวนหมอนมีทรัพยากรน้ำ จากแหลงน้ำธรรมชาติ แมน้ำชีไหลผาน ลำหวยและบึงกุด
เคา 
  สภาพปญหาในดานการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง โดยมีสาเหตุมาจากภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง สภาพดิน
ทรายที่ไมกักเก็บน้ำ แหลงน้ำธรรมชาติตื้นเขิน ปญหาน้ำทวมเวลาน้ำหลาก 
          
    5.3 แหลงทองเท่ียว 
  มีหมูบานเตาเปนสถานที่ทองเที่ยว 
การเดินทางไปหมูบานเตาบานกอก ตำบลสวนหมอน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
จากตัวเมืองขอนแกนไปทาง อ.ชุมแพ ผานทางแยกเขาสนามบินขอนแกนไปตามถนนถึงสี่แยกบานทุม ประมาณ 14 กม.
เลี้ ย ว ซ า ย แ ย ก เข า ไป ใ ช เ ส น ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เล ข  2062 ไป  อ .มั ญ จ า คี รี ถึ ง  ห ลั ก ก ม .ที่  40  
ดานซายมือจะถึงปากทางเขาบานเตาเลี้ยวไปตามถนนประมาณ 50 ม. ก็จะถึงสวนเตา     

 
6.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

(1) ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล 
 

รายการ 
รายได (บาท) 

ป 2557 ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 

รายไดจากภาษีอากร 18,445,951.99 17,970,392.65 14,033,339.89 

 

13,918,373.08 13,426,742.45 10,560,144.04 

รายไดที่ไมใชภาษี

อากร 

945,315.68 756,358.35 667,316.39 592,273.03 406,548.07 287,890.03 

เงนิอุดหนุนทั่วไป 9,531,354.00 8,388,290.00 8,833,006 7,558,037.00 8,122,188.00 10,158,762.80 

เงนิอุดหนุนเฉพาะ

กิจ/ 

ระบุวัตถุประสงค 

12,426,371.87 10,852,636.91 10,635,039.98 9,480,676.30 9,340,045.92 3,850,200.09 

รวม 41,348,993.54 37,967,677.91 34,168,702.26 31,549,359.41 31,295,524.44 24,856,996.96 
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เปรียบเทียบรายไดแตละป 

 

(2) จำนวนบุคลากร พนักงานสวนตำบลและลูกจาง    ปจจุบัน (เมษายน 255๘) มีจำนวน  2๐  คน  
และสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน  มี  4  สวน ดังนี้ 
      
ตำแหนงในสำนกัปลัดองคการบริหารสวนตำบล     จำนวน    18  คน 
1. นางสุทศันีย เพ็ชรนนท  
ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบรหิารงาน อบต.ระดับ 8) เลขที่ตำแหนง 01-0101-001 
2. นางวรางคสริิ ศศิวรินทรกุล 
 ตำแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ7)เลขที่ตำแหนง01-0101-002 
3. นางรัตน  พิมาลัย   
ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัด ระดับ 6 เลขที่ตำแหนง 01-0201-001 
4.  นายทักสิน  หินวิเศษ 
ตำแหนง  นิติกร  ระดับ  6ว เลขที่ตำแหนง 01-0202-001 
5. นายทรงเดช เชาชื่น   
ตำแหนง  บุคลากร ระดับ 5 เลขที่ตำแหนง 01-0208-001 
6. นางสาวอุมาภรณ  นาเหล็ก 
ตำแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 4  เลขที่ตำแหนง 01-0212-001 
7. นายยุพราช  พระนาศรี  
ตำแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 เลขที่ตำแหนง 01-0222-001 
8. นายสุขสันต  ภาวะรัตน 
ตำแหนง  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 เลขที่ตำแหนง 01-0221-001 
9. นางสาวอมรรัตน  บุญมาธรรม  
ตำแหนง  นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 เลขที่ตำแหนง 01-0704-001 
10. นางสาวฐานิตา  คนมีสัตย 
ตำแหนง  เจาหนาที่ธุการ  ระดับ 1 เลขที่ตำแหนง 01-0211-001 
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11. นายพิเชษฐ  มูลสอน      พนักงานเครื่องสูบน้ำ (ลูกจางประจำ ถายโอน) 
12. นายสุคนธ นามเข็ม               ผูชวยพนักงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจางตามภารกิจ) 
13. นางสาวจิรชัยา  นามลาพุทธา     ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) 
14. นางสาววันวิสา  เจริญสุข          ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจางตามภารกิจ) 
15. นางสาวนภาพร  หาญเชิงชัย      ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (พนกังานจางตามภารกิจ) 
16. นายลือชัย  พวงพันธ               พนักงานขับรถยนตสวนกลาง (พนักงานจางท่ัวไป) 
17. นายศักดิ์ณรงค  พั้วลี               นักการภารโรง (พนักงานจางทั่วไป) 
18. นายวิลาศ  ชาลีกัน      พนักงานขับรถนำ้ (พนักงานจางทั่วไป) 
19. นายเฉลิมชัย  ขันธิรัตน     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจางทั่วไป) 
๒๐. นายพิทักษพงษ  เคนานันท        คนงานท่ัวไป (พนักงานจางทั่วไป) 
      
ตำแหนงในสวนการคลัง  จำนวน  5 คน 
1.  นางวรางคสิริ ศศิวรนิทรกุล  
ตำแหนง  รักษาการ ผอ.กองคลัง  
2.  นางรุงฤดี  โขศรี   
ตำแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 เลขที่ตำแหนง 04-0306-001 
3. นางสาวเบญจมาพร สายทิม   
ตำแหนง  นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 เลขที่ตำแหนง 04-0313-001 
4. นายวีระพล สมีกลาง 
ตำแหนง  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู (พนักงานจางตามภารกิจ) 
5. นางสาวนิฤมล  โนนเทวา  
ตำแหนง  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจางตามภารกิจ) 

 
 

ตำแหนงในสวนโยธา  จำนวน   ๕  คน 
1.  นายเฉลิม  โคตรทา   
ตำแหนง  ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ 7)  เลขที่ตำแหนง 05-0104-001 
2. จ.ส.อ.ชัยพิชิต  แกวมูลมุข 
ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการ  ระดับ  ๕ เลขที่ตำแหนง 05-0212-001 
3. จ.ส.อ. อัษฎา  สอนผิว 
ตำแหนง  นายชางโยธา  ระดับ 4  เลขท่ีตำแหนง 05-0503-001 
4. นายสุติพงษ  ใจหมั่น   
ตำแหนง ผูชวยชางโยธา (พนักงานจางตามภารกิจ) 
5. นายกลยุทธ  กาญจนพิมาย  
ตำแหนง  ผูชวยชางไฟฟา (พนักงานจางตามภารกิจ) 
ตำแหนงในสวนการศึกษา  จำนวน ๒ คน 
1. นางสาวปราณประภัสสร  จันทรมหา   
ตำแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา ระดับ 6 เลขที่ตำแหนง 08-0805-001 
2. นางรุงอรุณ   โพธิ์สีขาม 
ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 เลขท่ีตำแหนง 05-0104-001 

 

 



                                                  -๑๒- 

 

