คู่มือกำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบตั ิ งำนตำมภำรกิจหลัก

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง

อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
คำนำ
คู่มอื กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองฉบับ
นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรปฏิบตั งิ ำน
โดยมีกำรจัดทำรำยละเอียดในกำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักงำนปลัด กองคลัง
กองช่ำงในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองอย่ำงเป็นระบบครบถ้วน
แสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนในกำรปฏิบตั งิ ำน รำยละเอียดงำน
รำยละเอียดเอกสำรประกอบกรณีประชำชนผูม้ ำรับบริกำรจะเข้ำมำติดต่อรำชกำร
เพื่อกำหนดเป็ นมำตรฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำนให้บรรลุตำมข้อกำหนดทีส่ ำคัญและสำมำรถสนองตอบควำมต้
องกำรของผูร้ บั บริกำรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนเพื่อควำมโปร่งใสและควำมเป็ นธรรมในกำรปฏิบตั งิ ำนชองเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ

สำรบัญ

เรื่อง

หน้ ำ

บทนำ................................................................................................................................
1
สภำพทัวไปและข้
่
อมูลพืน้ ฐำนทีส่ ำคัญของตำบล...............................................................

7

กำรปฏิบตั งิ ำนตำมภำรกิจหลัก..........................................................................................

12

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
จำกบทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537แก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อำนำจหน้ำทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรพัฒนำตำบล ทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมำตรำ 67 ภำยใต้บงั คับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
มีหน้ำทีต่ อ้ งทำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. จัดให้ม ี และบำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก
2. รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และทีส่ ำธำรณะ
รวมทัง้ กำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผูส้ งู อำยุ และผูพ้ กิ ำร
7. คุม้ ครองดูแล และบำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

8. บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมปิ ญั หำท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีร่ ำชกำรมอบหมำย
โดยจัดสรรงบประมำณ
หรือบุคลำกรให้ตำมควำมจำเป็นและสมควรตำมบทบำทภำรกิจของ
ส่วนท้องถิน่ ตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550
พระรำชบัญญัตติ ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธบี ริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548
กำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วัดผลกำรบริหำรและปฏิบตั ริ ำชกำรขององค์กรปกครองส่ว
นท้องถิน่ เพื่อทรำบผลสัมฤทธิ ์ตรงตำมเป้ำหมำยภำรกิจ
โดยจัดทำคู่มอื กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง
มีเป้ำประสงค์ในกำรนำมำตรกำรปฏิบตั งิ ำนตำมภำรกิจหลักทีไ่ ด้มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
พัฒนำ ขยำยหรือยุตกิ ำรดำเนินกำร
ซึง่ บ่งชีว้ ่ำกระบวนกำรวิธกี ำรจัดทำแผนหรือโครงกำรนัน้ ผลเป็นอย่ำงไร
นำไปสู่ควำมสำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
คู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน (Operating Manual)
เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำคัญประกำรหนึ่งในกำรทำงำนทัง้ กับหัวหน้ำงำนและผูป้ ฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำน
จัดทำขึน้ ไว้เพื่อจัดทำรำยละเอียดของกำรทำงำนในหน่วยงำนออกมำเป็ นระบบและครบถ้วน
คู่มือกำรปฏิ บตั ิ งำน (Work Manual)
• เปรียบเสมือนแผนทีบ่ อกเส้นทำงกำรทำงำนทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นและสิน้ สุดของกระบวนกำร
• ระบุถงึ ขัน้ ตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ
ขององค์กรและวิธคี วบคุมกระบวนกำรนัน้
-2• มักจัดทำขึน้ สำหรับลักษณะงำนทีซ่ บั ซ้อน มีหลำยขัน้ ตอนและเกีย่ วข้องกับคนหลำยคน
• สำมำรถปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลงกำรปฏิบตั งิ ำน
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้หวั หน้ำหน่วยงำนได้มโี อกำสทบทวนภำระหน้ำทีข่ องหน่วยงำนของตนว่ำยังคงมุง่ ต่อจุดสำเร็จของ
องค์กำรโดยสมบูรณ์อยูห่ รือไม่ เพรำะจำกสภำพกำรเปลีย่ นแปลงต่ำง ๆ

ทีเ่ กิดขึน้ อำจทำให้หน่วยงำนต้องให้ควำมสำคัญแก่ภำระบำงอย่ำงมำกยิง่ ขึน้
2.
เพื่อให้หวั หน้ำหน่วยงำนจัดทำ/กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนหรือจุดสำเร็จของกำรทำงำนของแต่ละงำ
นออกมำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กำรทำงำนเกิดประโยชน์ต่อองค์กำรโดยส่วนรวมสูงสุด
และเพื่อใช้มำตรฐำนกำรทำงำน/จุดสำเร็จของงำนนี้เป็ นเครือ่ งมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนั
กงำนต่อไปด้วย
3. เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนในปจั จุบนั เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนได้ทรำบควำมคำดหวังอย่ำงชัดแจ้งว่ำ กำรทำงำนในจุดนัน้ ๆ
ผูบ้ งั คับบัญชำจะวัดควำมสำเร็จของกำรทำงำนในเรือ่ งใดบ้ำง
ซึง่ ย่อมทำให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนสำมำรถปรับวิธกี ำรทำงำนและเป้ำหมำยกำรทำงำนให้ตรงตำมทีห่ น่ วยงำนต้อง
กำรได้และส่งผลให้เกิดกำรยอมรับผลกำรประเมินฯ มำกยิง่ ขึน้
เพรำะทุกคนรูล้ ่วงหน้ำแล้วว่ำทำงำนอย่ำงไรจึงจะถือได้ว่ำมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสยั ทัศน์
ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร เพื่อให้หวั หน้ำหน่ วยงำนสำมำรถมองเห็นศักยภำพของพนักงำน
เนื่องจำกกำรทำงำนทุกหน้ำทีม่ จี ดุ วัดควำมสำเร็จทีแ่ น่นอนเด่นชัด
หัวหน้ำงำนจึงสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ประโยชน์ของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิ บตั ิ งำน
ประโยชน์ของคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ ตี ่อองค์กรและผูบ้ งั คับบัญชำ
1. กำรกำหนดจุดสำเร็จและกำรตรวจสอบผลงำนและควำมสำเร็จของหน่วยงำน
2. เป็นข้อมูลในกำรประเมินค่ำงำนและจัดชัน้ ตำแหน่งงำน
3. เป็นคู่มอื ในกำรสอนงำน
4. กำรกำหนดหน้ำทีก่ ำรงำนชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน
5. กำรควบคุมงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำน
6. เป็นคู่มอื ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
7. กำรวิเครำะห์งำนและปรับปรุงงำน
8. ให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนศึกษำงำนและสำมำรถทำงำนทดแทนกันได้
9. กำรงำนแผนกำรทำงำน และวำงแผนกำลังคน
10. ผูบ้ งั คับบัญชำได้ทรำบขัน้ ตอนและสำยงำนทำให้บริหำรงำนได้งำ่ ยขึน้
11. สำมำรถแยกแยะลำดับควำมสำคัญของงำน เพื่อกำหนดระยะเวลำทำงำนได้
12. สำมำรถกำหนดคุณสมบัตขิ องพนักงำนใหม่ทจ่ี ะรับได้งำ่ ยขึน้ และตรงมำกขึน้
13. ทำให้บริษทั สำมำรถปรับปรุงระเบียบแบบแผนกำรทำงำนให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ ได้
14. ยุตคิ วำมขัดแย้งและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน
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15. สำมำรถกำหนดงบประมำณและทิศทำงกำรทำงำนของหน่วยงำนได้
16. เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของบริษทั ต่อไปนี้
17. กำรศึกษำและเตรียมกำรในกำรขยำยงำนต่อไปนี้
18. กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จำ่ ยกับผลงำนและปริมำณกำลังคนของหน่วยงำนได้
19. ผูบ้ งั คับบัญชำบริหำรงำนได้สะดวก และรวดเร็วขึน้
20. เกิดระบบกำรบริหำรงำนโดยส่วนร่วมสำหรับผูบ้ งั คับบัญชำคนใหม่ในกำรร่วมกันเขียนคู่มอื
ประโยชน์ ของคู่มือกำรปฏิ บตั ิ งำนที่มีต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งำน
1. ได้รบั ทรำบภำระหน้ำทีข่ องตนเองชัดเจนยิง่ ขึน้
2. ได้เรียนรูง้ ำนเร็วขึน้ ทัง้ ตอนทีเ่ ข้ำมำทำงำนใหม่/หรือผูบ้ งั คับบัญชำทีม่ ตี ่อตนเองชัดเจน
3. ได้ทรำบควำมหวัง (Expectation) ของผูบ้ งั คับบัญชำทีม่ ตี ่อตนเองชัดเจน
4. ได้รบั รูว้ ่ำผูบ้ งั คับบัญชำจะใช้อะไรมำเป็ นตัวประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
5. ได้เข้ำใจระบบงำนไปในทิศทำงเดียวกันทัง้ หน่วยงำน
6. สำมำรถช่วยเหลืองำนซึง่ กันและกันได้
7. เข้ำใจหัวหน้ำงำนมำกขึน้ ทำงำนด้วยควำมสบำยใจ
8. ไม่เกีย่ งงำนกัน รูห้ น้ำทีข่ องกันและกันทำให้เกิดควำมเข้ำใจทีด่ ตี ่อกัน
9. ได้ทรำบจุดบกพร่องของงำนแต่ละขัน้ ตอนเพื่อนำมำปรับปรุงงำนได้
10. ได้เรียนรูง้ ำนของหน่วยงำนได้ทงั ้ หมด ทำให้สำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้
11. มีขนั ้ ตอนในกำรทำงำนทีแ่ น่ นอน ทำให้กำรทำงำนได้ง่ำยขึน้
12. รูจ้ กั วำงแผนกำรทำงำนเพื่อให้ผลงำนออกมำตำมเป้ำหมำย
13. สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงเพื่อกำรวิเครำะห์งำนให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลำ
14. สำมำรถแบ่งเวลำให้กบั งำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
15. รูข้ อบเขตสำยกำรบังคับบัญชำทำงำนให้กำรประสำนงำนง่ำยขึน้
16. ได้เห็นภำพรวมของหน่ วยงำนต่ำง ๆ ในฝำ่ ยงำนเดียวกันเข้ำใจงำนมำกขึน้
17. สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ เพรำะมีสงิ่ ทีอ่ ำ้ งอิง
18. ได้รบั รูว้ ่ำตนเองต้องมีกำรพัฒนำอะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ตำมคุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งกำร
19. ได้เรียนรูแ้ ละรับทรำบว่ำเพื่อนร่วมงำนทำอะไร เข้ำใจกันและกันมำกขึน้
20. ได้รบั รูว้ ่ำงำนทีต่ นเองทำอยูน่ นั ้ สำคัญต่อหน่วยงำนอย่ำงไร เกิดควำมภำคภูมใิ จ
ควำมหมำยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีช่อื ย่อเป็ นทำงกำรว่ำ อบต. มีฐำนะเป็ นนิตบิ ุคคล
และเป็นรำชกำร
บริหำรส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่ง ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ.
2537 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โดยยกฐำนะจำกสภำตำบลทีม่ รี ำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่
ยไม่ต่ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมืน่ บำท
(ปจั จุบนั ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2558 มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทัง้ สิน้ 5,335 แห่ง)
-4รูปแบบองค์กำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน
หมูบ่ ำ้ นละสองคน
ซึง่ เลือกตัง้ ขึน้ โดยรำษฎร์ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในแต่ละหมูบ่ ำ้ นในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนัน้
กรณีทเ่ี ขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบ่ ำ้ นให้มสี มำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจำนวนห
กคน และในกรณีมเี พียงสองหมูบ่ ำ้ นให้มสี มำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หมูบ่ ำ้ นละสำมคน
2. องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หนึ่งคน
ซึง่ มำจำกกำรเลือกตัง้
ผูบ้ ริหำรท้องถิน่ โดยตรง
กำรเลือกตัง้ โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหำรท้อง
ถิน่
กำรบริ หำร
กฎหมำยกำหนดให้มคี ณะกรรมกำรบริหำร อบต. (ม.58)
ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 1 คน
และให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแต่งตัง้ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 2 คน ซึง่ เรียกว่ำ
ผูบ้ ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหรือผูบ้ ริหำรท้องถิน่
อำนำจหน้ ำที่ของ อบต.
อบต.มีหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และ
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนำตำบลทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)
2. มีหน้ำทีต่ ้องทำตำมมำตรำ 67 ดังนี้
- จัดให้มแี ละบำรุงทำงน้ำและทำงบก
- กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดินและทีส่ ำธำรณะ

