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ส่วนที� 2  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขรองค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขร  
 
ประวัติตําบลเบญจขร 
   

  ตําบลเบญจขร  เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตําบลซับมะกรูด  อําเภอคลองหาด  จังหวัดปราจีนบุรี  ตําบล
ซับมะกรูดเป็นตําบลที่พื้นที่กว้างขวางมาก  ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา  ซ่ึงประเทศ
กัมพูชาขณะนั้นมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ  และทําให้มีผลกระทบกับหมู่บ้านที่ใกล้ชายแดน  ดังนั้นอําเภอคลองหาด
และจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแยกและจัดตั้งตําบลข้ึนใหม่  โดยนําเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซ่ึงเป็น
หมู่บ้านที่อยู่ก่ึงกลางของหมู่บ้านต่างๆ  ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นตําบลข้ึนใหม่  รวม  7  หมู่บ้าน  กระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศเป็นตําบลเบญจขรข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2531  โดยใช้ชื่อหมู่บ้านเบญจขร เป็นชื่อตําบล  โดยมี  นายบุญเลิศ   ปลื้มมะลงั  
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านน้ําคํา) และได้รับเลือกเป็นกํานันประจําตําบลเบญจขรคนแรก  ปัจจุบันตําบลเบญจขรได้มี
จํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน 
  ภายหลังองค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขร   ได้จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540 ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน  
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขร 
 
 

  “ตําบลเบญจขร”เกิดจากการนําเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซ่ึงเปน็หมู่บ้านที่อยู่ก่ึงกลางของหมู่บา้นตา่งๆ ที่
แยกออกมาจัดตั้งเป็นตําบลข้ึนใหม่  เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตาํบลซับมะกรูด  อําเภอคลองหาด  จังหวัดปราจนีบุรี   
   

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารสว่นตําบลเบญจขร ประกอบด้วย 
  1. ภูเขา 5 ลูก อันประกอบด้วย เขาจานแก่น,เขาเบญจขร,เขาดินแดง,เข้าน้อยและเขาดอยตาปาน
หมายความว่า ในพื้นที่ตําบลเบญจขรเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ ซ่ึงที่มาจากหลายๆแห่ง มาตั้งรกรากถ่ิน
ฐานทาํกินในพืน้ที่ เชน่ ไทย-ญ้อ ,ไทย-ส่วย เปน็ต้น และอยู่กันอย่างแนน่เฟ้น มีน้ําใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วน สี
เขียว หมายถึง การเป็นพืน้ที่ทําการเกษตรที่สมบูรณ์ทั้งพชืไร่และพืชสวน ดังคําขวัญประจําองค์การบริหารส่วนตําบล
เบญจขรที่ว่า “ ถ่ินดินดาํทาํเกษตรกรรม เขตนาข้าวพันธุ์ดี กลว้ยไม้หลากสบี้านซับพลูเหนือ “ 
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  2. ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ซ่ึงกําลังข้ึนมาทางด้านหลังของภูเขาและ มีรัศมีเปล่ง
ประกาย หมายความว่า การมีความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกพื้นที่ ดังแสงของพระ
อาทิตย์ที่ส่องสว่างทั่วถึงทุกแห่ง 
 

1. สภาพทั่วไป 
 

1.1 ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ถนนสายวัฒนา - คลองหาด  ตําบลเบญจขร   อําเภอ

คลองหาด  จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากอําเภอคลองหาด 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 68 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ 27,540 ไร่ หรือประมาณ 44.06 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ที่ใกล้เคียงดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดต่อ ตําบลไทรทอง และตําบลไทรเดี่ยว   อําเภอคลองหาด  
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลทับพริก     อําเภออรัญประเทศ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลซับมะกรูด     อําเภอคลองหาด 
  ทิศใต้  ติดต่อ ตําบลคลองหาด     อําเภอคลองหาด 
 1.2  ภูมิประเทศ 

 ตําบลเบญจขร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆต่ําๆ ลักษณะเป็นสูงเนินเขา  น้ําท่วมเป็นบางแห่ง ซ่ึง
เดิมพื้นที่ตําบลเบญจขรเป็นป่าดงดิบ  โดยสรุปสภาพพื้นที่ตําบลเบญจขร  แบ่งลักษณะพื้นที่ได้ 2 ลักษณะดังนี้ 