    สามารถจำแนกตามโครงสรางไดดังนี้ 
  1. สำนักปลัด อบต. จำนวนขาราชการ ๑๐  คน 
  2. สวนการคลัง  จำนวนขาราชการ  ๔ คน 
  3. สวนโยธา  จำนวนขาราชการ  ๓ คน 
  4. สวนการศึกษา จำนวนขาราชการ  ๒ คน 
   รวม  จำนวนขาราชการ ๑๙ คน 

 
ลูกจางประจำ (พนักงานเครื่องสูบน้ำ) จำนวน   1 คน 
พนักงานจางตามภารกิจ   จำนวน  ๑๑ คน 
พนักงานจางท่ัวไป   จำนวน  ๕ คน 
พนักงานจางรายเดือน   จำนวน  1๐ คน  
 รวม จำนวนลูกจางประจำ/พนักงานจาง  27 คน 

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
      (พนักงานสวนตำบล และลูกจาง) 

  ประถมศกึษา   จำนวน    -     คน 
  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จำนวน     ๒๑   คน 
  ปริญญาตรี   จำนวน     1๗   คน 
  สูงกวาปริญญาตรี  จำนวน     5    คน 

 
 
(3) โครงสรางและอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลหมอน 

องคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน  ประกอบดวย  สภาองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอนและฝาย
บริหาร    โดยมีโครงสราง   ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    -๑๓- 
 
โครงสรางและอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานธุรการ 

-งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

-งานกฎหมายและคดี 

-งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานจัดเก็บและพัฒนา

รายได 

-งานทะเบียนพัสดุและ

ทรัพยสิน 

 

-งานกอสราง 

-งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 

 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานสงเสริมการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

ฝายบริหาร ฝายสภา   อบต. 

         นายกองคการบริหารสวนตำบลสวน ประธานสภา   อบต. 

รองประธานสภา  

เลขานุการสภา   อบต. 

สมาชิกสภา   อบต. 

รองนายก  อบต. รองนายก  อบต.  เลขานุการนายก  อบต 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

ฝายตรวจสอบระบบบัญชี 

สำนักปลัด   อบต. สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษาฯ 

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 



 

                                         คำนำ  
 

 

                          พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ไดกำหนดไว “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดใหกระทำใดจะตองไดรับ

อนุญาต ผูอนุญาตจะตองทำคมูือประชาชน” โดยมีเปาหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน   ลด

ตนทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของภาครัฐ  สรางใหเกิดความโปรงใสใน

การปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่เปดเผยข้ันตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ  ดังนั้น  

เพื่อใหประชาชนไดเขาใจแนวทาง  ระยะเวลา  หลักเกณฑ  เงื่อนไขและวธีิการตางๆ  องคการบริหาร

สวนตำบลสวนหมอน  จงึไดจัดทำคมูือสำหรับประชาชน  เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนที่มา

ติดตอหรือขออนุญาตตอองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอนตอไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                             

 



                                                        องคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

 
                                  การแบงงานภายในองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

 

กองคลัง 

                  กองคลังมีหนาที่เก่ียวของเก่ียวกับการเงิน  คาใชจายตางๆ   เชนคาใชจายคาน้ำมัน  ซื้อพัสดุเครื่องใช

ภายในสำนักงาน คาจางงานตางๆ  คาตอบแทนพนักงานสวนตำบล  เปนตน  และหารายไดที่เกิดจากภาษีของประชาชน  

เชนภาษีโรงเรือน  ภาษีปาย  ภาษีที่ดิน  เปนตน  เพื่อมาจัดสรร  และจัดประโยชนในทรัพยสินเพ่ือกระจายเปน

งบประมาณไปสูโครงการและกิจกรรมตางๆ  เพ่ือสามารถบรหิารจัดการไดอยางถูกตอง  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบ

ได  อันจะนำไปสูการพัฒนาตำบลสวนหมอนไดอยางย่ังยืน 

   กองชาง 

                   กองชาง  เครื่องจักรสำคัญในการดำเนินงานในดานพ้ืนฐานสาธารณูปโภคตางๆ  เชน  กอสรางปรับปรงุ  

ซอมแซม  ถนน  สะพาน ระบบประปา เปนตน  ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่ถูกกำหนดไว  อยางลุลวงซึ่งมีหนาที่

ความรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน ทัง้นี้รวมถึง  การควบคมุสิ่งกอสราง  การออกแบบ  เปนตน    

  สำนักปลัดอบต. 

                  สำนักปลัด  อบต.เปนหนวยงานที่มีประชาชนมาติดตอขอรับบริการอยูเสมอเนื่องจากมีหนาที่ในการบริการ

ประชาชน  ในเรื่องการขอเบ้ียยังชีพ  เบี้ยคนพิการ  อยูเสมอ 

                  ในสวนอ่ืนท่ีมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันในดานบริการและบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนคือ  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น รองเรียน  รองทุกข  ศนูยดำรงธรรมประจำอบต. 

งานนิติกรรมสัญญา  ปรึกษากฎหมาย  ไกลเกลี่ยขอพิพาท   รวมทั้งงานธุรการ  งานบุคลากรและงานวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

กองการศึกษา 

               การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  เปรียบเสมียนการสรางฐานรองรับสิ่งตางๆ ท่ีถูกตอเติมไป อยางไมสิ้นสุด  จึงกลาวได

วา  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสำคัญและเปนกาวแรกของการศึกษา  อันนำมาซึ่งกาวตอไปในอนาคต  กองการศึกษาจึง

ใหความสำคัญสำหรับการศึกษามาก  โดยพยายามเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  อีกท้ังเปนการลดภาระการเลี้ยงดูของบิดา  มารดา  ผูปกครองของเด็ก  ท่ี

สามารถมีเวลาไปประกอบอาชีพอยางอ่ืนไดดวย 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
                                                          -๑๔- 

                                           บัญชีกลาง 

                       การแบงงานขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

       (คมูือกลาง  กองคลัง  กองชาง  สำนักปลัด  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
 

ท่ี 

                                   
 

                                             งานที่ตองย่ืนขออนุญาต 

                         

หนวยงานรบัผิดชอบ 

กอง

คลัง 

 

 

กอง 

ชาง 

สำนัก 

ปลัด 

กอง

การศึกษา 

๑. การขอจดทะเบียนพาณิชย(ตั้งใหม) /    

 

๒. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง /    

 

๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบการพาณิชยกิจ /    

 

๔. การโอนพาณิชยกิจ 
 

/ 

 

   

๕. การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

/ 
 

   

๖. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด /    

 

๗. การขออนุญาตกำจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย /    

 

๘. 

 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ /    

๙. การขออนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ /    

 

๑๐. การขออนุญาตการจำหนายอาหารและสะสมอาหาร /    

 

๑๑. การขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ ๓ /    

 

   

 

 



 

 

                                                             -๑๕- 

 

 
 

ท่ี 

                                   
 

                                             งานที่ตองย่ืนขออนุญาต 

                         

หนวยงานรบัผิดชอบ 

กอง

คลัง 

 

กอง

ชาง 

สำนัก

ปลัด 

กอง

การศกึษา 

๑๒. การขออนุญาตกอสรางอาคาร (บาน  โรงงาน  อาคารเก็บวัสดุ/คลังสินคา 

ฯลฯ  โรงเรือนเลี้ยงสัตว) 

 /   

 

๑๓. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  /   

 

๑๔. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  /   

 

๑๕. การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
 

 

 

/   

๑๖. การขออนุญาตเบ้ียยังชีพผูสูง 
 

 
 

/  

๑๗. การขออนุญาตเบ้ียยังชีพคนพิการ  /  

 

๑๘. การขออนุญาตเบ้ียยังชีพผูติดเชื้อ  HIV  /  

 

๑๙. 