รวมทัง้ กำรกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
- ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผูส้ งู อำยุและพิกำร
- คุม้ ครอง ดูแลและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
- บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี
ภูมปิ ญั ญำท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
- ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีท่ ำงรำชกำรมอบหมำย
3. มีหน้ำทีท่ อ่ี ำจทำกิจกรรมในเขต อบต.ตำมมำตรำ 68 ดังนี้
- ให้มนี ้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร
- ให้มแี ละบำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธอี ่นื
- ให้มแี ละบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ
- ให้มแี ละบำรุงสถำนทีป่ ระชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ
-5- ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มอี ุตสำหกรรมในครอบครัว
- บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
- กำรคุม้ ครองดูแลและรักษำทรัพย์สนิ อันเป็ นสำธำรณสมบัตขิ องแผ่นดิน
- หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ของ อบต.
- ให้มตี ลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
- กิจกำรเกีย่ วกับกำรพำณิชย์
- กำรท่องเทีย่ ว
- กำรผังเมือง
อำนำจหน้ ำที่ตำมแผนและขัน้ ตอนกำรกระจำยอำนำจ
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
กำหนดให้ อบต.มีอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิน่ ของตนเองตำมมำตรำ 16 ดังนี้
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิน่ ของตนเอง
2. กำรจัดให้ม ี และบำรุงรักษำทำงบกทำงน้ำ และทำงระบำยน้ำ
3. กำรจัดให้มแี ละควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และทีจ่ อดรถ

4. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ
5. กำรสำธำรณูปกำร
6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ
7. คุม้ ครอง ดูแล และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้อม
8. กำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
9. กำรจัดกำรศึกษำ
10. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ เด็ก สตรี คนชรำ และผูด้ อ้ ยโอกำส
11. กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมปิ ญั ญำท้องถิน่
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ ำศัย
13. กำรให้ม ี และบำรุงรักษำสถำนทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
14. กำรส่งเสริมกีฬำ
15. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรกำรพัฒนำท้องถิน่
17. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
18. กำรกำจัดมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล และน้ ำเสีย
19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
20. กำรให้ม ี และควบคุมสุสำน และกำรรักษำพยำบำล
21. กำรควบคุมกำรเลีย้ งสัตว์
-622. กำรจัดให้ม ี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ
และ
สำธำรณสถำนอื่น ๆ
24. กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกปำ่ ไม้ ทีด่ นิ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม
25. กำรผังเมือง
26. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร
27. กำรดูแลรักษำทีส่ ำธำรณะ
28. กำรควบคุมอำคำร
29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

กำรส่งเสริมและสนับสนุ นกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ กิจอื่นใด
ทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิน่ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรประกำศกำหนด
บทบำทหน้ ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
บทบำทภำรกิจตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537
จำก
บทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3
เรือ่ งอำนำจหน้ำทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนตำบล มำตรำ 66 กำหนดให้ "องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึง่ ถือได้ว่ำ เป็นกรอบภำระหน้ำทีห่ ลักของ อบต.
เมือ่ พิจำรณำตำมบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิน่
มำตรำ 289 บัญญัตวิ ่ำ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมมีหน้ำที่ บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี
ภูมปิ ญั ญำท้องถิน่ หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ " และ "องค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่
ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะจัดกำรศึกษำอบรมของรัฐ..." นอกจำกนี้ มำตรำ 290
ยังได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ
และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีต่ น เพื่อกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
ดังนัน้ กรอบภำระหน้ำทีข่ อง อบต. จึงครอบคลุมทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ
(รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพ กำรอุตสำหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม
(รวมถึงกำรสำธำรณสุข กำรส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อม กำรศึกษำอบรม
ศิลปะจำรีตประเพณี ภูมปิ ญั ญำท้องถิน่ และอื่น ๆ ) ซึง่ ปรำกฏอยูใ่ นบทบัญญัตสิ ภำตำบล
และองค์กำรบริหำรตำบล พ.ศ.2537 โดยกำหนดเป็นภำรกิจหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งทำ และอำจทำ
1. องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)
มีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรพัฒนำตำบลทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ 66)
2. องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.) มีหน้ำทีต่ อ้ งทำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 67)
(1) จัดให้มแี ละบำรุงรักษำทำงน้ ำ
-7(2) กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดินและทีส่ ำธำรณะ
รวมทัง้ กำรกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

(5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผูส้ งู อำยุและพิกำร
(7) คุม้ ครอง ดูแลและบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
(8) บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี
ภูมปิ ญั ญำท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(9) ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีท่ ำงรำชกำรมอบหมำย
โดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจำเป็นและสมควร (ควำมเดิมในมำตรำ 68 (8)
ถูกยกเลิกและใช้ขอ้ ควำมใหม่แทนแล้ว โดยมำตรำ 14 และเพิม่ เติม (9) โดยมำตรำ 15 ของ พ.ร.บ.
สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (ตำมลำดับ)
3. องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.) อำจทำให้เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 68)
(1) ให้มนี ้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร
(2) ให้มแี ละบำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธอี ่นื
(3) ให้มแี ละบำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ
(4) ให้มแี ละบำรุงสถำนทีป่ ระชุม กำรกีฬำ
กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ
(5) ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มอี ุตสำหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
(8) กำรคุม้ ครองดูแลและรักษำทรัพย์สนิ อันเป็นสำธำรณสมบัตขิ องแผ่นดิน
(9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ของ อบต.
(10) ให้มตี ลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
(11) กิจกำรเกีย่ วกับกำรพำณิชย์
(12) กำรท่องเทีย่ ว
(13) กำรผังเมือง
(ควำมเดิมในมำตรำ 68 (12) และ (13) เพิม่ เติมโดยมำตรำ 16 ของ
พ.ร.บ.สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

1.

-7บทที่ 2
สภำพทัวไปและข้
่
อมูลพื้นฐำนที่สำคัญของตำบล

ด้ำนกำยภำพ
1.1 ทีต่ งั ้
ต ำ บ ล น ำ ท อ ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น 8 ต ำ บ ล ข อ ง อ ำ เ ภ อ เ ชี ย ง ยื น
จั ง ห วั ด ม ห ำ ส ำ ร ค ำ ม อ ยู่ ท ำ ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง อ ำ เภ อ เชี ย ง ยื น ฯ
ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองอยูห่ ่ำงจำกอำเภอเชียงยืนฯ ประมำณ 7 กิโลเมตร
ตำมถนนสำยโคกสูง - ขำมเปี้ ย (มค.3016) ตำบลนำทองมีเนื้อที่ประมำณ 30 ตำรำงกิโลเมตร
หรือประมำณ 18,750 ไร่
1.2 ภูมปิ ระเทศ
สภำพ พื้ น ที่ ข องต ำบลนำท องเป็ นที่ ร ำบลุ่ ม บำงส่ ว น ได้ แ ก่ บ้ ำ นแบกหมู่ ท่ี 1,7,8
ซึ่ ง มี ค ลองชลประทำนไหลผ่ ำ นท ำให้ เ กษตรกรมี ก ำรท ำกำรเกษตรได้ ใ นทุ ก ฤดู เช่ น
ข้ำวนำปี ,ข้ำวนำปรัง ,ปลูก แตงกวำ,แตงแคนตำลูป ,หน่ อ ไม้ฝ รังและพื
่
ช ผลกำรเกษตรอื่น ๆ
แ ล ะ มี ส ภ ำ พ เ ป็ น ที่ ร ำ บ สู ง ใ น บ ำ ง ส่ ว น ไ ด้ แ ก่ บ้ ำ น ด อ น หั น , ทั พ ม้ ำ
ซึ่งมักประสบปญั หำภัยแล้งมีกำรอำศัยน้ ำฝนทำนำเพียงอย่ำงเดียว สำหรับบ้ำนนำทองหมู่ท่ี
3,9 มีหว้ ยค้อไหลผ่ำนเกษตรกรจึงใช้เป็นแหล่งน้ำในกำรทำกำรเกษตรควบคู่ไปกับน้ำฝน
1.3 ลักษณะภูมอิ ำกำศ
มีลกั ษณะภูมอิ ำกำศแบบร้อนชืน้ สลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อนเฉพำะฤดู
ฤดูรอ้ นอำกำศร้อนจัด
โดยทัวไป
่ อุณหภูมสิ งู สุด 43.9 องศำเซลเซียส ฤดูหนำวอำกำศ เย็นจัด โดยทัวไป
่ ทัง้ นี้เพรำะ
เป็น
ลักษณะอำกำศแบบภำคพืน้ ทวีป
1.4 ลักษณะของดิน
เป็นดินร่วนปนทรำย พืน้ ทีใ่ นเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองเป็ นทีล่ ุ่มเหมำะแก่กำร
ทำกำรเกษตรกรรมเนื่องจำกมีคลองชลประทำนไหลผ่ำน จึงทำให้เป็นแหล่งผลิตพืชผล
ทำงกำรเกษตร เช่น ข้ำว,แตงกวำ,แตงแคนตำลูป,พริก,มะเขือเทศ,หน่อไม้ฝรัง่ และอื่น ๆ
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชำติทส่ี ำคัญได้แก่ หนองแบก ห้วยค้อ
1.6 ลักษณะของไม้และปำ่ ไม้
ป่ ำ ไม้ จ ะมี เ ฉพำะในพื้ น ที่ ส ำธำรณ ะหรื อ ที่ ด ิ น ของทำงรำชกำรที่ ม ี ก ำรสงวนไว้ เช่ น
ปำ่ โคกหนองน้ ำใส
โคกเก่ำค้อ โคกหนองเขือ่ นช้ำง โคกดินแดง เป็นต้น
2 ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง

2.1 เขตกำรปกครองต ำบลนำทองมีทงั ้ หมด 11 หมู่บ้ำน และอยู่ในเขต อบต. ทัง้ 11 หมู่บ้ำน
ได้แก่
หมูท่ ่ี 1 บ้ำนแบก
หมูท่ ่ี 2 บ้ำนทัพม้ำ
หมูท่ ่ี 3 บ้ำนนำทอง
หมูท่ ่ี 4 บ้ำนดอนหัน
หมูท่ ่ี 5 บ้ำนหนองแวง
หมูท่ ่ี 6 บ้ำนทัพม้ำ
หมูท่ ่ี 7 บ้ำนแบก
หมูท่ ่ี 8 บ้ำนแบก
หมูท่ ่ี 9 บ้ำนนำทอง
หมูท่ ่ี 10 บ้ำนดอนหัน
หมูท่ ่ี 11 บ้ำนวังน้ำใส
2.2 กำรเลือกตัง้
3. ประชำกร
3.1 ประชำกรทัง้ สิน้ 5,585 แยกเป็นชำย 2,825 คน หญิง 2,760 คน
4. สภำพสังคม
4.1 กำรศึกษำ
- ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
จำนวน
3
แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษำ
จำนวน
2
แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษำ ขยำยโอกำส
จำนวน
1
แห่ง
4.2 ส่วนสำธำรสุข
- โรงพยำบำลของรัฐ (รพ.สต.)
จำนวน
1
แห่ง
4.3 อำชญำกรรม
- สถำนีตำรวจ (สำขำย่อย)
จำนวน
1
แห่ง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย จำนวน
1
แห่ง
4.4 ยำเสพติด - ไม่ม ี
4.5 กำรสังคมสงเครำะห์
1. ดำเนินกำรจ่ำยเบีย้ ยังชีพให้กบั ผูส้ งู อำยุ ผูพ้ กิ ำร และผูป้ ว่ ยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสำนกำรทำบัตรผูพ้ กิ ำร
๔. ตัง้ โครงกำรกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำทำงำนช่วงปิดภำคเรียน
๕. ตัง้ โครงกำรช่วยเหลือผูย้ ำกจน ยำกไร้ รำยได้น้อย และผูด้ อ้ ยโอกำสไร้ทพ่ี ง่ึ
๖. ตัง้ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนคนจน
5. ระบบบริ กำรพื้นฐำน

5.1 กำรคมนำคมขนส่ง
กำรคมนำคมระหว่ ำ งต ำบลกั บ อ ำเภอรวมทั ้ง กำ รคมนำคมภำยในต ำบลและหมู่ บ้ ำ น
ถนนลำดยำงสำย
โคกสูง –ขำมเปี้ย ,ถนนลูกรังสำยนำทอง- เชียงยืน(สถำนีทดลองพืชไร่อำเภอเชียงยืน)ถนนเชื่อม
ระหว่ำงหมูบ่ ำ้ นมีทงั ้ ถนนลำดยำง ถนน คสล.และถนนลูกรัง
5.2 กำรไฟฟ้ำ
มีไฟฟ้ำใช้ทงั ้ 11 หมูบ่ ำ้ น จำนวนประชำกรทีใ่ ช้ไฟฟ้ำรวม 1,563 ครัวเรือน
5.3 กำรประปำ
มีประปำทัง้ 11 หมูบ่ ำ้ น จำนวนประชำกรทีใ่ ช้น้ ำประปำรวม 1,563 ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท์ - ไม่ม ี
5.5 ไปรษณียห์ รือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่งและวัสดุครุภณ
ั ฑ์ - ไม่ม ี

6. ระบบเศรษฐกิ จ
6.1 กำรเกษตร รำษฎรตำบลนำทองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลักคือ กำรเกษตรกรรม
6.2 กำรประมง - ไม่ม ี
6.3 กำรปศุสตั ว์ - ไม่ม ี
6.4 กำรบริกำร - ไม่ม ี
6.5 กำรท่องเทีย่ ว - ไม่ม ี
6.6 อุตสำหกรรม - ไม่ม ี
6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ - ไม่ม ี
6.8 แรงงำน มีกำรอพยพแรงงำนเข้ำไปทำงำนในชุมชนเมือง
7. เศรษฐกิ จพอเพียงท้องถิ่ น
7.1 ข้อมูลพืน้ ฐำนของหมูบ่ ำ้ นและชุมชน
ประชำกรในพื้นที่ของตำบลนำทอง ประกอบอำชีพเกษตรกรผลผลิตทำงกำรเกษตร ได้แก่
ข้ำวนำปี ,ข้ำวนำปรัง ,ปลู ก แตงกวำ,แตงแคนตำลูป ,หน่ อ ไม้ฝ รังและพื
่
ช ผลกำรเกษตรอื่น ๆ
แ ล ะ มี ส ภ ำ พ เ ป็ น ที่ ร ำ บ สู ง ใ น บ ำ ง ส่ ว น ไ ด้ แ ก่ บ้ ำ น ด อ น หั น , ทั พ ม้ ำ
ซึง่ มักประสบปญั หำภัยแล้งมีกำรอำศัยน้ ำฝนทำนำเพียงอย่ำงเดียว สำหรับบ้ำนนำทองหมู่ท่ี 3,9
มีหว้ ยค้อไหลผ่ำนเกษตรกรจึงใช้เป็นแหล่งน้ำในกำรทำกำรเกษตรควบคู่ ไปกับน้ำฝน
7.2 ข้อมูลด้ำนเกษตร
รำษฎรตำบลนำทองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลักคือ กำรเกษตรกรรม
7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
- คลองชลประทำน
จำนวน
1
แห่ง

- ลำห้วย
จำนวน
1
แห่ง
- หนองน้ำ
จำนวน
4
แห่ง
7.4 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค)
- มีน้ำประปำใช้ทงั ้ 11 หมูบ่ ำ้ น
8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 กำรนับถือศำสนำ ประชำชนส่วนใหญ่ในพืน้ ทีต่ ำบลนำทองนับถือศำสนำพุทธ
8.2 ประเพณีและงำนประจำปี มีกำรอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่
8.3 ภูมปิ ญั ญำท้องถิน่ ภำษำถิน่ มีกำรอนุ รกั ษ์ภมู ปิ ญั ญำท้องถิน่ และภำษำถิน่ (ภำษำอีสำน)
8.4 สินค้ำพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก มีกำรทอเสื่อกก ทอผ้ำไหม ทำเครือ่ งจักสำน
9. ทรัพยำกรธรรมชำติ
9.1 น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชำติจำนวน 1 แห่งคือลำห้วยค้อ
9.2 ป่ำไม้ ป่ำไม้จะมีเฉพำะในพื้นที่ส ำธำรณะหรือ ที่ด ินของทำงรำชกำรที่มกี ำรสงวนไว้ เช่ น
ปำ่ โคก
หนองน้ำใส โคกเก่ำค้อ โคกหนองเขือ่ นช้ำง โคกดินแดง เป็นต้น
9.3 ภูเขำ - ไม่ม ี
9.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
- คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพืน้ ทีต่ ำบลนำทองยังคงสภำพสมบูรณ์
10. อื่น ๆ
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กำรปฏิ บตั ิ งำนตำมภำรกิ จหลัก
ควำมหมำยมำตรฐำนกำรปฏิ บตั ิ งำน
มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนถือเป็นเครือ่ งมือสำคัญอย่ำงหนึ่งทีอ่ งค์กำรจะนำมำใช้ในกำรบริหำรงำน
บุคคล
เพรำะทัง้ ผูบ้ ริหำรและผูป้ ฏิบตั งิ ำนต่ำงจะได้รบั ประโยชน์จำกกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนขึน้ มำใ
ช้รว่ มกัน ผูบ้ ริหำรจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
กำรมอบหมำยหน้ำที่ และกำรสังกำรสำมำรถท
่
ำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนมีควำมยุตธิ รรมและน่ ำเชื่อถือ
เนื่องจำกมีทงั ้ หลักฐำนและหลักเกณฑ์ทผ่ี บู้ ริหำรสำมำรถชีแ้ จงให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนยอมรับผลกำรประเมินได้โ
ดยงำนในส่วนของผูป้ ฏิบตั งิ ำน
มำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ถอื เป็ นสิง่ ทีท่ ำ้ ทำยทีท่ ำให้เกิดควำมมุง่ มันที
่ จ่ ะไปให้ถงึ เป้ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนมีค

วำมถูกต้องมำกขึน้
เนื่องจำกผูป้ ฏิบตั งิ ำนมีกรอบหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนและกำรพัฒนำศักยภำพ
เพื่อนำไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนทีท่ งั ้ ผูป้ ฏิบตั งิ ำนและผูบ้ ริหำรองค์กำรได้รวมกันกำหนดไว้เพื่อคุณภำ
พของกำรปฏิบตั งิ ำนและควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กำร
มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน (Performance Standard)
กำรบริหำรงำนบุคคลนับเป็ นภำรกิจทีส่ ำคัญยิง่ ประกำรหนึ่งของกำรบริหำรองค์กำร
เนื่องจำกเป็ นปจั จัยทีม่ สี ่วนทำให้กำรพัฒนำองค์กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้
กำรบริหำรบุคคลเป็ นกระบวนกำรทีเ่ กีย่ วข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์กำร
นับตัง้ แต่กำรสรรหำบุคคลมำปฏิบตั งิ ำน กำรบรรจุแต่งตัง้ กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ไปจนถึงกำรให้บุคคลพ้นจำกงำน ทัง้ นี้
เพื่อให้องค์กำรได้คนดีมคี วำมรูค้ วำมสำมำรถและควำมประพฤติดมี ำปฏิบตั งิ ำน
ซึง่ กำรทีอ่ งค์กำรจะได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั กล่ำวมำปฏิบตั งิ ำนนัน้
จำเป็ นต้องสร้ำงเครือ่ งมือสำคัญคือกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน (Performance Standard)
ขึน้ มำใช้ในกำรวัดและประเมินคุณสมบัตขิ องบุคคล
ซึง่ ผลทีไ่ ด้จำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนจะเป็ นข้อมูลทีอ่ งค์กำรนำไปใช้ในกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขัน้ เลื่
อนตำแหน่ง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำน กำรโอนย้ำย กำรให้พกั งำน
และกำรให้พน้ จำกงำนโดยทัวไปแล้
่
ว กำรทีจ่ ะทำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ดำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ ์ยุตธิ รรมและเชื่อถือได้นัน้
องค์กำรมักจะสร้ำงเครือ่ งมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึน้ มำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผล
ซึง่ หนึ่งในเครือ่ งมือทีต่ อ้ งใช้กค็ อื มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน (Performance Standard) ทัง้ นี้
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ ำนอย่ำงเดียวกัน
โดยองค์กำรต้องทำกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนไว้เป็นหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนก่อนแล้ว
เมือ่ ดำเนินกำรประเมินผลกำร ปฏิบตั งิ ำนของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมำตรฐำนทีอ่ งค์กำรได้กำหนดไว้
มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน สำหรับคำว่ำมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน (Performance
Standard) สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
ได้ให้ควำมหมำยว่ำเป็นผลกำรปฏิบตั งิ ำนในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึง่ ถือว่ำเป็นเกณฑ์ทน่ี ่ ำพอใจหรืออยูใ่ นระดับทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำนส่วนใหญ่ทำได้
กำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผูบ้ งั คับบัญชำกับผูใ้ ต้บงั คับบั
ญชำในงำนทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำกำหนดมำตรฐำนหลำย ๆ ด้ำน ด้วยกัน อำทิ
ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จำ่ ยหรือพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั งิ ำน
เนื่องจำกมำตรฐำนของงำนบำงประเภทจะออกมำในรูปแบบของปริมำณ
ในขณะทีบ่ ำงประเภทอำจออกมำในรูปของคุณภำพองค์กำร
จึงจำเป็ นต้องกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงำนประเภท นัน้
ๆ
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1. เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนทีช่ ดั เจน
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทีแ่ สดงถึง
รำยละเอียดขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนของกิจกรรม/กระบวนกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
2.
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร/กำรจัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนถือเป็น
เครือ่ งมืออย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน (ตำม PM 5)
ทีม่ งุ่ ไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทัวไปทั
่ ง้ องค์กำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรทำงำนของส่วนรำชกำรได้มำตรฐำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำย
ได้ผลิตผลหรือกำร
บริกำรทีม่ คี ุณภำพ เสร็จรวดเร็วทันตำมกำหนดเวลำนัดหมำย
มีกำรทำงำนปลอดภัยเพื่อกำรบรรลุขอ้ กำหนดที่
สำคัญของกระบวนกำร
ประโยชน์ ของมำตรฐำนกำรปฏิ บตั ิ งำน
หำกจะพิจำรณำถึงประโยชน์ทอ่ี งค์กำรและบุคคลในองค์กำรจะได้รบั จำกกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิ
งำนขึน้ ใช้กพ็ บว่ำมีดว้ ยกันหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรปรับปรุงงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
1. ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำน
มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนจะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนสำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงถูกต้อง กำรเปรียบเทียบผลงำนทีท่ ำได้กบั ทีค่ วรจะเป็ นมีควำมชัดเจน
มองเห็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรปฏิบตั งิ ำนให้เกิดผลได้มำกขึน้
และช่วยให้มกี ำรฝึกฝนตนเองให้เขำสู่มำตรฐำนได้
2. ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ
มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นสิง่ ทำให้เรำเกิดควำมมุง่ มันไปสู
่ ่มำตรฐำนผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีม่ คี วำมสำมำรถจะเกิ
ดควำมรูส้ กึ ท้ำทำยผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีม่ งุ่ ควำมสำเร็จจะเกิด ควำมมำนะพยำยำม
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนจะเกิดควำมภำคภูมใิ จและสนุกกับงำน
3.
ด้ำนกำรปรับปรุงงำนมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนจะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนทรำบว่ำผลงำนทีม่ คี ุณภำพจะต้องป
ฏิบตั อิ ย่ำงไร ช่วยให้ไม่ตอ้ งกำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครัง้
ทำให้มองเห็นแนวทำงในกำรปรับปรุงงำน และพัฒนำควำมสำมำรถของผูป้ ฏิบตั งิ ำน
และช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุม้ ค่ำและเป็นประโยชน์ต่อกำรเพิม่ ผลผลิต

4. ด้ำนกำรควบคุมงำนมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นเครือ่ งทีผ่ บู้ งั คับบัญชำใช้ควบคุม กำร
ปฏิบตั งิ ำนผูบ้ งั คับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละส่งผ่ำนคำสังได้
่ ง่ำยขึน้
ช่วยให้สำมำรถดำเนินงำนตำมแผนง่ำยขึน้ และควบคุมงำนได้ดขี น้ึ
5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนช่วยให้กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์
ป้องกันไม่ให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้วยควำมรูส้ กึ กำรเปรียบเทียบ
ผลกำรปฏิบตั งิ ำนทีท่ ำได้กบั มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนมีควำมชัดเจน
และช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนยอรับผลกำรประเมินได้ดขี น้ึ
ขัน้ ตอนกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิ บตั ิ งำน ประกอบด้วย
1.
เลือกงำนหลักของแต่ละตำแหน่งมำทำกำรวิเครำะห์โดยดูรำยละเอียดจำกแบบบรรยำยลักษณะงำน (Job
Description) ประกอบด้วย
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พิจำรณำวำงเงือ่ นไขหรือข้อกำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรผลงำนลักษณะใดจำกตำแหน่งนัน้ ไม่
ว่ำจะเป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน หรือวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน
ซึง่ เงือ่ นไขหรือข้อกำหนดทีต่ งั ้ ไว้ตอ้ งไม่ขดั กับนโยบำย
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนหรือองค์กำร
3. ประชุมผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชำ
หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนและผูป้ ฏิบตั งิ ำนใน
ตำแหน่งนัน้ ๆ เพื่อปรึกษำและหำข้อตกลงร่วมกัน
4. ชีแ้ จงและทำควำมเข้ำใจกับผูป้ ฏิบตั งิ ำนและผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ
เกีย่ วกับมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนที่ กำหนดไว้
5. ติดตำมดูกำรปฏิบตั งิ ำนแล้วนำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้
6. พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ใหม่ตำมควำมเหมำะสมยิง่ ขึน้
เกณฑ์ของ
มำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน เกณฑ์ทอ่ี งค์กำรมักกำหนดเป็ นมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน ได้แก่
เกณฑ์ดำ้ นปริมำณงำนและระยะเวลำทีป่ ฏิบตั คิ ุณภำพของงำน
ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิ บตั ิ งำน ซึ่งกล่ำวได้โดยละเอียด ดังนี้
1. ปริมำณงำนและระยะเวลำทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นกำรกำหนดว่ำงำนต้องมีปริมำณเท่ำไร

และควรจะใช้
เวลำปฏิบตั มิ ำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ
ดังนัน้ งำนลักษณะเช่นนี้จะไม่สำมำรถกำหนดมำตรฐำนด้วยปริมำณหรือระยะเวลำทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
2. คุณภำพของงำน
เป็นกำรกำหนดว่ำผลงำนทีป่ ฏิบตั ไิ ด้นนั ้ ควรมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่
มักกำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้
ประหยัดทัง้ เวลำและทรัพยำกร
3. ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบตั งิ ำน
งำนบำงตำแหน่งไม่สำมำรถกำหนดมำตรฐำนด้วย
คุณภำพหรือปริมำณ แต่เป็นงำนทีต่ อ้ งปฏิบตั โิ ดยกำรใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงประกอบ
ดังนัน้
กำรกำหนดลักษณะพฤติกรรมทีต่ อ้ งแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนจะช่วยให้
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนทรำบว่ำต้องปฏิบตั อิ ย่ำงไร
เนื่องจำกกำรแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ขององค์กำรและขวัญกำลังใจขอ
งเพื่อนร่วมงำนอย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนสำหรับตำแหน่งงำนต่ำง ๆ
ในองค์กำรมีควำมเหมำะสมและเป็นทีย่ อมรับของผูป้ ฏิบตั งิ ำน
ผูท้ ำหน้ำทีก่ ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนจะต้องคำนึงถึงสิง่ สำคัญบำงประกำรนันก็
่ คอื
ต้องเป็ นมำตรฐำนทีผ่ เู้ กี่ยวข้องทุกฝำ่ ยสำมำรถยอมรับได้
โดยทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชำและผูใ้ ต้บงั คับบัญชำเห็นพ้องต้องกันว่ำมำตรฐำนมีควำมเป็ นธรรม
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนทุกคนสำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีก่ ำหนดไว้
ลักษณะงำนทีก่ ำหนดไว้ในมำตรฐำนต้องสำมำรถวัดได้เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ
ทีส่ ำมำรถวัดได้มกี ำรบันทึกไว้ให้เป็นลำยลักษณ์อกั ษรและเผยแพร่ให้เป็ นทีร่ บั รูแ้ ละเข้ำใจตรงกัน
และสุดท้ำยมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนทีก่ ำหนดไว้ตอ้ งสำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ทงั ้ นี้ต้องไม่เป็นกำรเปลีย่ นแ
ปลงเพรำะผูป้ ฏิบตั งิ ำนไม่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ตำมมำตรฐำน
กำรเปลีย่ นแปลงควรมีสำเหตุเนื่องมำจำกกำรที่หน่วยงำนมีวธิ ปี ฏิบตั งิ ำนใหม่หรือนำอุปกรณ์เครือ่ งมือเค
รือ่ งใช้มำใช้ปฏิบตั งิ ำน

- 15 โครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีสภำตำบลอยูใ่ นระดับสูงสุดเป็นผูก้ ำหนดนโยบำยและกำกับดูแล

กรรมกำรบริหำรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ซึง่ เป็นผูใ้ ช้อำนำจบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและมีพนักงำนประจำทีเ่ ป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่
นเป็ นผูท้ ำงำนประจำวันโดยมีปลัดและรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นหัวหน้ำงำนบริหำรภำยในอ
งค์กรมีกำรแบ่งออกเป็นหน่ วยงำนต่ำง ๆ
ได้เท่ำทีจ่ ำเป็นตำมภำระหน้ำทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบอยู่ เช่น

- สำนักงำนปลัด

- กองช่ำง

โครงสร้ำงสำนักงำนปลัด

สำนักงำนปลัด

งำนบริหำรงำนทัวไป
่
งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน

งำนนโยบำยและแผน

- กองคลัง

- 16 ๑.
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
ให้มหี น้ำทีค่ วำมรับผิดชอบเกีย่ วกับรำชกำรทัวไป
่
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และรำชกำรทีม่ ไิ ด้กำหนดให้เป็นหน้ำทีข่ องกอง
หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยเฉพำะ
รวมทัง้ กำกับและเร่งรัดกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เป็ นไปตำมนโย
บำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบตั ริ ำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น
๓ งำน ประกอบด้วย
๑.๑ งำนบริหำรงำนทัวไป
่
- งำนบริหำรงำนทัวไป
่
- งำนบริหำรงำนบุคคล
- งำนเลขำนุกำรและกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- งำนกำรเลือกตัง้ และทะเบียนข้อมูล
- งำนบริหำรกำรศึกษำ
- งำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมำย
๑.๒ งำนนโยบำยและแผน
- งำนนโยบำยและแผน
- งำนข้อมูลและวิชำกำร
- งำนติดตำมและประเมินผล
- งำนงบประมำณ
- งำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมำย
๑.๓ งำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำชุมชน
- งำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำชุมชน
- งำนสังคมสงเครำะห์
- งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวติ
- งำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมำย

โครงสร้ำงกองคลัง

งำนกำรเงินและงำนบัญชี

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้

งำนทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ

- 17 ๒. ส่วนกำรคลัง มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบเกีย่ วกับงำนกำรจ่ำย กำรรับ
กำรนำส่งเงินและเอกสำรทำงกำรเงินกำรตรวจใบสำคัญ ฎีกำงำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน
เงินบำเหน็จบำนำญ เงินอื่นๆ งำนเกีย่ วกับกำรจัดทำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ
กำรจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย
งำนทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งำนเกีย่ วกับกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและงำนอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องและทีไ่ ด้รบั มอบหมำย แบ่งส่วนรำชกำร ภำยในออกเป็น ๓ งำน ประกอบด้วย
๒.๑ งำนกำรเงินและงำนบัญชี
- งำนกำรเงิน
- งำนรับเงินเบิกจ่ำยเงิน
- งำนจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
- งำนเก็บรักษำเงิน
- งำนกำรบัญชี
- งำนทะเบียนกำรควบคุมเบิกจ่ำยเงิน
- งำนงบกำรเงินและงบทดลอง
- งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
- งำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมำย
๒.๒ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
- งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ
- งำนพัฒนำรำยได้
- งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ
- งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้
- งำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมำย
๒.๓ งำนทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- งำนทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนทีภ่ ำษี
- งำนพัสดุ

- งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภณ
ั ฑ์
- งำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมำย

โครงสร้ำงกองช่ำง

งำนก่อสร้ำง

- 18 ๓. กองช่ ำง มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรสำรวจ ออกแบบ กำรจัดทำข้อมูลทำงด้ำน
วิศวกรรมกำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง
งำนควบคุ ม อำคำรตำมระเบี ย บกฎหมำย งำนแผนกำรปฏิ บ ั ติ ง ำนกำรก่ อ สร้ ำ งและซ่ อ มบ ำรุ ง
กำรควบคุ มกำรก่ อสร้ำง และซ่ อ มบ ำรุง กำรควบคุ ม กำรบ ำรุง รัก ษำเครื่อ งจัก รกลและยำนพำหนะ
งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชือ้ เพลิง และงำนอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องและตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ดังนี้
งำนก่อสร้ำง
- งำนก่อสร้ำงและบูรณะซ่อมแซมโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
- งำนออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำง
- งำนประสำนสำธำรณูปโภค
- งำนผังเมืองและสถำปตั ยกรรม
- งำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมำย

- 19 ขัน้ ตอนกำรปฏิ บตั ิ งำนตำมภำรกิ จหลัก
กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผ้ปู ่ วยเอดส์
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๘กำหนดให้ผปู้ ว่ ยเอดส์ทม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมระเบียบฯและมีควำมประสงค์จะขอรับกำรสงเคร
ำะห์ให้ย่นื คำขอต่อผูบ้ ริหำรท้องถิน่ ทีต่ นมีผลู้ ำเนำอยูก่ รณีไม่สำมำรถเดินทำงมำยืน่ คำขอรับกำรสงเครำะ
ห์ดว้ ยตนเองได้จะมอบอำนำจให้ผอู้ ุปกำระมำดำเนินกำรก็ได้
หลักเกณฑ์
ผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั เงินสงเครำะห์ตอ้ งเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์ทแ่ี พทย์ได้รบั รองและทำกำรวินิจฉัยแล้ว
2. มีภมู ลิ ำเนำอยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.
มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพหรือถูกทอดทิง้ หรือขำดผูอ้ ุปกำระเลีย้ งดูหรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพเ
ลีย้ งตนเองได้ในกำรขอรับกำรสงเครำะห์ผปู้ ว่ ยเอดส์ผปู้ ่วยเอดส์ทไ่ี ด้รบั ควำมเดือดร้อนกว่ำหรือผูท้ ม่ี ปี ญั ห
ำซ้ำซ้อนหรือผูท้ อ่ี ยูอ่ ำศัยอยู่ในพืน้ ทีห่ ่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรพิจ

ำรณำก่อน
วิธกี ำร
1.
ผูป้ ว่ ยเอดส์ยน่ ื คำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ณทีท่ ำกำรองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่ ด้วยตนเองหรือมอบอำนำจให้ผอู้ ุปกำระมำดำเนินกำรก็ได้
2.
ผูป้ ว่ ยเอดส์รบั กำรตรวจสภำพควำมเป็ นอยูค่ ุณสมบัตวิ ่ำสมควรได้รบั กำรสงเครำะห์หรือไม่โดยพิจำรณำจ
ำกควำมเดือดร้อนเป็ นผูท้ ม่ี ปี ญั หำซ้ำซ้อนหรือเป็ นผูท้ อ่ี ยูอ่ ำศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ ่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเ
ข้ำถึงบริกำรของรัฐ
3.
กรณีผปู้ ว่ ยเอดส์ทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพย้ำยทีอ่ ยูถ่ อื ว่ำขำดคุณสมบัตติ ำมนัยแห่งระเบียบต้องไปยืน่ ควำมประส
งค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ทต่ี นย้ำยไปเพื่อพิจำรณำใหม่
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง/ติดต่อด้วยตนเอง ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ณหน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30
พฤศจิกำยนของทุกปี))
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม :13 วัน

- 20 ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์หรือผูร้ บั มอบอำนำจยืน่
คำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนและเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบคำร้อ
งขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนประกอบ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 45 นำที (ระบุระยะเวลำจริง)
2.

ระยะเวลำ
45 นำที

ลำดับ

2)

3)

4)

5)

ขัน้ ตอน
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่ว
นตำบลนำทอง))
กำรพิ จำรณำ
ออกใบนัดหมำยตรวจสภำพควำมเป็ นอยูแ่ ละคุณสมบัติ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 15 นำที
(ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่ว
นตำบลนำทอง))
กำรพิ จำรณำ
ตรวจสภำพควำมเป็นอยูแ่ ละคุณสมบัตขิ องผูท้ ป่ี ระสงค์รบั
กำรสงเครำะห์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 3
วันนับจำกได้รบั คำขอ (ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่ว
นตำบลนำทอง))
กำรพิ จำรณำ
จัดทำทะเบียนประวัตพิ ร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบควำ
มเห็นเพื่อเสนอผูบ้ ริหำรพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 2
วันนับจำกกำรออกตรวจสภำพควำมเป็ นอยู่
(ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่ว
นตำบลนำทอง))
กำรพิ จำรณำ
พิจำรณำอนุ มตั ิ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 7
วันนับแต่วนั ทีย่ นื ่ คำขอ (ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2. ผูร้ บั ผิดชอบคือผูบ้ ริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.
กรณีมขี อ้ ขัดข้องเกีย่ วกับกำรพิจำรณำได้แก่สภำพควำมเป็
นอยูค่ ุณสมบัตหิ รือข้อจำกัดด้ำนงบประมำณจะแจ้งเหตุขดั

ระยะเวลำ

15 นำที

3 วัน

2 วัน

7 วัน

ลำดับ

ขัน้ ตอน
ข้องทีไ่ ม่สำมำรถให้กำรสงเครำะห์ให้ผขู้ อทรำบไม่เกินระย
ะเวลำทีก่ ำหนด)
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ระยะเวลำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่ วยงำน
ของรัฐที่มีรปู ถ่ำยพร้อมสำเนำ
ฉบับจริ ง
1
ชุด
สำเนำ
1
ชุด
หมำยเหตุ2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริ ง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ3) สมุดบัญชีเงิ นฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
(กรณี ที่ผข้ ู อรับเงิ นเบีย้ ยังชีพผูป้ ระสงค์ขอรับเงิ นเบี้ยยังชีพผูส้ ู
งอำยุประสงค์ขอรับเงิ นเบี้ยยังชีพผูส้ งู อำยุผำ่ นธนำคำร)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
4)

5)

6)

หนังสือมอบอำนำจ (กรณี มอบอำนำจให้ดำเนิ นกำรแทน)
ฉบับจริ ง
1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่ วยงำน
ของรัฐที่มีรปู ถ่ำยพร้อมสำเนำของผูร้ บั มอบอำนำจ
(กรณี มอบอำนำจให้ดำเนิ นกำรแทน)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุสมุดบัญชีเงิ นฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผู้รบั มอบอำนำจ
(กรณี ที่ผข้ ู อรับเงิ นเบีย้ ยังชีพผูป้ ระสงค์ขอรับเงิ นเบี้ยยังชีพผูส้ ู
งอำยุประสงค์ขอรับเงิ นเบี้ยยังชีพผูส้ งู อำยุผำ่ นธนำคำรของผู้

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
รับมอบอำนำจ)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔
www.mknathong.co.th
- 22 กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
ผู ใดจะก อสร ำงอำคำรต องได รับใบอนุญำตจำกเจ ำพนักงำนท องถิน่ โ
ดยเจ้ำพนักงำนท้องถิน่ ต้องตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งคำสังไม่
่ อนุญำตพร้อมด้ว
ยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอในกรณีมเี หตุจำเป็นทีเ่ จ้ำพนักงำนท้องถิน่ ไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีคำ
สังไม่
่ อนุญำตได้ภำยในกำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อกี ไม่เกิน 2 ครำวครำวละไม่เกิน 45วัน
แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจำเป็ นแต่ละครำวให้ผขู้ อรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิน้ กำหนดเ
วลำหรือตำมทีไ่ ด้ขยำยเวลำไว้นนั ้ แล้วแต่กรณี
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหำ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
สำรคำม 80120 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม :45 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยืน่ คำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรพร้อมเอกสำร

ระยะเวลำ
1 วัน

ลำดับ

2)

3)

4)

ขัน้ ตอน
(หมำยเหตุ:
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีท่ จี ่ ะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร)
กำรพิ จำรณำ
เจ้ำพนักงำนท้องถิน่ ตรวจสอบพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขออนุญำต
(หมำยเหตุ:
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีท่ จี ่ ะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร)
กำรพิ จำรณำ
เจ้ำพนักงำนท้องถิน่ ดำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบสถำนทีก่ ่อสร้ำงจัดทำผังบริเวณแผนทีส่ งั เขปต
รวจสอบกฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเช่นประกำศกระทรวงคมนำคมเรือ่ งเขตปล
อดภัยในกำรเดินอำกำศเขตปลอดภัยทำงทหำรฯและพรบ.จัดสรรทีด่ นิ ฯ(หม
ำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีท่ จี ่ ะขออนุ ญำตก่อสร้ำงอำคำร)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้ำพนักงำนท้องถิน่ ตรวจพิจำรณำแบบแปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต
(อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมำรับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (น.1)
(หมำยเหตุ:
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีท่ จี ่ ะขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร)

- 23 รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดำ)
2)
หนังสือรับรองนิ ติบคุ คล
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ(กรณีนิตบิ ุคคล)
3)
แบบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบข. 1)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
4)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1