1. ลักษณะพื้นที่ดอน  จะใช้ปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของตําบล  ลักษณะพื้นที่เป็น
ภูเขาต่ําและที่ดอน 

2. ลักษณะพื้นที่ราบต่ํา  จะใช้ปลูกข้าว ไม้ผล อยู่ทางทิศตะวันออกของตําบล 
 

    แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองและสถานท่ีสําคัญในตําบลเบญจขร  โดยสังเขป 
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1.3 หมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขรมีจํานวนหมู่บา้นที่อยู่ภายในตําบลจํานวน 10 หมู่บา้น ดังนี ้

� หมู่ 1   บ้านน้าํคํา   �หมู่ 6   บ้านซับพล ู  
�หมู่ 2   บ้านห้วยไคร้เหนือ  �หมู่ 7   บ้านเขาดินแดง 
�หมู่ 3   บ้านเขาจานแก่น  �หมู่ 8   บ้านซับพลูเหนือ 
�หมู่ 4   บ้านเบญจขร   �หมู่ 9   บ้านวังไหม 
�หมู่ 5   บ้านชุมทอง   �หมู่ 10 บ้านน้อยเจริญสุข 

 
            ตารางแสดงรายช่ือผู้ปกครองหมู่บ้านและผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ตําแหน่งในสภา 

1 น้ําคํา นายชูชาติ  หวังเคร่ืองกลาง นางสมมุ่ง  หวังเชิดกลาง 
นางสาวสุภาพร  เฉลิมศรี 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

2 ห้วยไคร้เหนือ นายบุญเชิด  สลีาใส นายประสาทพร  คุณทองแดง 
นางสาวนริศรา  วงศ์จอม 

เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 

3 เขาจานแก่น นายสมาน  ปริโยทยั นายสมนึก  จารึกกลาง 
นางสุภาภรณ์  ภักตะไชย 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

4 เบญจขร นายบุญเหลือ  แต้มทอง นางโนรี  งามด ี
นายคําผอง  ทองทา 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

5 ชุมทอง นายสญัญา  อินทรประสพ นางขวัญเรือน  พันหนองแสง 
นางรัศมี  ประสาน 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

6 ซับพล ู นายคําพันธ์  การเกณฑ ์ นายสมคิด  จันทร์ทา 
นายนิ่ง  ขลากระโทก 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 

7 เขาดินแดง นายสมพงค์  เฉลิมศรี นางพรทิพย์  ตรีมงคล 
นางสํารวย  อุตมะ 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

8 ซับพลูเหนือ นายวรรณะ นิลใหญ ่ นางสุกัญญา  คงเหม็ง 
นางสํารวย  เกตุชาต ิ

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

9 วังไหม นายสงัวาล ศรีประสาน นายศักดิ์ชัย  ศรีสงูเนิน 
นายสว่าง  แก้ววิเศษ 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

10 น้อยเจริญสุข นายอภิสิทธิ์  สงเหลา นายสมบัติ  พรมจนัทร์ 
นางบุญเหลือ  เชียงทอง 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

 

 
ลําดับที ่ นายก อบต. คณะผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1 นายเอ้ือน  อดทน นายจนัทร์  ปุริปญูโน 
นางสาวทัศนีย์  สงิหะ 
นายเดือน  ขันนอก 

รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายกฯ 
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1.4 ประชากร 
ประชากรรวมทั้งสิ้น 4,314 คน  แยกเป็นชาย 2,201คน หญิง 2,113 คน จํานวน 1,293 ครัวเรือน 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร จํานวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 น้ําคํา 468 440 908 276 
2 ห้วยไคร้เหนือ 194 181 375 113 
3 เขาจานแก่น 101 117 218 56 
4 เบญจขร 277 292 569 190 
5 ชุมทอง 394 377 771 195 
6 ซับพล ู 228 219 447 136 
7 เขาดินแดง 142 127 269 86 
8 ซับพลูเหนือ 124 107 231 85 
9 วังไหม 201 184 385 112 