 

การขอความชวยเหลือ  น้ำเพ่ืออุปโภค  บรโิภค  /  

๒๐. การขอความชวยเหลือ  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยฟาผา  /  

 

๒๑. การขอความชวยเหลือ  กรณีฉุกเฉิน  เรงดวน  /  

 

๒๒. การขอความชวยเหลือ เรื่องไมไดรับความเปนธรรม  ปรึกษากฎหมายและคดี  /  

 

๒๓. การสมัครเด็กกอนวัยเรยีน   / 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          -๑๖- 

ภาคผนวก 
                                                  

                                  กองคลัง 

                                        การขอจดทะเบียนพาณิชย 
 

ผูประกอบกิจการคาตามประกาศกระทรวงพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553  ตองย่ืนจดทะเบียนพาณิชยภายใน  
30 วัน นับแตวันที่เริ่มประกอบกิจการคา หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  หรือวันที่เลิกประกอบ
ประกอบกิจการคา  
1.ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย 

1.1 จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) 
1.2 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
1.3 การจดทะเบียนเลิกประกอบการพาณิชยกิจ 
1.4 การโอนพาณิชยกิจ 
1.5 การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2.ข้ันตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย  
2.1 ยื่นคำขอ ตามแบบ ทพ. พรอมหลักฐาน 
2.2 นายทะเบียนรับคำขอพรอมตรวจสอบการกรอกรายการในคำขอ (แบบ ทพ.)โดยละเอียด 
2.3  เจาหนาที่รัยจดทะเบียนในระบบ 
2.4  นายทะเบียนออกเลขรับคำขอและเลขทะเบียนพาณิชย 
2.5 ชำระคาธรรมเนียม เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงนิ 
2.6  รับใบทะเบียนพาณิชย 

3. เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการยื่นจดทะเบียนพาณิชย 
 3.1 สำเนาทะเบียนบาน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจาของหรือผูจัดการตามแตกรณี 
 3.2 สำเนาทะเบียนบานของผูใหเชา /สำเนาสัญญาเชา 
 3.3 หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ประกอบกิจการคา(กรณีเชา) 
 3.4 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญและสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 
4. คาธรรมเนียม 
 4.1 การจดทะเบียนพาณิชย (จดจัดตั้งใหม)  ครั้งละ 50.- บาท 
 4.2 การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ  ครั้งละ 20.- บาท 
 4.3 การจดทะเบียนเลิกประกอบการ  ครั้งละ 20.- บาท 
 4.4 การออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย  ฉบับละ 30.- บาท 
 4.5 การตรวจดูเอกสารเก่ียวกับทะเบียน  ครั้งละ 20.- บาท 
 4.6 การขอใหเจาหนาที่รับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ  30.- บาท 
5. รวมระยะเวลาแลวเสร็จ   5  นาที (ยื่นแบบขออนุญาตท่ีกองคลัง) 
 
 
 
 
 
 



                                                             -๑๗- 
 
 
 

                                                         การตลาด 
 

1.ข้ันตอนการขออนุญาตจัดต้ังตลาด 
 1.1  ผูประสงคจะจัดตั้งตลาด ยื่นแบบขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ ตล. 1  พรอมแผนผังแบบกอสราง 
                 และรายการปลูกสราง  หลักฐานตางๆ 
 1.2  ตรวจสอบความถูกตองของคำขอ 
 1.3 ออกใบอนุญาตตามแบบ ตล.2 
 1.4 ชำระคาธรรมเนียม 
 1.5 กรณตีอใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตามแบบ ตล.3 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 1.6 กรณจีะแกไขรายการในใบอนุญาต หรือจะยกเลิกการดำเนินกิจการ  ยื่นคำขอตามแบบ ตล.4 
 

2. หลักฐานเอกสารท่ีใชในการยื่นขออนุญาต 
 2.1 สำเนาทะเบียนบาน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2.2 แผนผังแบบกอสรางและรายการปลกูสรางในสถานท่ีจัดตั้งตลาด 
 2.3 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (กรณีสถานที่จัดตั้งตลาดเปนอาคาร) 
 

3.คาธรรมเนียม 
 3.1 ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดำเนินกิจการเปนประจำหรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง  
       อัตราคาธรรมเนียม 10,000.- บาท 
 3.2 ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดำเนินกิจการเปนประจำหรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 
       อัตราคาธรรมเนียม 5,000.- บาท 
 3.3 ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดำเนินกิจการชั่วคราว หรอืตามวันที่กำหนด 
       อัตราคาธรรมเนียม 3,000.- บาท 
4. รวมระยะเวลาแลวเสร็จ   3  วัน  (ยื่นแบบขออนุญาตที่กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                -๑๘- 
 
 

                                          การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

1.ข้ันตอนการขออนุญาต 
 1.1  ผูประสงคจะดำเนินการรับทำการเก็บ  ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  ยื่นคำขอรับ  
                  ใบอนุญาต  ตามแบบ สม. 1  พรอมหลักฐานตางๆ 
 1.2  ตรวจสถานประกอบการ 
 1.3 ออกใบอนุญาตตามแบบ สม.2 
 1.4 ชำระคาธรรมเนียม 
 1.5 กรณตีอใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตามแบบ สม.3 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 1.6 กรณจีะแกไขรายการในใบอนุญาต หรือจะยกเลิกการดำเนินกิจการ  ยื่นคำขอตามแบบ สม.4 
 

2. หลักฐานเอกสารท่ีใชในการยื่นขออนุญาต 
 2.1 สำเนาทะเบียนบาน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2.2 สำเนาคูมือรถ 
 

3.คาธรรมเนียม 
 3.1 รับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  อัตราคาธรรมเนียม 5,000.- บาท 
 3.2 รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  อัตราคาธรรมเนียม 5,000.- บาท 
 3.3 ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว  อัตราคาธรรมเนียม    100.- บาท/ครั้ง 
 3.4 ใหบริการรถสุขาชั่วคราว   อัตราคาธรรมเนียม     100.-บาท/ครั้ง 
 
4. รวมระยะเวลาแลวเสร็จ   2  วัน (ยื่นแบบขออนุญาตที่กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             -๑๙- 
 
 

กิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 
 

1.ข้ันตอนการขออนุญาต 
 1.1  ผูประสงคจะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ยื่นคำขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ           
                 กอ. 1  พรอมหลักฐานตางๆ 
 1.2  ตรวจสถานประกอบการ 
 1.3 ออกใบอนุญาตตามแบบ กอ.2 
 1.4 ชำระคาธรรมเนียม 
 1.5 กรณตีอใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตามแบบ กอ.3 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 1.6 กรณจีะแกไขรายการในใบอนุญาต หรือจะยกเลิกการดำเนินกิจการ  ยื่นคำขอตามแบบ กอ.4 
 