ระยะเวลำ

2 วัน

7 วัน

35 วัน

ลำดับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
ขนำดเท่ ำต้ นฉบับทุกหน้ ำพร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองสำเนำทุกหน้ ำ
กรณี ผ้ขู ออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยิ นยอมของเจ้ำของที่ดิ
นให้ ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน
สำเนำ 1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูข้ ออนุญำต)
ใบอนุญำตให้ ใช้ที่ดินและประกอบกิ จกำรในนิ คมอุตสำหกรรมหรือใบอนุ
ญำตฯฉบับต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้ ใช้ที่ดินและประกอบกิ จกำร
(ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย
(กรณี อำคำรอยู่ในนิ คมอุตสำหกรรม)
ฉบับจริ ง
1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูข้ ออนุญำต)
กรณี ที่มีกำรมอบอำนำจต้ องมีหนังสือมอบอำนำจติ ดอำกรแสตมป์ ๓๐บำ
ทพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหนังสือเดิ
นทำงของผู้มอบและผู้รบั มอบอำนำจ
ฉบับจริ ง 1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูข้ ออนุญำต)
บัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมแท
นนิ ติบคุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน
(กรณี เจ้ำของที่ดินเป็ นนิ ติบคุ คล)
สำเนำ
1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูข้ ออนุญำต)
หนังสือยิ นยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ
(กรณี ก่อสร้ำงอำคำรชิ ดเขตที่ดิน)
ฉบับจริ ง 1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูข้ ออนุญำต)
หนังสือรับรองของสถำปนิ กผูอ้ อกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็ นผู้ประ
กอบวิ ชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(กรณี ที่เป็ นอำคำรมีลกั ษณะขนำดอยู่ในประเภทวิ ชำชีพสถำปัตยกรรมคว
บคุม)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
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ลำดับ
10)

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
หนังสือรับรองของวิ ศวกรผูอ้ อกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอ
บวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุม
(กรณี ที่เป็ นอำคำรมีลกั ษณะขนำดอยู่ในประเภทวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุม
)
ฉบับจริ ง
1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
แผนผังบริ เวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อพร้อ
มกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถำปนิ กและวิ ศวกรผูอ้ อกแบ
บตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำรชื่ออำคำรสถำนที่
ก่อสร้ำงชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิ ศวกรผูค้ ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น
(กรณี อำคำรสำธำรณะอำคำรพิ เศษอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและท
นไฟเป็ นส่วนใหญ่)
กรณี อำคำรบำงประเภทที่ ตงั ้ อยู่ในบริ เวณที่ต้องมีกำรคำนวณให้อำคำรส
ำมำรถรับแรงสันสะเทื
่
อนจำกแผ่นดิ นไหวได้ตำมกฎกระทรวงกำหนดกำร
รับน้ำหนักควำมต้ำนทำนควำมคงทนของอำคำรและพื้นดิ นที่รองรับอำค
ำรในกำรต้ ำนทำนแรงสันสะเทื
่
อนของแผ่นดิ นไหวพ.ศ. 2540
ต้องแสดงรำยละเอียดกำรคำนวณกำรออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริ ง
1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
กรณี ใช้หน่ วยแรงเกิ นกว่ำค่ำที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมันคงแข็
่
งแรงของวัสดุที่รบั รอง
โดยสถำบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผูค้ ำนวณและผูข้ ออนุญำตลงนำม
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
กรณี อำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของคอนกรีตที่ห้มุ เหล็กเสริ มหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่
ำที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบั
นที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต

15)

ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
หนังสือยิ นยอมเป็ นผูค้ วบคุมงำนของสถำปนิ กผูค้ วบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อ
มสำเนำใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบวิ ชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(กรณี อำคำรที่ต้องมีสถำปนิ กควบคุมงำน)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
16) หนังสือยิ นยอมเป็ นผูค้ วบคุมงำนของวิ ศวกรผูค้ วบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุม
(กรณี อำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน)
ฉบับจริ ง
1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงำน)
17) แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่ อ้ งยื่นเพิม่ เติมสำหรับกรณีเป็ นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิ
เศษ)
18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุมของวิ ศวกรผู้ออกแบบระ
บบปรับอำกำศ
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่ อ้ งยื่นเพิม่ เติมสำหรับกรณีเป็ นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิ
เศษ)
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุมของวิ ศวกรผู้ออกแบบระ
บบไฟฟ้ ำ
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่ อ้ งยื่นเพิม่ เติมสำหรับกรณีเป็ นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิ
เศษ)
20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุมของวิ ศวกรผู้ออกแบบระ
บบป้ องกันเพลิ งไหม้
ฉบับจริ ง
1
ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่ อ้ งยื่นเพิม่ เติมสำหรับกรณีเป็ นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิ

เศษ)
21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุมของวิ ศวกรผู้ออกแบบระ
บบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิ้ ง
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่ อ้ งยื่นเพิม่ เติมสำหรับกรณีเป็ นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิ
เศษ)
22) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุมของวิ ศวกรผู้ออกแบบระ
บบประปำ
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่ อ้ งยื่นเพิม่ เติมสำหรับกรณีเป็ นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิ
เศษ)
23) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิ ชำชีพวิ ศวกรรมควบคุมของวิ ศวกรผู้ออกแบบระ
บบลิ ฟต์
ฉบับจริ ง
1 ชุด
หมำยเหตุ(เอกสำรทีต่ อ้ งยื่นเพิม่ เติมสำหรับกรณีเป็ นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิ
เศษ)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔
www.mknatong.go.th
- 26 กำรจดทะเบียนพำณิ ชย์ (ตัง้ ใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิ ชย์พ.ศ. 2499
กรณี ผ้ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดำ
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
1. ผูป้ ระกอบพำณิชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั เริม่ ประกอบ
กิจกำร (มำตรำ 11)
2.
ผูป้ ระกอบพำณิชยกิจสำมำรถยืน่ จดทะเบียนพำณิชย์ดว้ ยตนเองหรือจะมอบอำนำจให้ผอู้ ่นื ยืน่ จด
ทะเบียนแทนก็ได้
3.

ให้ผปู้ ระกอบพำณิชยกิจซึง่ เป็นเจ้ำของกิจกำรเป็นผูล้ งลำยมือชื่อรับรองรำยกำรในคำขอจดทะเบี
ยน
และเอกสำรประกอบคำขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีห่ รือดำวน์โหลดจำก www.dbd.go.th
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถำนที่ให้บริ กำร
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง/

ระยะเวลำเปิ ดให้บริ กำร
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30
- 16:30 น.

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :60 นำที
ลำดับ
1)
2)
3)

4)

ขัน้ ตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำเอกสำร/แจ้งผล
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินรับชำระค่ำธรรมเนียม
กำรพิจำรณำ
นำยทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้ำหน้ำทีบ่ นั ทึกข้อมูลเข้ำระบบ/จัดเต
รียมใบสำคัญกำรจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนำเอกสำร
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนตรวจเอกสำรและลงนำม/มอบใบทะเบียนพำณิชย์ให้
ผูย้ น่ ื คำขอ

- 27 รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ

ระยะเวลำ
30 นำที
5 นำที
15 นำที

10 นำที

ลำดับ
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำ
1
ฉบับ(พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำ
1
ฉบับ(พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนทีต่ งั ้ สำนักงำนแห่งใหญ่โดยให้เจ้ำของร้ำนห
รือเจ้ำของกรรมสิทธิ ์ลงนำมและให้มพี ยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผปู้ ระกอบพำณิชยกิจมิได้เป็ นเจ้ำบ้ำน )
สำเนำทะเบียนบ้ำนทีแ่ สดงให้เห็นว่ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำนหรือสำเนำสั
ญญำเช่ำโดยมีผใู้ ห้ควำมยินยอมเป็ นผูเ้ ช่ำหรือเอกสำรสิทธิ ์อย่ำงอื่นทีผ่ เู้ ป็ นเจ้ำข
องกรรมสิทธิ ์เป็ นผูใ้ ห้ควำมยินยอมพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำ
1 ฉบับ หมำยเหตุ (กรณีผปู้ ระกอบพำณิชยกิจมิได้เป็ นเจ้ำบ้ำน
)
แผนทีแ่ สดงสถำนทีซ่ ง่ึ ใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนทีส่ ำคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร
ฉบับจริง
1 ฉบับ
หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ บั มอบอำนำจ (ถ้ำมี)
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำ
1 ฉบับ
สำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็ นผูจ้ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำดังก
ล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ ์ของสินค้ำทีข่ ำยหรือให้เช่ำหรือสำเนำใบเสร็จรับเงินตำม
ประมวลรัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซือ้ ขำยจำกต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
สำเนำ
1 ฉบับ
หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพำณิชยกิจกำรขำยหรือให้เช่ำแผ่นซีดแี ถบบันทึ
กวีดทิ ศั น์แผ่นวีดทิ ศั น์ดวี ดี หี รือแผ่นวีดที ศั น์ระบบดิจทิ ลั เฉพำะทีเ่ กีย่ วกับกำรบัน
เทิง)
หนังสือชีแ้ จงข้อเท็จจริงของแหล่งทีม่ ำของเงินทุนและหลักฐำนแสดงจำนวนเงิน
ทุนหรืออำจมำพบเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อทำบันทึกถ้อยคำเกีย่ วกับข้อเท็จจริงของแหล่ง
ทีม่ ำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำนแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพำณิชยกิจกำรค้ำอัญมณีหรือเครือ่ งประดับซึง่ ป
ระดับด้วยอัญมณี)
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ค่ำธรรมเนี ยม
ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
(หมำยเหตุ: -)
2)
ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บำท
ค่ำธรรมเนียม 30 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ร้องเรียนช่องทำงทีย่ ่นื คำขอ
กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง
หมำยเลขโทรศัพท์ (๐๔๓-๙๘๖๐๒๔)
www.mknathong.co.th

กำรรับชำระภำษี บำรุงท้องที่
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
พระรำชบัญญัตภิ ำษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้ำทีใ่ นกำรรับชำระภำษีบำรุงท้องทีโ่ ดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขัน้ ตอ
นดังนี้
1. กำรติดต่อขอชำระภำษีบำรุงท้องที่
1.1 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทีด่ นิ กรณีผทู้ เ่ี ป็ นเจ้ำของทีด่ นิ ในวันที่ 1
มกรำคมของปีทม่ี กี ำรตีรำคำปำนกลำงทีด่ นิ
(1) ผูม้ หี น้ำทีเ่ สียภำษีหรือเจ้ำของทีด่ นิ ยืน่ แบบแสดงรำยกำรทีด่ นิ (ภบท.5)
พร้อมด้วยหลักฐำนทีต่ อ้ งใช้ต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีทม่ี กี ำรประเมินรำคำปำน
กลำงของทีด่ นิ
(2)