10 บ้านน้อยเจริญสุข 72 69 141 44 
รวม 2,201 2,113 4,314 1,293 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอคลองหาด ( ณ เดือนมิถุนายน 255๘) 
 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 ประชากรส่วนใหญ่ในตําบลเบญจขร  ประกอบเกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการปลูกอ้อย ซ่ึงเป็นพืชที่ปลูก
มากที่สุดในตําบล รองลงมาคือ มันสําปะหลัง มะละกอ ข้าวโพด และนอกเหนือจากอาชีพกรเกษตรคือ อาชีพรับจ้าง 
ค้าขาย และรับราชการ  แต่ในปัจจุบันได้มีการเร่ิมขยายตัวทางอุตสาหกรรมบ้าง  โดยมีแหล่งรับซ้ือพืชทางการเกษตร 1 
แห่ง  และมีตลาดลานค้าชุมชน  2 แห่ง  (ตลาดนัดชุมบ้านน้ําคํา  ตลาดค้าชุมชนชุมทอง)  ทําให้ประชากรได้มีโอกาส
ประกอบอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น เกษตรกรรม การพาณิชย์และอ่ืน ๆ 
 

2.1 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
 � ปั๊มน้าํมัน    จํานวน  9 แห่ง 
 � ลานมันสาํปะหลัง   จํานวน  2 แห่ง 
 � ร้านขายของชาํ/อุปกรณ์การเกษตร  จํานวน  18 แห่ง 
 � ร้านซ่อมรถ    จํานวน  8 แห่ง 
 � โรงสี (ขนาดเล็ก)   จํานวน  4 แห่ง 
 
 

3. สภาพสังคม 
 3.1 การศึกษา 

 �โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  3 แห่ง 
 � ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  2 แห่ง 
 3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา 
 � วัด     จํานวน  5 แห่ง 
 � สํานักสงฆ์    จํานวน  3 แห่ง 
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 3.3 สาธารณสุข 
 � โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ  จํานวน  2 แห่ง 
 � อัตราการใช้ส้วมราดน้ํา   ร้อยละ  100 
 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 � จุดพักสายตรวจตําบลเบญจขร  จํานวน  1 แห่ง 
 
4. การบริการขั้นพ้ืนฐาน 
 4.1 การคมนาคมและการจราจร 

   ตําบลเบญจขร มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีทางหลวงแผน่ดิน (ลาดยาง) ตัดผา่นตําบล 2 สาย มี
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บา้นและตาํบล ซ่ึงเป็นถนนลูกรังและลาดยาง แต่จะมีปัญหาบ้าง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  
ดังตารางที่ 4.1 นี ้
ตารางที่ 4.1 สภาพถนนในตําบลเบญจขร 

ถนน สภาพถนน 
ถนนลาดยาง จํานวน 4 สาย 
1.สายวัฒนานคร – คลองหาด (เส้นใน) ยาว 5 กม. ผ่านหมู่ 3,5,9,8,6 
2.สายวัฒนานคร – คลองหาด (เส้นนอก) ยาว 3 กม. ผ่านหมู่ 2,1 
3.สายเบญจขร – คลองยาง ยาว 4 กม. ผ่านหมู่ 10,4 
4.สายบา้นซับพลู – คลองกลาง ยาว 4 กม. ผ่านหมู่ 6,8 

 
ใช้งานได้ด ี
ใช้งานได้ดีแต่แคบ 
ไม่ดีเป็นหลุมเปน็บ่อ (รถบรรทุกมาก) 
ช่วงระยะกลางของถนนไม่ด ี

ถนนลูกรัง จํานวน 6 สาย 
1.สายบา้นวังไหม – บ้านเขาดนิแดง – บ้านน้ําคํา ยาว 4.5 กม. 
ผ่านหมู่ 9,7,1 
2.สายบา้นชุมทอง – บ้านหนองคาย (ตาํบลไทรเดี่ยว) ยาว 6 กม.  
ผ่านหมู่ 5 
3.สายบา้นชุมทอง – บ้านน้อยเจริญสุข ยาว 4 กม. ผ่านหมู่ 5,4,10 
4.สายบา้นน้ําคํา – บ้านซับพลู –บ้านเขาดนิแดง –บ้านซับพลูเหนือ  
ยาวประมาณ 10 กม. ผ่านหมู่ 1,6,7,8 
5.สายบา้นซับพลู – บ้านห้วยไคร้เหนือ ยาวประมาณ 3 – 4 กม. 
ผ่านหมู่ 6,2 
6.สายบา้นชุมทอง – บ้านเขาจานแก่น ยาว 6 กม. ผ่านหมู่ 5,3 