2. หลักฐานเอกสารท่ีใชในการยื่นขออนุญาต 
 2.1 สำเนาทะเบียนบาน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 

3.คาธรรมเนียม 
 ตามรายละเอียดทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 
 

4. รวมระยะเวลา   2  วัน (ยื่นแบบขออนุญาตที่กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
                                                          -๒๐- 
 

สถานที่จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
 

1.ข้ันตอนการขออนุญาต 
 1.1  ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรอืทางสาธารณะ  ยื่นคำขอรับใบอนุญาต   
                 ตามแบบ  สณ. 1    พรอมหลักฐานตางๆ 
 1.2  ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร 
 1.3 ออกใบอนุญาตตามแบบ สณ.2 หรือ สณ.3 แลวแตกรณี 
 1.4 ออกบัตรประจำตัวผูรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนายตามแบบ สณ.4 หรือ สณ.5  แลวแตกรณี  

1.5 ชำระคาธรรมเนียม 
 1.5 กรณตีอใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตามแบบ สณ.6 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 1.6 กรณจีะแกไขรายการในใบอนุญาต หรือจะยกเลิกการดำเนินกิจการ  ยื่นคำขอตามแบบ สณ.7 
 
2. หลักฐานเอกสารท่ีใชในการยื่นขออนุญาต 
 2.1 สำเนาทะเบียนบาน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2.2 รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดำ ขนาด 1x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
 2.3 ใบรับรองแพทย ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย 
 
3.คาธรรมเนียม 
 3.1 จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ 
        คาธรรมเนียม  500.- บาท 
 3.2 จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดลักษณะวิธีเรขายสินคา 
        คาธรรมเนียม  200.- บาท 
4. รวมระยะเวลา   2  วัน (ยื่นแบบขออนุญาตที่กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 



                                                             -๒๑- 
 

สถานที่จำหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 

1.ข้ันตอนการขออนุญาต 
 1.1  ผูประสงคจะจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  ยื่นคำขอรับใบอนุญาต   
                 ตามแบบ  สอ.1 ,สอ.2 แลวแตกรณี    พรอมหลักฐานตางๆ 
 1.2  ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร 
 1.3 ออกใบอนุญาตตามแบบ สอ.3 หรอืหนังสอืรับรองการแจง ตามแบบ สอ.4 แลวแตกรณี 
 1.4 ชำระคาธรรมเนียม 
 1.5 กรณตีอใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตามแบบ สอ.5 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 1.6 ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสยีคาธรรมเนียมเปนประจำป  โดยยื่นคำขอชำระคาธรรมเนียม 
                 ประจำป ตามแบบ สอ.6 

1.6 กรณีจะแกไขรายการในใบอนุญาต หรือจะยกเลิกการดำเนินกิจการ  ยื่นคำขอตามแบบ สอ.7 
 

2. หลักฐานเอกสารท่ีใชในการยื่นขออนุญาต 
 2.1 สำเนาทะเบียนบาน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2.2 รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดำ ขนาด 1x 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 3.3 ใบรับรองแพทย ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย 
 
3.คาธรรมเนียม 
 3.1 พื้นท่ีประกอบสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  1) พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน 10 ตร.ม. 
  2) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 10 ตร.ม. แตไมเกิน 25 ตร.ม.  ฉบับละ 100.- บาท 
  3) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตร.ม. แตไมเกิน 50 ตร.ม.   ฉบับละ  150.- บาท 
  4)พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 50 ตร.ม. แตไมเกิน 100 ตร.ม.  ฉบับละ  200.- บาท 
  5) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตร.ม. แตไมเกิน 200 ตร.ม.  ฉบับละ  300.- บาท 
 3.2 อัตราคาธรรมเนียมการอออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  1) พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน 200 ตร.ม. แตไมเกิน 400 ตร.ม. ฉบับละ  400.- บาท 
  2) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 400 ตร.ม. ขึ้นไป   ฉบับละ  600.- บาท 
 
4. รวมระยะเวลาแลวเสร็จ   2  วัน (ยื่นแบบขออนุญาตที่กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                               -๒๒- 
 

การอนุญาตประกอบกิจการควบคมุประเภทที่   3 
 

1.ข้ันตอนการขออนุญาต 
 1.1  ผูประสงคจะประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3  ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   
                 ตามแบบ  ธพ.น.1 แลวแตกรณี    พรอมหลักฐานตางๆ 
 1.2  ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร 
 1.3 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  ตามแบบ ธพ.น.2 
 1.4 ชำระคาธรรมเนียม 
 1.5 กรณตีอใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตามแบบ ธพ.น.3  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  
2. หลักฐานเอกสารท่ีใชในการยื่นขออนุญาต 
 2.1 สำเนาทะเบียนบานและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา หรือสำเนาหนังสือ 
                 รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณนีิติบุคคล) 
 2.2 หนังสือมอบอำนาจ(ถามี) พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบ 
                 อำนาจ 
 3.3 สำเนาเอกสารสิทธิใชที่ดิน (โฉนดท่ีดิน ,น.ส.3ก  ,  สค.1 ,อ่ืนๆ ) 
 3.4 สำเนาเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชที่ดิน 
 3.5 สำเนาหนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 3.6 แผนผังโดยสังเขป แผนผงับริเวณและแบบกอสราง ระบบความปลอดภัย  ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทอ
น้ำมัน ระบบทอดับเพลิง  ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปอนน้ำมัน 
 3.7 รายการคำนวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวของ 
 3.8 หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  
3.คาธรรมเนียม 
 3.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3  ฉบับละ  200.- บาท 
 3.2 ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  200.- บาท 
 
4. รวมระยะเวลาแลวเสร็จ   3  วัน (ยื่นแบบขออนุญาตที่กองคลัง) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                          -๒๓- 

 

                                              กองชาง 

                                     เอกสารประกอบการขออนุญาต 

                 กอสราง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคาร  ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี ้

                           หลักเกณฑและเงื่อนไขการขออนญุาตกอสรางอาคาร 

 

๑.  ใหยื่นคำรองขออนุญาต  (ข.๑)  ที่งานธุรการกองชาง  องคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

๒. หลักฐานอ่ืนๆที่ตองมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 

      ๒.๑   แผนผังบริเวณ  แบบแปลน   รายการประกอบแบบแปลนการกอสราง   จำนวน  ๓  ชุด 

           ๒.๒  สำเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน                                                     จำนวน ๓  ชุด 

           ๒.๓   สำเนาทะเบียนบาน                                                                จำนวน  ๓  ชุด 

           ๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                    จำนวน  ๓  ชุด 

           ๒.๕  รับรองเอกสารถูกตองทุกฉบับ 

           ๒.๖  ตรวจแบบ  พิจารณาเอกสารแจงใหผูขอทราบผลภายใน  ๓  วัน(กรณเีอกสารครบถวน) 

 

                              กรณีสรางบานในที่ของบุคคลอื่น  มีหลักเกณฑดังตอไปนี้  
    ๑. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน                                                                จำนวน  ๓  ชุด 

    ๒. ภาพถายเอกสารสำเนาทะเบียนบานผูถือกรรมสิทธ์ิ                                         จำนวน  ๓  ชุด 

    ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูยินยอม                                                 จำนวน  ๓  ชุด 