เจ้ำพนักงำนประเมินจะทำกำรตรวจอสบและคำนวณค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมินให้ผมู้ หี น้ำทีเ่ สียภำษีหรื
อเจ้ำของทีด่ นิ ทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีเป็ นจำนวนเท่ำใดภำยในเดือนมีนำคม
(3)
ผูม้ หี น้ำทีเ่ สียภำษีหรือเจ้ำของทีด่ นิ จะต้องเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รบั ใบแจ้ง
กำรประเมินหลังเดือนมีนำคมต้องชำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งกำรประเมิน
1.2
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทีด่ นิ กรณีเป็นเจ้ำของทีด่ นิ รำยใหม่หรือจำนวนเนื้อทีด่ นิ เดิมเปลีย่ นแปลงไป
(1) เจ้ำของทีด่ นิ ยื่นคำร้องตำมแบบภบท.5 หรือภบท.8
แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในกำหนด 30
วันนับแต่วนั ได้รบั โอนหรือมีกำรเปลีย่ นแปลง
(2) เมือ่ เจ้ำหน้ำทีไ่ ด้รบั แบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน
(3)
เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของทีด่ นิ ทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจำนวนเท่ำใด
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กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทีด่ นิ กรณีเปลีย่ นแปลงกำรใช้ทด่ี นิ อันเป็ นเหตุให้กำรลดหย่อนเปลีย่ นแปลงไปห
รือมีเหตุอย่ำงอื่นทำให้อตั รำภำษีบำรุงท้องทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(1) เจ้ำของทีด่ นิ ยื่นคำร้องตำมแบบภบท.8
พร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในกำหนด 30
วันนับแต่วนั ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ทด่ี นิ
(2) เมือ่ เจ้ำหน้ำทีไ่ ด้รบั แบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน
(3)
เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของทีด่ นิ ทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจำนวนเท่ำใด
(4)
กำรขอชำระภำษีบำรุงท้องทีใ่ นปีถดั ไปจำกปีทม่ี กี ำรประเมินรำคำปำนกลำงของทีด่ นิ ให้ผรู้ บั ประเมินนำใ
บเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชำระภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี
2.
กรณีเจ้ำของทีด่ นิ ไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงทีด่ นิ หรือเมือ่ ได้รบั แจ้งกำรประเมินภำษีบำรุงท้องทีแ่
ล้วเห็นว่ำกำรประเมินนัน้ ไม่ถูกต้องมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดได้โดยยืน่ อุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำพนักงำ
นประเมินภำยใน 30
วันนับแต่วนั ทีป่ ระกำศรำคำปำนกลำงทีด่ นิ หรือวันทีไ่ ด้รบั กำรแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3.

กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพิม่ เติมไ
ด้ในขณะนัน้ ผูร้ บั คำขอและผูย้ น่ ื คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝำ่ ยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพ
ร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ ่นื คำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิม่ เติมหำกผูย้ น่ื คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม่ เติม
ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ บั คำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
4.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น่ื คำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิม่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝำ่ ยนัน้ เรียบร้อยแล้ว
5.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มอื เริม่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั คำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกส
ำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื ประชำชน
6. จะดำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผยู้ ่นื คำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วนั ทีพ่ จิ ำรณำแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถำนที่ให้บริ กำร
กองคลัง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหำ
สำรคำม 80120 โทร.๐๔๓ – ๙๘๖๐๒๔/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :31 วัน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริ กำร
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.

- 31 ลำดับ
1)

ขัน้ ตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สนิ (ภบท.5 หรือภบท.8)
เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ:

ระยะเวลำ
1 วัน

ลำดับ

2)

ขัน้ ตอน
ระยะเวลำ
(กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหำสำร
คำม)
กำรพิจำรณำ
30 วัน
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีพ่ จิ ำรณำตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สนิ ตำมแบบแสดงรำ
ยกำร (ภบท.5 หรือภบท.8)
และแจ้งกำรประเมินภำษีให้เจ้ำของทรัพย์สนิ ดำเนินกำรชำระภำษี
(หมำยเหตุ:
(กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหำสำร
คำม )

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนำ
1 ฉบับ
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนำ
1 ฉบับ
3) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เช่นโฉนดทีด่ นิ , น.ส.3
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนำ
1 ฉบับ
4) หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนำ
1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง
1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
6) ใบเสร็จหรือสำเนำใบเสร็จกำรชำระค่ำภำษีบำรุงท้องทีข่ องปีก่อน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนำ
1 ฉบับ
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กองคลังอบต.นำทอง
(หมำยเหตุ: (องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหำสำรคำม 80120 โทร.๐๔๓๙๘๖๐๒๔) WWW.MKNATHONG.CO.TH
กำรรับชำระภำษี ป้ำย
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
ตำมพระรำชบัญญัตภิ ำษีป้ำยพ.ศ. 2510
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้ำทีใ่ นกำรรับชำระภำษีป้ำยแสดงชื่อยีห่ อ้ หรือเครือ่ งหมำยทีใ่ ช้เ
พื่อกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอื่นหรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอื่นเพื่อหำรำยได้โดยมีหลักเ
กณฑ์วธิ กี ำรและเงือ่ นไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
ประชำสัมพันธ์ขนั ้ ตอนและวิธกี ำรเสียภำษี
2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพื่อยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1)
3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม
4.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับชำระภำษี
(เจ้ำของป้ำยชำระภำษีทนั ทีหรือชำระภำษีภำยในกำหนดเวลำ)
6. กรณีทเ่ี จ้ำของป้ำยชำระภำษีเกินเวลำทีก่ ำหนด (เกิน 15
วันนับแต่ได้รบั แจ้งกำรประเมิน) ต้องชำระภำษีและเงินเพิม่
7. กรณีทผ่ี รู้ บั ประเมิน (เจ้ำของป้ำย)
ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริหำรท้องถิน่ ได้ภำยใน 30
วันนับแต่ได้รบั แจ้งกำรประเมินเพื่อให้ผบู้ ริหำรท้องถิน่ ชีข้ ำดและแจ้งให้ผเู้ สียภำษีทรำบตำมแบบ (ภ.ป.
5) ภำยในระยะเวลำ 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัตภิ ำษีป้ำยพ.ศ. 2510
8.
กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพิม่ เติมไ
ด้ในขณะนัน้ ผูร้ บั คำขอและผูย้ น่ ื คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝำ่ ยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพ
ร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ ่นื คำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิม่ เติมหำกผูย้ น่ื คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม่ เติม
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ บั คำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

9.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น่ื คำขอจะดำเนินก
ำรแก้ไขคำขอหรือ
ยืน่ เอกสำรเพิม่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝำ่ ยนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มอื เริม่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั คำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกส
ำรหลักฐำนแล้ว เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื ประชำชน
- 33 11. หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผยู้ ่นื คำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่
พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถำนที่ให้บริ กำร
ระยะเวลำเปิ ดให้บริ กำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
หน่วยงำน ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
Www.mknathong.co.th
08:30 - 16:30 น.
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม :46 วัน
ลำดับ
1)

2)

ขัน้ ตอน

ระยะ ส่วนที่รบั ผิดชอ
เวลำ
บ
1 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน่

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำของป้ำยยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำ
รหลักฐำน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน (ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี )
2. หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือกองคลัง /
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง))
30 วัน กรมส่งเสริมกำร
กำรพิ จำรณำ
ปกครองท้องถิน่
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีพ่ จิ ำรณำตรวจสอบรำยกำรป้ำยตำมแบบแสดงรำย
กำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) และแจ้งกำรประเมินภำษี

ลำดับ

3)

ระยะ ส่วนที่รบั ผิดชอ
เวลำ
บ

ขัน้ ตอน

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30
วันนับจำกวันทีย่ ่นื แสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1)
(ตำมพระรำชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ ำชกำรทำงปกครองพ.ศ. 2539)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง))
กำรพิ จำรณำ
15 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน่
เจ้ำของป้ำยชำระภำษี
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15
วันนับแต่ได้รบั แจ้งกำรประเมิน (กรณีชำระเกิน 15
วันจะต้องชำระเงินเพิม่ ตำมอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง))

- 34 รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรทีอ่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
2)
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
3)
แผนผังแสดงสถำนทีต่ งั ้ หรือแสดงป้ำยรำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยวันเดือนปี ทต่ี ดิ ตัง้ ห
รือแสดง
ฉบับจริง
1 ชุด
4)
หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรเช่นสำเนำใบทะเบียนกำรค้ำสำเนำทะเบียนพำณิชย์สำ
เนำทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิม่
สำเนำ1ชุด
5)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล (กรณีนิตบิ ุคคล) พร้อมสำเนำ

ลำดับ

6)
7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
สำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี)
สำเนำ
1
ชุด
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง
1
ฉบับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
1)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง หมูท่ ๑่ี ตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหำสำรคำมโทรศัพท์ ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔ เว็ปไซต์
WWW.MKNATHONG.CO.TH
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กำรรับชำระภำษี โรงเรือนและที่ดิน
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
พระรำชบัญญัตภิ ำษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ. 2475
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้ำทีใ่ นกำรรับชำระภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ จำกทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นโร
งเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นๆและทีด่ นิ ทีใ่ ช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นนัน้ โดยมีหลั
กเกณฑ์วธิ กี ำรและเงือ่ นไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล/เมืองพัทยำ)
ประชำสัมพันธ์ขนั ้ ตอนและวิธกี ำรชำระภำษี
2. แจ้งให้เจ้ำของทรัพย์สนิ ทรำบเพื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)

3. เจ้ำของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภำยในเดือนกุมภำพันธ์
4.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สนิ และแจ้งกำรประเมินภำษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับชำระภำษี
(เจ้ำของทรัพย์สนิ ชำระภำษีทนั ทีหรือชำระภำษีภำยในกำหนดเวลำ)
6. เจ้ำของทรัพย์สนิ ดำเนินกำรชำระภำษีภำยใน 30
วันนับแต่ได้รบั แจ้งกำรประเมินกรณีทเ่ี จ้ำของทรัพย์สนิ ชำระภำษีเกินเวลำทีก่ ำหนดจะต้องชำระเงินเพิม่ ต
ำมอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด
7. กรณีทผ่ี รู้ บั ประเมิน (เจ้ำของทรัพย์สนิ )
ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริหำรท้องถิน่ ได้ภำยใน 15
วันนับแต่ได้รบั แจ้งกำรประเมินโดยผูบ้ ริหำรท้องถิน่ ชีข้ ำดและแจ้งเจ้ำของทรัพย์สนิ ทรำบภำยใน 30
วันนับจำกวันทีเ่ จ้ำของทรัพย์สนิ ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8.
กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพิม่ เติมไ
ด้ในขณะนัน้ ผูร้ บั คำขอและผูย้ น่ ื คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝำ่ ยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพ
ร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ ่นื คำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิม่ เติมหำกผูย้ น่ื คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม่ เติม
ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ บั คำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
9.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น่ื คำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิม่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝำ่ ยนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มอื เริม่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั คำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกส
ำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื ประชำชน
11.จะดำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผยู้ น่ื คำขอทรำบภำยใน 7
วันนับแต่วนั ทีพ่ จิ ำรณำแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถำนที่ให้บริ กำร
ระยะเวลำเปิ ดให้บริ กำร
กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง/ติดต่อด้วยตนเอง เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
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ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม :31 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1)