 
ถนนลูกรังทุกสาย  ในช่วงหน้าฝนเป็น
หลุม เป็นบ่อและในช่วงหน้าแลง้ฝุ่นมาก 

ถนนดิน มีจํานวนมาก  ในช่วงฤดูฝนใช้รถแทรกเตอร์ดูแลกันเองตามสภาพ  การคมนาคมสญัจรไม่สะดวก 
  

4.2 การใช้ไฟฟ้า 

 ตําบลเบญจขร  มีไฟฟ้าเข้าครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด ในส่วนของครัวเรือนที่ยังไม่
มีไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากอยู่ไกลจากเสาไฟฟ้าหลัก การแก้ปัญหาจึงต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และตะเกียง  บาง
ครัวเรือนใช้วิธีการลากสายไฟพ่วงจากเพื่อนบ้าน  ส่วนครัวเรือนที่ทีไฟฟ้าใช้พบปัญหาคือในช่วงฝนตกจะเกิดไฟฟ้าดับและ
ไฟฟ้าไม่พอเกิดจากไฟฟ้าตก 
 

 4.3 การโทรคมนาคม 

 - โทรศัพท์สาธารณะมีเกือบครบทุกหมู่บ้านในตําบล ขาดเพียงหมู่ที่ 7 ที่ยังไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  แต่บางหมู่ที่
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะพบว่าสามารถใช้งานได้ 
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 - โทรศัพท์พื้นฐานส่วนตัวตามบ้านพักจากองค์การโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง  มีเพียงแค่ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลเบญจขรที่มีโทรศัพท์พื้นฐานรองรับ 

4.4 ระบบประปา 
 ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะตําบลเบญจขร  มีระบบประปาให้บริการประชาชนเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น 2 
หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7,8  
 4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ
 แหล่งน้ําธรรมชาติในตําบลเบญจขร มีคลองสายหลัก 4 คลอง คือ คลองไผ่ คลองวังจิก คลองไคร้เล็กและคลอง
น้ําคํา ซ่ึงเป็นคลองที่ใช้ในการเกษตรของตําบล รวมทั้งยังมีคลองย่อยๆอีก แต่ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่มีน้ําใช้ไม่เพียงพอ
ในฤดูแล้ง ดังตารางที่ 4.5  

ตารางที่ 4.5 แหล่งนํ้าธรรมชาติในตําบล 
 

ชื่อลํานํ้า/แหล่งนํ้า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งนํ้า 
1.คลองไผ่ หมู่ 3 5 4 และ 9 ความยาว 10 กม. หน้าแล้งไม่มีน้ํา ใช้น้ําด้านการเกษตร 
2.คลองวังจิก (คลองห้วยไคร้) หมู่ 8 6 2 และ 1 ความยาว 15 กม. หน้าแล้งไม่มีน้ํา เพราะใช้งานนํ้ามากในด้าน

การเกษตร 
3.คลองไคร้เล็ก หมู่ 2 ความยาว 2 กม. นํ้าไหลซึมตลอดหากมีฝายก็สามารถเก็บนํ้าได้ 
4.คลองนํ้าคํา หมู่ 7 และ 1 ความยาว 10 กม. มีน้ําเป็นบางช่วง 
5.คลองเบญจขร หมู่ 4 หน้าแล้งไม่มีน้ํา 
6.ปลายคลองไผ่ หมู่ 9 หน้าแล้งไม่มีน้ํา 
7.คลองตาบุญ หมู่ 1 หน้าแล้งไม่มีนํ้า 
8.คลองตาลอ หมู่ 2 และ 6 ความยาว 2 กม. มีน้าํไม่ขาดแต่น้อยเพราะไม่มีฝายกั้น 

 
 4.6 แหล่งนํ้าสาธารณะ 
 แหล่งน้ําสาธารณะ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ํา 1 แห่ง ฝาย 9 แห่ง และสระน้ําสาธารณะ 4 แห่ง  เนื่องจากตําบล
เบญจขรมีพื้นที่มากแต่แหล่งน้ําสาธารณะมีน้อย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
ดังตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6  แหล่งนํ้าสาธารณะในตําบล 
 

อ่างเก็บนํ้า ขนาด (ไร่) สภาพแหล่งนํ้า 
1.บ้านเขาดินแดง หมู่ 7 15 ไร่ (4 เมตร) มีน้ําตลอดป ี