    ๔. สำเนาบัตรประจำตัวผูยื่นขอ                                                                     จำนวน  ๓ ชุด 

    ๕. รับรองสำเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ    

    ๖. ตรวจแบบ  พิจารณาเอกสาร  ทราบผลภายใน  ๓  วัน (กรณีเอกสารครบถวน)   

 

กรณีที่เปนโรงงาน  หรืออาคารประเภทควบคมุการใช  ตองแนบเอกสารดังตอไปนี ้

 
๑. แผนผัง  บริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน                                     จำนวน  ๓  ชุด 

๒. รายการคำนวณโครงสราง                                                                            จำนวน  ๑  ชุด 

๓. สำเนารายการคำนวณ                                                                                 จำนวน  ๑  ชุด 

๔. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคารกรณีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูอนุญาต  จำนวน  ๑  ชุด 

๕. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกิน  ๖  เดือน(กรณนีิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)                          จำนวน  ๑ ชุด 

๖. สำเนาทะเบียนบาน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคล     จำนวน  ๑  ชุด 

 

 

 

                                                            -๒๔- 



 

๗. หนังสือแสดงความยินยอม  และรับรองของผูออกแบบและรายการคำนวณอาคารพรอมทั้ง 

สำเนาใบอนุญาตเปนผปูระกอบวิศวกรรมควบคุม  เปนสถาปตยกรรมควบคุม(กรณีเปนอาคาร 

มีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 

แลวแตกรณี                                                                                               จำนวน  ๑  ชุด 

    ๘.   สำเนาภาพถายโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑                                                              จำนวน  ๑  ชุด 

    ๙.  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามมาตรา  ๒๙ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ๒๕๓๕)  จำนวน  ๑  ชุด 

   ๑๐.  สำเนาหรอืภาพถายใบอนุญาตผูประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม 

       (เฉพาะกรณีเปนอาคารมีลักษณะขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ 

        สถาปตยกรรมควบคุม  แลวแตกรณี                                                                    จำนวน  ๑  ชุด 

   ๑๑. ตรวจสอบ  พิจารณาเอกสาร  แจงผลใหทราบภายใน  ๓  วัน(กรณีเอกสารครบถวน) 

ข้ันตอนในการขออนุญาต 
๑. ยื่นแบบขออนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข๑)  

๒. เมื่อผขูออนุญาตกอสรางอาคารไดรับอนญุาตแลว  ทานจะตองมายื่นขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้ 

๒.๑  ใบแจงการขอใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  อาคารรื้อถอนอาคาร  ภายใน  ๓  วันนับแตวันที่ขอ  

      อนุญาต 

๒.๒  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร(แบบ  อ.๑)  ใหทานไปขอรับใบอนุญาต

ภายใน  ๓  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงออกใบอนุญาตไว และเอกสารครบถวน  หากประสงคจะขออนุญาตอีก

จะตองดำเนินการเชนเดยีว  กับการขออนุญาตใหม 

 

คาธรรมเนียมในการขออนุญาต 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

 
๑.  ใบอนญุาตกอสราง                                                                                 ฉบับละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดัดแปลง                                                                                 ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๓. ใบอนุญาตรื้อถอน                                                                                   ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคลื่อนยาย                                                                              ฉบับละ   ๑๐  บาท 

๕. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช                                                                            ฉบับละ  ๒๐  บาท 

๖. ใบรับรอง                                                                                              ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๗. ใบแทนใบอนุญาต  หรือใบรบัรอง                                                                  ฉบับละ ๑๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



                                                               -๒๕- 

 

คาธรรมเนียมในการตอใบอนุญาต 
๑. ใบอนุญาตกอสราง                                                                                   ฉบับละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดัดแปลง                                                                                  ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๓. ใบอนุญาตรื้อถอน                                                                                    ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคลื่อนยาย                                                                                ฉบับละ ๑๐  บาท 

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง 
    ๑.  อาคารที่สูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกิน  ๑๒  เมตรตารางเมตรละ                                          ๐.๕  บาท 

     ๒.  อาคารท่ีสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  ๑๒  เมตรแตไมเกิน  ๑๕  เมตร  ตารางเมตรละ  ๒  บาท 

     ๓.  อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  ๑๕  เมตร  ตารางเมตรละ                                              ๔  บาท 

     ๔.  อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับนาหนัก  น้ำหนักบรรทุกเกิน  ๕๐ ก.ก.ตอหนึ่งตารางเมตร  ตารางเมตรละ      ๔  บาท 

     ๕.  พ้ืนที่จอดรถ  ที่กลับรถ   และทางเขาออกของรถ  ตารางเมตรละ                                           ๐.๕   บาท 

     ๖.  ปายตารางเมตรละ                                                                                                    ๔   บาท 

     ๗.  อาคารประเภทซึ่งตองมีวดัความยาว  เชน  เขื่อน  ทอหรือทางระบายน้ำ รั้ว กำแพง   

          คิดตามความยาว   เมตรละ                                                                                         ๑  บาท         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                             -๒๖- 

                                                                   สำนักปลัดอบต. 

             กระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน(ปรับลดขั้นตอน)ขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

กระบวนการ                                           ขั้นตอนในการใหบริการ เอกสารทีต่องย่ืน ระยะเวลา

ใหบริการ 
งานสวัสดิการ

สังคม  เบี้ยยัง

ชีพผสููงอายุ 

๑.  ผูสูงอายุ  ๖๐  ปขึ้นไปยื่นคำรองพรอมเอกสาร  ตามกำหนดการภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปโดย

เจาหนาที่อบต.สวนหมอน  ออกใหบริการในหมบูานทุกหมูบาน 

๒. เจาหนาที่  อบต.สวนหมอน  ไดรับมอบหมาย  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  ตามหลักเกณฑที่กำหนด  ผาน

กระบวนการตามระเบียบ  แลวจัดทำบัญชีสำรองผมูีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  เสนอผบูริหาร  พรอม

นำสงรายชื่อบัญชีสำรองผมูีสิทธิ์ไดรับเงิน  สงจังหวัดเพ่ือดำเนินการในข้ันตอนตอไป 

๓. ในปงบประมาณตอไปหลังจากท่ีจังหวัดอนุมัติการจายเบี้ยยังชีพ  เจาหนาที่  อบต.สวนหมอน ที่ไดรับคำสั่งนำ

เบี้ยยังชีพไปจายตามหมบูาน  ในเขตตำบลสวนหมอน  ทั้ง  ๑๔  หมบูาน 

หมายเหต:ุ  กรณีอัตราวางลง(ตาย  สละสิทธิ  ภายใน  ๗  วันนับแตไดรับแจง  รายงานใหจังหวัดทราบทุก ๓  

เดือน 

๑. บัตรประจำตัว

ประชาชน 

๒. สำเนาทะเบียน

บาน 

๓. แบบคำขอ

ลงทะเบียนรับ

เงินเบ้ียยังชีพ

ผูสงูอาย ุ

 

๑๐  นาที/

ราย 

๑ ชั่วโมง 

 

 

๑ วัน 

 

 

 

งานสวสัดิการ

สังคม  เบียยงัชีพ

คนพิการ 

๑. ผพูิการยื่นคำรองพรอมเอกสาร  ตามกำหนดการภายในเดือนพฤศจิกายน  ของทุกปโดยเจาหนาที ่