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1
วันนับแต่ผรู้ บั บริกำรมำยืน่ คำขอ
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ
ทอง)
กำรพิ จำรณำ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีพ่ จิ ำรณำตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สนิ ตำมแ
บบแสดงรำยกำรทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
และแจ้งกำรประเมินภำษีให้เจ้ำของทรัพย์สนิ ดำเนินกำรชำระภ
ำษี
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30
วันนับจำกวันทีย่ ่นื แบบแสดงรำยกำรทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
(ตำมพระรำชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ ำชกำรทำงปกครองฯ)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ
ทอง)

ระยะเวลำ
1 วัน

30 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอ
บ
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน่

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน่

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นทีอ่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ2)
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ3)
หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ ์โรงเรือนและทีด่ นิ พร้อมสำเนำเช่นโฉนดทีด่ นิ ใบอนุ ญำตปลูกสร้ำ

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
งหนังสือสัญญำซือ้ ขำยหรือให้โรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ-

- 37 ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
4)
หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมสำเนำเช่นใบทะเบียนกำรค้ำทะเบียนพำณิชย์ทะเบียน
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ หรือใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรค้ำของฝำ่ ยสิง่ แวดล้อม
สัญญำเช่ำอำคำร
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ5)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคลและงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณีนิตบิ ุคคล) พร้อมสำเนำ
ฉบับจริง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ6)
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สำเนำ
0 ฉบับ
หมำยเหตุ-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
1)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง หมูท่ ่ี ๑ ตำบลนำทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
โทรศัพท์ ๐-๔๓๙๘-๖๐๒๔
เว็ปไซต์
WWW.MKNATHONG.CO.TH
(หมำยเหตุ: -)

- 38 กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิ นเบีย้ ควำมพิ กำร

หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2553 กำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี
ให้คนพิกำรลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร ในปีงบประมำณถัดไป ณ
ทีท่ ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ นมีภมู ลิ ำเนำหรือสถำนทีท่ อ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำหนดหลั
กเกณฑ์
ผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั เงินเบีย้ ควำมพิกำรต้องเป็นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้
1. มีสญ
ั ชำติไทย
2. มีภูมลิ ำเนำอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำมทะเบียนบ้ำน
3. มีบตั รประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวติ คนพิกำร
4 .ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูใ่ นควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ
ในกำรยืน่ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ควำมพิกำรคนพิกำรหรือผูด้ แู ลคนพิกำรจะต้องแสดงควำม
ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ควำมพิกำรโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมค
นพิกำรหรือผูด้ แู ลคนพิกำรผูแ้ ทนโดยชอบธรรมผูพ้ ทิ กั ษ์ผอู้ นุบำลแล้วแต่กรณี

ในกรณีทค่ี นพิกำรเป็ นผูเ้ ยำว์ซง่ึ มีผแู้ ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถให้ผแู้
ทนโดยชอบธรรมผูพ้ ทิ กั ษ์หรือผูอ้ นุบำลแล้วแต่กรณีย่นื คำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำรเป็นผูแ้ ทนดังกล่
ำว
วิ ธีกำร
1.
คนพิกำรทีจ่ ะมีสทิ ธิรบั เงินเบีย้ ควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไปให้คนพิกำรหรือผูด้ แู ลคนพิกำรผูแ้ ทนโด
ยชอบธรรมผูพ้ ทิ กั ษ์ผอู้ นุ บำลแล้วแต่กรณียน่ื คำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่ว
นท้องถิน่ ณสถำนทีแ่ ละภำยในระยะเวลำทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกำศกำหนด
2.กรณีคนพิกำรทีไ่ ด้รบั เงินเบีย้ ควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมำณทีผ่ ่ำ
นมำให้ถอื ว่ำเป็นผูไ้ ด้ลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเบีย้ ควำมพิกำรตำมระเบียบนี้แล้ว
3.
กรณีคนพิกำรทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ควำมพิกำรได้ยำ้ ยทีอ่ ยูแ่ ละยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ ควำมพิกำรต้
องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ทต่ี นย้ำยไป
ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถานทีใ่ ห้บริ การ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ
ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง/ติดต่อด้วยตนเอง (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 ณ หน่วยงำน
16:30 น.
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30
พฤศจิกำยนของทุกปี))
- 39 ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม :30 นำที
ลำดับ

ขัน้ ตอน

1)

กำรตรวจสอบเอกสำร
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะขอรับเบีย้ ควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไปหรือผู้
รับมอบอำนำจยืน่ คำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนและเจ้ำหน้ำทีต่ รว
จสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนประกอบ

ระยะเวลำ ส่วนที่รบั ผิดชอ
บ
20 นำที กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน่

ลำดับ

2)

ขัน้ ตอน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที
(ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบ
ลนำทอง ))
กำรพิ จำรณำ
ออกใบรับลงทะเบียนตำมแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้ผขู้ อลงทะเ
บียน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที
(ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบ
ลนำทอง))

ระยะเวลำ ส่วนที่รบั ผิดชอ
บ

10 นำที

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน่

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวคนพิ กำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริ มกำรคุณภำพชีวิตคนพิ กำรพ
ร้อมสำเนำ
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ3) สมุดบัญชีเงิ นฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
(กรณี ที่ผข้ ู อรับเงิ นเบีย้ ควำมพิ กำรประสงค์ขอรับเงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุผ่ำนธนำคำร)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ-

- 40 ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
4) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่ วยงำนของรัฐที่มีรปู ถ่ำยพร้อมสำเ
นำของผูด้ แู ลคนพิ กำรผูแ้ ทนโดยชอบธรรมผูพ้ ิ ทกั ษ์ผอ้ ู นุบำลแล้วแต่กรณี
(กรณี ยื่นคำขอแทน)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุ5) สมุดบัญชีเงิ นฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผูด้ แู ลคนพิ กำรผูแ้ ทนโดยชอบธรรมผูพ้ ิ ท ั
กษ์ผอ้ ู นุบำลแล้วแต่ กรณี
(กรณี ที่คนพิ กำรเป็ นผูเ้ ยำว์ซึ่งมีผ้แู ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้
ควำมสำมำรถให้ผแ้ ู ทนโดยชอบธรรมผูพ้ ิ ทกั ษ์หรือผู้อนุบำลแล้วแต่ กรณี กำรยื่นคำข
อแทนต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็ นผูแ้ ทนดังกล่ำว)
ฉบับจริ ง
1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หมำยเหตุช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริ กำร
1) สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง
(หมำยเหตุ: (๐๔๓-๙๘๖๐๒๔) www.mknathong.co.th

- 41 กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุ
หลักเกณฑ์ วิ ธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิ จำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552 กำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี
ให้ผทู้ จ่ี ะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขน้ึ ไปในปีงบประมำณถัดไป
และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนมำลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกคร
องส่วนท้องถิน่ ทีต่ นมีภูมลิ ำเนำ ณ
สำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือสถำนทีท่ อ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสญ
ั ชำติไทย
2. มีภูมลิ ำเนำอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำมทะเบียนบ้ำน
3.
มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ขน้ึ ไปซึง่ ได้ลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุต่อองค์กรปกครองส่ว
นท้องถิน่
4.
ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดจำกหน่ วยงำนภำครัฐรัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครองส่ว
นท้องถิน่ ได้แก่ผรู้ บั บำนำญเบีย้ หวัดบำนำญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผูส้ งู อำยุทอ่ี ยูใ่ นสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผูไ้ ด้รบั เงินเดือนค่ำตอบแทนรำยได้ประจำหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นทีร่ ฐั หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จัดให้เป็นประจำ
ยกเว้นผูพ้ กิ ำรและผูป้ ว่ ยเอดส์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชี
พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548

ในกำรยื่นคำขอรับลงทะเบียนรับเงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุผส้ ู งู อำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับ
เงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุโดยวิ ธีใดวิ ธีหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจจำกผูม้ สี ทิ ธิ
2.
โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผูม้ สี ทิ ธิหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลทีไ่ ด้ร ั
บมอบอำนำจจำกผูม้ สี ทิ ธิ
วิ ธีกำร
1. ผูท้ จ่ี ะมีสทิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุในปีงบประมำณถัดไป
ยืน่ คำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ณ
สถำนทีแ่ ละภำยในระยะเวลำทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกำศกำหนดด้วยตนเองหรือมอบอำนำจให้
ผูอ้ ่นื ดำเนินกำรได้
2.
กรณีผสู้ งู อำยุทไ่ี ด้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมำณทีผ่ ่ำนมำให้ถื
อว่ำเป็นผูไ้ ด้ลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุตำมระเบียบนี้แล้ว
3.
กรณีผสู้ งู อำยุทม่ี สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพย้ำยทีอ่ ยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอำยุตอ้ งไปแจ้งต่ออ
งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ทต่ี นย้ำยไป
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ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
สถำนที่ให้บริ กำร
ทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30
พฤศจิกำยนของทุกปี)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริ กำร
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรรวม :30 นำที
ลำดับ
1)

ขัน้ ตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ
20 นำที

ส่วนทีร่ บั ผิดชอบ
กรมส่งเสริมกำรปกคร

ลำดับ

2)

ขัน้ ตอน
ระยะเวลำ
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุในปีงบประมำณถัด
ไปหรือผูร้ บั มอบอำนำจยื่นคำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนแล
ะเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสำรหลัก
ฐำนประกอบ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที
(ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่ว
นตำบลนำทอง))
กำรพิ จำรณำ
10 นำที
ออกใบรับลงทะเบียนตำมแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้
ผูข้ อลงทะเบียนหรือผูร้ บั มอบอำนำจ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที
(ระบุระยะเวลำทีใ่ ห้บริกำรจริง)
2.
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบคือสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่ว
นตำบลนำทอง))

ส่วนทีร่ บั ผิดชอบ
องท้องถิน่

กรมส่งเสริมกำรปกคร
องท้องถิน่

- 43 รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นทีอ่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐทีม่ รี ปู ถ่ำยพร้อ
มสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
2)
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด

ลำดับ
3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำ
1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
(กรณีทผ่ี ขู้ อรับเงินเบีย้ ยังชีพผูป้ ระสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุประสงค์ขอรับเ
งินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุผ่ำนธนำคำร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นทีอ่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐทีม่ รี ปู ถ่ำยพร้อ
มสำเนำของผูร้ บั มอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผูร้ บั มอบอำนำจ
(กรณีผขู้ อรับเงินเบีย้ ยังชีพผูป้ ระสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุประสงค์ขอรับเงิ
นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อำยุผ่ำนธนำคำรของผูร้ บั มอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ
1 ชุด

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริ กำร
ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอง ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔
www.mknathong.co.th