ฝาย ความสูงและความกว้าง (เมตร) สภาพแหล่งนํ้า 
1.ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 1 
2.ฝาย มข.27 หมู่ที่ 1  
3.ฝาย มข.27 หมู่ที่ 2 
4.ฝาย มข.27 หมู่ที่ 2 
5.ฝาย มข.27 หมู่ที่ 3 
6.ฝายนํ้าล้นของชลประทาน หมู่ที ่5 
7.ฝาย รพช. หมู่ที่ 5 
8.ฝาย มข.27 หมู่ที่ 6 
9.ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 7 
10.ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 9 
11.ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 2 

สูง 3.5 กวา้ง 22 
สูง 1.5 กวา้ง 10 
สูง 1.5 กวา้ง 10 
สูง 1.5 กวา้ง 10 
สูง 1.5 กวา้ง 10 

กว้าง 15 
กว้าง 15 
กว้าง 10 
กว้าง 15 

สูง 3.5 กวา้ง 22 
สูง 3 กวา้ง 10 

ใช้งานได้ดี 
พังแล้ว 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ํา 
พังแล้ว 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ํา 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ํา 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ํา 
ใช้งานได้ดีถ้ามีนํ้า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ํา 
ร่ัว 
ใช้งานได้ดี 

สระนํ้าสาธารณะ ขนาดและความลึก (ไร่) สภาพแหล่งนํ้า 
1.หมู่ที่ 1 
2.หมู่ที่ 2 
3.หมู่ที่ 3 
 
4.หมู่ที่ 4 

8 ไร่ 
10 ไร่ 
10 ไร่ 

 
8 ไร่ ( 3 เมตร) 

หน้าแล้งนํ้าแห้ง 
ไม่มีน้ํา  เก็บนํ้าไม่อยู่ 
มีน้ําตลอดปี (ใช้ในประปาไม่พอใช้การเกษตร) 
ไม่มีน้ําหน้าแล้งหน้าฝนนํ้าไม่เต็ม (บนเขา) 
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5.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
   

โครงสร้างและอํานาจหนา้ที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขร แบ่งส่วนการบริหาร เป็น
ฝ่ายนติิบัญญัติและฝา่นบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 2 คน 
เป็นผู้ชว่ยในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลและแต่งตั้งเลขานุการอีก 1 คน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและ
ฝ่ายนติิบัญญัติ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและในการดําเนินงานหรือปฏิบัตงิานจะมีข้าราชการและลูกจา้ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูป้ฏิบัติตามนโยบายทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขร มีส่วนราชการ 4 ส่วน ดังน้ี 
  1. สํานักงานปลัด มีหนา้ที่ดําเนนิงานเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและ
คดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยและสิง่แวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานสังคม
สงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชพีและพัฒนาสตรี 
  2. ส่วนการคลัง มีหนา้ที่ดาํเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายไดแ้ละงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
  3. ส่วนโยธา มีหน้าที่ดําเนนิงานเก่ียวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผงัเมือง งาน
ประสานสาธารณปูโภค 
  4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีหน้าทีด่ําเนนิงานเก่ียวกับงานบริหารการศึกษาและกิจการ
โรงเรียนและงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ด้านการเมือง การบริหาร 
 ก. ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (1) จํานวนบุคลากร จํานวน 16 คน 
  -ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  1 คน 
  - ตําแหน่งในสาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบล ๑๑ คน 
  - ตําแหน่งในสว่นการคลงั  ๔ คน 
  - ตําแหน่งในสว่นโยธา  ๒ คน 
  - ตําแหน่งในสว่นการศึกษา  ๕ คน 
 (2) ระดบัการศึกษาของบุคลากร 
  - ปริญญาโท   ๔      คน 
  - ปริญญาตรี   ๙ คน 
  - มัธยมศึกษา / อาชวีศึกษา  ๑๐ คน 
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โครงสร้างการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบญจขร แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ส่วน คือ 

มีบุคลากร จํานวน  ๒๓  คน 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ระดับ หมายเหตุ 

1 นายมานพ  ศรีผ่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 8  

2 
สํานักปลัด 

นายกิตติศักดิ์  ตั้งสิริสมบูรณ ์
 

นักบริหารงานทั่วไป 
6  

3 พันจ่าเอกสอาด  รักษาสมบัต ิ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6ว  
๔  นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕  
๕ นางสาวจิตสุภา  ตัง้เทียมพงษ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔  
๖ นางสาวพชัรี   กุลณาภูม ิ  เจ้าพนักงานธุรการ ๒  
๗ นางสาวรุดจิรา   ห้อยมาลัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  พนง.จ้างตามภารกจิ 
๘ นางสาวศิริวรรณ  แช่มช้อย ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีบ่ันทึกข้อมูล  พนง.จ้างตามภารกจิ 
๙ นายนที  คงทอง พนักงานขับรถยนต ์ - พนง.จ้างตามภารกจิ 