อบต.สวนหมอน  ออกใหบริการในหมบูานทุกหมูบาน 

๒. เจาหนาที่  อบต.สวนหมอน  ไดรับมอบหมาย  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  ตามหลักเกณฑที่กำหนด  ผาน

กระบวนการตามระเบียบ  แลวจัดทำบัญชีสำรองผมูีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ  เสนอ

ผบูริหาร  พรอมนำสงรายชื่อบัญชีสำรองผมูีสิทธิ์ไดรับเงิน  สงจังหวัดเพ่ือดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

๓.  ในปงบประมาณตอไปหลังจากที่จังหวัดอนุมัติการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ  เจาหนาที่  อบต.สวนหมอน ที่

ไดรับคำสั่งนำเบี้ยยังชีพคนพิการไปจายตามหมบูาน  ในเขตตำบลสวนหมอน  ทั้ง  ๑๔  หมูบาน 

หมายเหต:ุ  กรณีอัตราวางลง(ตาย  สละสิทธิ  ภายใน  ๗  วันนับแตไดรับแจง  รายงานใหจังหวัดทราบทุก ๓  เดือน 

 

๑. ประจำตัว 

คนพิการ 

๒. สำเนาทะเบียน

บาน 

๓. แบบคำขอ

ลงทะเบียนผู

พิการ 

 

๑๐  นาท ี

 

๓  ชั่วโมง 

 

 

๑  วัน 

 

 

 

         



                                                                          -๒๗- 

                         กระบวนการ  ขั้นตอนและวิธปีฏิบัตใินกาใหบริการประชาชน(ปรับลดขั้นตอน)ขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน 

กระบวนงาน

บริการ 

                                          ขั้นตอนในการใหบริการ เอกสารทีต่องย่ืน ระยะเวลา

ใหบริการ 
งานสวัสดิการ

สังคม  เบี้ยยัง

ชีพผตูิดเชื้อ  

HIV 

      ๑. ยื่นคำรองพรอมเอกสาร  ไดทุกวันเวลาราชการ  โดยเจาหนาที่อบต.สวนหมอน  ออกใหบริการในหมบูานทุก

หมูบาน 

      ๒. เจาหนาที่  อบต.สวนหมอน  ไดรับมอบหมาย  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  ตามหลักเกณฑที่กำหนด  ผาน

กระบวนการตามระเบียบ  แลวจัดทำบัญชีสำรองผมูีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ  HIV  เสนอผูบริหาร  

พรอมนำสงรายชื่อบัญชีสำรองผมูีสิทธิ์ไดรับเงิน  สงจังหวัดเพ่ือดำเนนิการในขั้นตอนตอไป 

     ๓.  หลังจากที่จังหวัดอนุมัติการจายเบี้ยยังชีพผตูิดเชื้อ  HIV  เจาหนาที่  อบต.สวนหมอน ท่ีไดรับคำสั่งนำเบี้ยยังชีพผู

ติดเชื้อ  HIV  ไปจายตามหมูบาน  ในเขตตำบลสวนหมอน  ทั้ง  ๑๔  หมูบาน 

หมายเหต:ุ  กรณีอัตราวางลง(ตาย  สละสิทธิ  ภายใน  ๗  วันนับแตไดรับแจง  รายงานใหจังหวัดทราบทุก ๓  

เดือน 

๑. ใบรับรองแพทยจาก    

โรงพยาบาลของรัฐ 

๒. สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน 

๓. สำเนาทะเบียนบาน 

 

๑๐ นาที/

ราย 

๑ ชั่วโมง 

 

 

๑ วัน 

 

 

 

การรองทุกข  

รองเรียน  

ปรึกษากฎหมาย

และคดี  ไกล

เกลี่ยขอพิพาท 

        ๑.  การรองทุกข  รองเรียน  กรณีทำเปนหนังสือยื่นไดที่ ธุรการสำนักปลัด  กรณีดวยวาจาเบอรโทรศัพท  ๐-

๔๓๐๔๐-๐๒๓   หรือทางอีเมลล www.suanmon.Go.th 

        ๒.  รับเรื่องรองทุกข  เสนอตามข้ันตอนผบัูงคับบัญชาเพ่ือพิจารณาแกไข  แลวแตกรณี  

         ๓.  แจงใหผูรองเรียน  รองทุกขภายใน  ๗  วัน  นับแตวันที่รับเรื่อง 

กรณียื่นเปนหนังสือให

แนบเอกสาร  หลักฐานให

มากที่สุด  เพ่ือความ

รวดเร็วในการพิจารณา 

 

๗ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      -๒๘- 



 

                                                           หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไขตางในการขอรับเบี้ยยังชีพ 

ลำดับท่ี       ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิ ระยะเวลาในการ

ปฏิบตั ิ

วัน  เวลา  ออกมอบเบีย้

ยังชพี 

หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหต ุ

 การขึ้นทะเบียนผมูีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 

๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ 

 ๑.๑ มีสัญชาติไทย  มีภูมิลำเนาภายใน 

เขต  อบต.สวนหมอน 

๑.๒  มีอายุ ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป(ใน

กรณทีะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปเกิด

ใหถือเปนผเูกิดในวันที่  ๑  มกราคม

ของปนั้น 

๑.๓  ไมเปนผไูดรับสวัสดิการหรือสิทธิ

ประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรฐั  

รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ไดแกผูรับเงนิบำนาญ  เบ้ีย

หวัด  บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน  ผสููงอายุในสถาน   

๑-๓๐  พฤศจิกายน  ของ

ทุกป 

ภายในวันที่  ๑  ของทุกตนเดือน  

แมวาจะตรงกับวันหยุดราชการ

หรือนักขัตฤกษก็ตาม 

นักพัฒนาชุมชน  สังกัด

สำนักปลัด  อบต. สวน

หมอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    -๒๙- 

   
                                                                      หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไขตางในการขอรับเบี้ยยังชีพ 

ลำดับท่ี       ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ระยะเวลาในการปฏิบัติ วัน  เวลา  ออกมอบเบี้ยยังชีพ หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหต ุ

 สงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ผไูดรับเงินเดือน คาตอบแทนอยาง

อ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดให

เปนประจำ ยกเวนผพูิการ  และผปูวยเอดส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบ

กรุงเทพมหานคร  

๒. เอกสารประกอบ 

   ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามกำหนด  ตองมา

จดทะเบียนดวยตนเอง  หากมีความจำไม

สามารถมาเองได  ก็สามารถมอบอำนาจเปน

ลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

รับเบ้ียยังชีพผสููงอายุแทนได  โดยตองกรอก

รายละเอียดในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงิน

เบ้ียยังชีพสูงอายุและตองนำหลักฐานมา

แสดงตน 

๑-๓๐  พฤศจิกายน  ของ

ทุกป 

ภายในวันที่  ๑  ของทุกตนเดือน  

แมวาจะตรงกับวันหยุดหรือนักขัต

ฤกษ 

นักพัฒนาชุมชน  สังกัด

สำนักปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            -๓๐- 

                                                          งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ลำดับท่ี             ขั้นตอนในการดำเนินการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

  หนวยงานท่ีผิดชอบ        หมายเหต ุ

๑. ขอความชวยเหลือ  

น้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค  

  

 

 

 

 

๒. ขอความชวยเหลือ  

กรณีเกิดอุทกภัย วาต

ภัย ภัยฟาผา 

 

 

 

๓. ขอความชวยเหลือ      

กรณี  ฉุกเฉิน เรงดวน 

(กูชีพ กูภัย) 

   ๑. ยื่นคำรองขอตอ อบต.สวนหมอน  พรอม

ภาพถาย(ถามี)  

   ๒. เจาหนาที่ไดรับมอบหมายออกตรวจพื้นที่  

   ๓. บันทึกขอความเสนอเพ่ือพิจารณาใหความ 

ชวยเหลือตามชั้นบังคับบัญชา 

 

๑. ยื่นคำรองตออบต.สวนหมอน  พรอมภาพถาย

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

๒. คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง  ออกตรวจพ้ืนที่

ประเมิณความเสียหาย และพิจาณาใหความ

ชวยเหลือ  

๓. บันทึกเสนอเพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือ 

 

 

แจงสายตรง  อบต.โทร. ๐๙๙-๒๐๑-๐๕๘๙ หรือ

โทรแจงศนูยสั่งการจังหวัด โทร.  ๑๖๖๙ 

  

 

 

 

 แจงผลใหผูยื่นคำรองขอ

ทราบภายใน  ๓  วัน 

 

 

 

 

 

แจงผลใหผูยื่นคำขอ

ทราบภายใน  ๓  วัน 

 

รีบดำเนินการทันที่ที่

ไดรับแจง 

 

 

 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

สำนักปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สำนักปลัด อบต. 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สำนักปลัด อบต. 

หากเปนกรณีเรงดวน

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ดำเนินการทันทีและรายงาน

ผูบังคับบัญชา 

 

 
 

หากเปนกรณีเรงดวน

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ดำเนินการทันทีและรายงาน

ผูบังคับบัญชา 

 
ปฏิบัติการโดยเจาหนาที่ที่

ไดรับการฝกอบรมเปนอยาง

ดี 

 

   

 



 

                                                                  -๓๑- 

                                            กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                       หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับสมัครเด็กกอนวัยเรียน 

        เอกสารที่ตองยื่น    คุณสมบัติของผสูมัคร      ระยะเวลาดำเนินการ        หนวยงานที่รับผิดชอบ               หมายเหตุ 

๑. ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กที่กรอกขอความสมบูรณ

แลว 

๒. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับ

จริง )  พรอมสำเนา  จำนวน  

๑  ชุด 

๓. สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของบิดา มารดา  

จำนวน  ๑  ชุด 

     ๔.สตูิบัตร (ฉบับจริง)พรอม         

สำเนา 

     ๕.ใหนำตัวเด็กมาในวันยื่นใบ

สมัคร 

     ๖. สมุดบันทึกสุขภาพพรอม

สำเนาประวัติการรับวัคชีนและ

ใบรับรองแพทย 

    ๗.รปูถาย  ขนาด  ๑  นิว้   ๖  

แผน 

     ๘.สำเนาบัตรโรงพยาบาล 

     

๑. เด็กผูสมัครจะตองเปนผมูี

ภูมิลำเนาภายในตำบลสวน

หมอน  ไมนอยกวา  ๖  

เดือน 

๒. เด็กผูสมัครตองมีอายุครบ  

๓  ปบริบูรณ 

๓. เด็กผูสมัครตองเปนผมูี

สุขภาพรางกายแข็งแรง  

ไมเปนโรคติดตออยาง

รายแรง  หรือโรคอยางอื่น

ท่ีเปนอสุรรคตอการเรียน 

พิจารณาคัดเลือกเด็กผสูมัคร  แลว

เสร็จภายใน  ๓  วันนับแตวัน

สัมภาษณ     

 กองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                 หนา 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน                                               ๑-๑๓ 

บัญชีกลางการแบงงานขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน                                                       ๑๔-๑๕    

ภาคผนวก 

กองคลัง                                                                        

ข้ันตอนการขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย                                                                                 ๑๖ 

ข้ันตอนการขออนุญาตจัดตั้งตลาด                                                                                           ๑๗ 

ข้ันตอนการขออนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย                                                                          ๑๘    

ข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ                                                         ๑๙  

 ขั้นตอนการขออนุญาตจดทะเบียนสถานที่จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ                                      ๒๐  

ข้ันตอนการขออนุญาตจดทะเบียนสถานที่จำหนายอาหารหรือสะสมอาหาร                                             ๒๑ 

ข้ันตอนการขออนญุาตจดทะเบียนการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓                                ๒๒                                               

กองชาง 

การขออนุญาต  กอสราง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคาร                                                                   ๒๓ 

ข้ันตอนในการอนุญาต                                                                                                          ๒๔ 

คาธรรมเนียมในการขออนุญาต                                                                                                ๒๕ 

คาธรรมเนียมในการตอใบอนุญาต                                                                                             ๒๕ 

 

 

 



 

 

เรื่อง                                                                                   หนา 

สำนักปลัดอบต. 

 
กระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการใหบริการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ                                             ๒๖ 

กระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการใหบริการเบ้ียยังชีพคนพิการ                                             ๒๖ 

 กระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการใหบริการเบ้ียยังชีพผตูิดเชื้อ  HIV                                      ๒๗ 

ปรึกษากฎหมาย  รองทุกข  รองเรียน  ไกลเกลี่ยขอพิพาท                                                             ๒๗ 

เงื่อนไขอื่นๆในการขอรับเบ้ียยังชีพ                                                                                        ๒๘-๒๙ 

ข้ันตอน วิธีการ  ขอความชวยเหลือ  งานปองกันฯ                                                                       ๓๐ 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                                          ๓๑  

เบอรโทรศพัทบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน                                                    ๓๒-๓๔                       



                                                     -๓๒- 

                                                                     เบอร์โทรศัพท์พนกังาน  ลูกจ้าง/ส.อบต. 

 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน 

ณ  วันที   1 มิถุนายน   2557 

ลําดับที ชือ-สกุล ตําแหน่ง เบอร์มือถือปัจจุบนั หมายเหตุ 

1 นายธนวรรธน์   สังขท์อง นายก อบต.สวนหม่อน 093-429-0694   

2 นายจรูญ  เบา้จรรยา รองนายก อบต.สวนหม่อน 084-514-7129   

3 นายคาํผล   รุ่งวงษ ์ รองนายก อบต.สวนหม่อน 081-055-1709   

4 นายชยัชนะ   ภิรมยไ์กรภกัดิ เลขานุการนายก อบต.สวนหม่อน 083-561-8161   

5 นายนิธิเดช   พิมพิคอ้ ทีปรึกษานายก อบต.สวนหม่อน 088-318-3833   

6 นายกงทอง   นาเหลก็ ประธานสภา อบต.สวนหม่อน 088-023-2619   

7 นายทองปน  คนัทะพรม รองประธานสภา อบต.สวนหม่อน 087-574-4235,087-221-0464   

8 นางสุทศันีย ์ เพช็ร์นนท ์ ปลดั อบต.สวนหม่อน 081-975-5891   

9 นางวรางคสิ์ริ  ศศิวรินทร์กุล         รองปลดัอบต.สวนหม่อน 080-181-6843   

10 นายเฉลิม  โคตรทา หัวหนา้ส่วนโยธา 089-711-0745   

11 นางรัตน  พิมาลยั หัวหนา้สาํนกังานปลดั 084-799-8729   

12 นางสาวพรฐิภา  จนัทร์มหา นกัวิชาการศึกษา 088-538-2420, 088-0233-491   

13 นางรุ่งฤดี  โข่ศรี นกัวิชาการเงินและบญัชี 083-376-2446   

14 นายทรงเดช  เชาชืน บคุลากร 089-710-6047   

15 นางสาวอมุาภรณ์  นาเหลก็ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 080-195-9053, 082-112-9394   