๑๐ นางทมลวรรณ  เพาะขาว คนงานทั่วไป - พนง.จ้างท่ัวไป 

๑๑ นางหนงิ     ไชยโชต ิ นักการ - พนง.จ้างท่ัวไป 
๑๒ นายอนึ่ง  บัวกลาง คนงานทั่วไป - พนง.จ้างท่ัวไป 

 ส่วนการคลัง    
๑๓ นางนัทภัทรษร  ในเสนา นักวิชาการเงินและบัญช ี ๕  
๑๔ นางปราณปริยา  คํายอด ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได ้ - พนง.จ้างตามภารกจิ 
๑๕ นางสาวสาวิตรี  ศิริเวช ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ - พนง.จ้างตามภารกจิ 

๑๖ นางสาวสุรยี์ฉาย  ยะถาคาร  -  พนง.จ้างเหมา 
 ส่วนโยธา    

๑๗ ว่าที่ร้อยตรีศิรา  ทวีสนิ นายช่างโยธา  ๓  

๑๘ นายบรรษา  สดุพุ่มแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา -  พนง.จ้างท่ัวไป 

 ส่วนการศึกษา ฯ    

๑๙ นายชนภัทร    รัตรภูมิ นักวิชาการศึกษา ๕  

๒๐ นางสาวศรีไพร        สายบุตร ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)   

๒๑ นางสาววรรณวิภา     แต้มทอง ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)   

๒๒ นางสาวคณิตา        แสงศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก - พนง.จ้างตามภารกจิ 

๒๓ นางสาวรัชนู     ไชยโชติ  -  พนง.จ้างเหมา 
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        แผนพัฒนาสามปี (255๙-256๑) องค์การบริหารส่วนตาํบลเบญจขร อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว          

 
(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 

รายรับ 
รายรับจริง (ป)ี 

2555 2556 ๒๕๕๗ 
หมวดภาษีอากร (411000) 123,787 140,345 118861.79 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (411001) 17,259 19,107 41846.33 
 ภาษีบาํรุงท้องที่ (411002) 105,880 120,590 75778.46 
 ภาษีปา้ย (411003) 648 648 400 
 ภาษีอากรฆ่าสัตว์ (411004) 0 0 0 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (412000) 24,990 24,178 139587.20 
 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว์ (412101) 1,917 1,782 0 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ (412102) 0 0 0 
 ค่าใบอนุญาตขายสุรา (412103) 431 0 737.30 
 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) 4,500 1,600 0 
 ค่าปรับการผดิสัญญา (412210) 17,342 20,796 138,600.- 
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ (4121128) 800 800 250 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) 30,933 47,560 150,569.85 
 ดอกเบี้ย (413003) 30,933 47,560 150,569.85 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (414000) 158,594 98,610 78798.- 
 เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003) 0 0 0 
 ค่าขายแบบแปลน (415004) 123,000 48,110 78,400.- 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (415999) 35,594 50,500 398.- 
หมวดภาษีจัดสรร (421000) 6,595,880 8,492,222 14,594,700.23 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ (421002) 0 0 0 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนข้ันตอนฯ) (421003) 4,213,706 5,910,250 10,767,553.93 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) 743,052 743,052 1,802,501.25 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) 6,723 6,723 19,845.73 
 ภาษีสุรา (421006) 534,495 634,495 769,960.29 
 ภาษีสรรพสามิต (421007) 1,048,292 1,148,292 1,084,140.33 
 ค่าภาคหลวงแร่ (421012) 12,303 12,303 27,757.33 
 ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนติิกรรมฯ (421015) 0 0 0 
 ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม (421013) 37,109 37,108 95,941.32 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (430000) 6,739,485 6,848,678 4389310.- 
 เงินอุดหนุนทั่วไปสาํหรับดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที ่    
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ (431002) 6,739,485 6,848,678 4,389,310.- 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการกรมสง่เสริมฯ (431001) 0 0 0 

รวมทุกหมวดรายได้ 13,633,469 15,641,593 19,471,827.07 

    

(ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 255๗) 