16 นายทกัสิน หินวิเศษ นิติกร 085-004-7247, 091-378-4420   

17 นายยพุราช  พระนาศรี จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 084-516-4500, 087-218-8199   

18 นายสุขสันต ์ ภาวะรัตน ์ จนท.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 082-310-3809   

19 น.ส.อมรรัตน์ บุญมาธรรม นกัพฒันาชุมชน 080-753-5999, 088-552-5774   

20 นางสาวเบญจมาพร  สายทิม นกัวิชาการพสัดุ 089-571-2298   

21 นางรัตนา  นามเขม็ จพง.จดัเก็บรายได ้ 081-546-9878   

22 จ.ส.อ ชยัพิชิต แกว้มูลมุข จพง.ธุรการ 087-883-8089   

23 จ.ส.อ.อษัฎา   สอนผิว นายช่างโยธา 089-595-9568   

24 นายพิเชษฐ  มูลสอน พนกังานเครืองสูบนาํ 084-956-9646   



                                       -๓๓- 

เบอร์โทรศัพท์รายชือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหม่อน 

ลาํดับ ชือ-สกุล ตําแหน่ง เบอร์ หมู่ที 

1 นายกงทอง  นาเหลก็ ประธานสภา อบต.สวนหม่อน 088-023-2619 1 

2 นายชยัพร  ศรีลาชม สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 081-061-8065 1 

3 นายเทิดศกัดิ  คนมีสัตย ์ สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 083-351-4733 2 

4 นายคมสัน   รู้สงกาย สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 081-058-5856 2 

5 นางนิรมล   สามล สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 088-064-1809 3 

6 นายบุญเรือน  สีนุ สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 086-852-8059 3 

7 นางเจษฎาวลัย ์ แกว้สมบติั สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 081-708-4163 4 

8 นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 087-428-6364,085-648-1163 4 

9 นายแสงอาทิตย ์   นอ้ยหา สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 083-351-4048 5 

10 นายจงรักษ ์  หลา้ปุย สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 082-836-6357 5 

11 นายนิยม   เนตรซิว สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน   6 

12 นายสาํรอง  ผางแพ่ง สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 087-581-6321 6 

13 นายมงักร  ชูเชิด สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 083-353-3676 7 

14 นายสุขสันต ์  โทดา สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 084-743-8285 7 

15 นายภานุวชัร   บุญเทพ สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 084-415-1949 8 

16 นายคณิต     เพช็รนอก สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 087-907-5426 8 

17 นายสุดใจ   ประกายศรี สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 081-769-1371 9 

18 นายบุญถม   ซือตรง สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 093-497-2587 9 

19 นายวชัรินทร์  สีดาโคตร สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 084-557-3506 10 

20 นายทองปน คนัทะพรม รองประธานสภา อบต.สวนหม่อน 087-574-4235,087-221-0464 10 

21 นางนีระพร  โสชารี สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 080-757-2328 11 

22 นางกรองใจ   เชือบุญมา สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 080-189-4590 11 

23 นายพิสิทธิ   พนัชาติ สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 082-121-4618 12 

24 นายพิเชษฐ  ปานดว้ง สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 086-238-5123 12 

25 นางแดง   ศรทศพล สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 091-360-5357 13 

26 นายพวน  ชยัฉลาด สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 088-038-5602 13 

27 นายสนนั  กาเตือย สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 089-740-8672 14 

28 นายประยรู  ศรีโพนเพก็ สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 087-6352461 14 

 



                                        -๓๔- 

 

ลําดับ

ที 
ชือ-สกุล ตําแหน่ง เบอร์มือถือปัจจุบนั หมายเหตุ 

26 นายสุคนธ์  นามเขม็ คนงานเครืองสูบนาํ 089-376-5085   

27 น.ส.จิรัชยา   นามลาพุทธา ผช.เจา้หนา้ทีธุรการ 081-592-2066   

28 นายสุติพงษ ์ ใจหมนั ผช.ช่างโยธา 087-373-3613   

29 นางสาววนัวสิา  เจริญสุข ผช.เจา้หนา้ทีพฒันาชุมชน 093-489-9131   

30 นายวีระพล  สมีกลาง ผช.เจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มูล 081-055-3361   

31 นางสาวนภาพร  หาญเชิงชยั ผูช่้วยเจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 095-860-6661   

32 นางสาวสุภาพร  สอนวินิจฉยั ผูช่้วยเจา้หนา้ทีจดัเก็บรายได ้ 085-232-7868   

33 นางสาวนิฤมล  โนนเทวา ผูช่้วยเจา้หนา้ทีการเงินและบญัชี 083-666-9581,093-394-5113   

34 นายลือชยั  พวงพนัธ์ พนกังานขบัรถยนต ์ 087-230-1267   

35 นายศกัดิณรงค ์พวัลี นกัการภารโรง 088-517-4754   

36 นายวิลาส  ชาลีกนั พนกังานขบัรถนาํ 093-420-0879 ,088-537-1487   

37 นายเฉลิมชยั   ขนัธิรัตน์ พนกังานขบัรถขยะ 090-838-6774   

38 นางสาวรัตนศิริ มงัมา ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 093-545-0682   

39 นางสุกลัยา  พิลาวงษ ์ ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 082-836-2455   

40 นางสมทรง   สีดาโคตร ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 089-579-0352   

41 นายพิชญานนัท ์ พนัธุ์รัตน์ พนกังานจา้งเหมาบริการ 084-828-3840 ,096-819-6288   

42 นางอมัพร   คาํแพง พนกังานจา้งเหมาบริการ 081-189-1308   

43 นางสาวกฤษณา  เชาชืน พนกังานจา้งเหมาบริการ 095-440-2305   

44 นายวิชิต   ใจหาญ พนกังานจา้งเหมาบริการ                    -   

45 นายบุญโชค  สาริมา พนกังานจา้งเหมาบริการ 088-5146916   

46 นายสงคราม  หิรัญภิงคา พนกังานจา้งเหมาบริการ 085-752-3159   

47 นายปกรณ์   สมมุ่ง พนกังานจา้งเหมาบริการ  -   

48 นายเพญ็ศรี  เชิดพานิชย ์ พนกังานจา้งเหมาบริการ 093-956-8021,086-861-5541   

49 นางสาวจารุวรรณ  ดินจนัทร์ พนกังานจา้งเหมาบริการ 085-743-6324   
50 นายอุดม   ศรีปัญหา นกัการภารโรงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 088-027-9368   
51 อบต.สวนหม่อน โทรศพัท์/แฟกซ์ 043-040023   



 


