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คูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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คํานํา
คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานโดยมีการจัดทํา
รายละเอียดในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําเมืองเตาอยางเปนระบบครบถวน แสดงใหเห็นถึงขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานรายละเอียดงานรายละเอียดเอกสารประกอบกรณีประชาชนผูมารับบริการจะเขามาติดตอ
ราชการเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามขอกําหนดที่สําคัญและสามารถสนองตอบความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนเพื่อความโปรงใสและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีขอเสนอแนะที่จะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงคูมือการ ปฏิบัติงานหนวยงาน ขอนอมรับไวดวยความยินดีและพรอมที่จะปรับปรุงแกไข
เพื่อความถูกตองสมบูรณตอไป
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(บทนํา)
การจัดทําคูมือการ ปฏิบัติ ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เนื่องจากในปจจุบันองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตามีภารกิจที่ตองรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น การอยูรวมกันของ
บุคลากรในองคกรเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรเจริญกาวหนาไปในทิศทางที่ดี ดังนั้น เพื่อเปนเครื่องมือในการ
กํากับ การปฏิบัติงานราชการขององคการบริหารสวนตําบล เมืองเตา เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง
รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานไดทราบและ
เขาใจการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองใหสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย
ขององคกรในทิศทางเดียวกัน และเปนเครื่องมือในการกํากับพฤติกรรม การอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรให
เปนแบบแผนเดียวกัน อีกทั้งยังเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร
และการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน การใหความดีความชอบ การสงเสริมการมีสวนรวม การรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานดวยความซื้อสัตย สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการกําหนดมาตรฐานการจัดระเบียบใหกับ
องคกร การสรางคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร และการสรางขวัญและกําลังใหแกพนักงานเพื่อสงเสริมให
บุคลากรมีความกาวหนาในหนาที่การงาน การปลูกจิตสํานึกในการรักองคกร
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สวนที่ 3 เรื่อง อาณาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหาร
สวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต
บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล
1. จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญหาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย
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โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปน และสมควรตามบทบาทภารกิจของสวนทองถิ่น
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พร ะราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ 2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล เมืองเตา มีเปาประสงคในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดมาใชใน
การปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการ ซึ่งบงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือ
โครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด
คูมือการปฏิบัติงาน ( Operating Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับ
หัวหนางานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําขึ้นไวเพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมา
เปนระบบและครบถวน
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
• ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
• มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวของกับคนหลายคน
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค

1.เพื่อใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาที่ของหนวยงานของตนวายังคงมุงตอจุด
สําเร็จขององคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทําใหหนวยงาน
ตองใหความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางาน
ของแตละงานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด และเพื่อ
ใชมาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตอไปดวย
3.เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบความ
คาดหวังอยางชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบาง
ซึ่งยอมทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามที่หนวยงานตองการไดและ
สงผลใหเกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือไดวามี
ประสิทธิภาพ
4.เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อให
หัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงานเนื่องจากการทํางานทุกหนาที่มีจุดวัดความสําเร็จที่
แนนอนเดนชัด หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอองคกรและผูบังคับบัญชา
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน
2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน
3. เปนคูมือในการสอนงาน
4. การกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน
8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผูบังคับบัญชาไดทราบขั้นตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมที่จะรับไดงายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทําใหบริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได
14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได
16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้
18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได
19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานที่มีตอผูปฏิบัติงาน
1. ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
3. ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอตนเองชัดเจน
4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนวยงาน
6. สามารถชวยเหลืองานซึ่งกันและกันได
7. เขาใจหัวหนางานมากขึ้น ทํางานดวยความสบายใจ
8. ไมเกี่ยงงานกัน รูหนาที่ของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน
9. ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงงานได
10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดทั้งหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได
11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น
12. รูจักวางแผนการทํางานเพื่อใหผลงานออกมาตามเปาหมาย

~๗~

13. สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายขึ้น
16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากขึ้น
17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อางอิง
18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพื่อใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการ
19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพื่อนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากขึ้น
20. ไดรับรูวางานที่ตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึง่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
(ปจจุบัน ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีองคการบริหารสวนตําบล ทั้งสิ้น 5,335 แหง)
รูปแบบองคการ
องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
1. สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน
หมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น
กรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน
และในกรณีมีเพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละสามคน
2. องคการบริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม. 58) ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 1 คน และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซึ่งเรียกวา
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหรือผูบริหารทองถิ่น

~๘~

อํานาจหนาที่ของ อบต.
อบต.มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ
- คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
- ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
- ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
- ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
- ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
- สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
- หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.
- ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
- การทองเที่ยว
- การผังเมือง
อํานาจหนาที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ

~๙~

5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การใหมี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินกิจอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 จาก
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 สวนที่ 3 เรื่อง อํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 กําหนดให "องคการบริหารสวนตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม" ซึ่งถือไดวา เปนกรอบภาระหนาที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
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อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการปกครองทองถิ่น มาตรา 289 บัญญัติวา "องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอมมีหนาที่ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น" และ " องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ” นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ตน เพื่อการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย
ดังนั้น กรอบภาระหนาที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ (รวมถึงการสงเสริมอาชีพ
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ดานสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การสงเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู
ในบทบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารตําบล พ.ศ.2537 โดยกําหนดเปนภารกิจหนาที่ที่ตองทํา และ
อาจทํา
1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(มาตรา 67)
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ
(7) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9)ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชขอความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14 และ
เพิ่มเติม ( 9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
(ตามลําดับ)
3.
องคการบริหารสวนตําบล(อบต.)อาจทําใหเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(มาตรา 68)
(1) ใหมนี ้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

~ ๑๑ ~

(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(12) การทองเที่ยว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงออกคูมือแนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา ใหสวนราชการทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตามลักษณะงานของ
แตละสวนราชการในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดังนี้
1 สํานักปลัด มีการแบงสวนราชการภายในเปน 4 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง มีการแบงสวนราชการภายในเปน 1 ฝาย 3 งาน ดังนี้
2.1 ฝายบัญชี
1 งานการเงิน
2 งานบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3. กองชาง มีการแบงสวนราชการภายในเปน 2 งาน ดังนี้
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
4. กองสวัสดิการสังคม มีการแบงสวนราชการภายในเปน 3 งาน ดังนี้
4.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
4.2 งานสังคมสงเคราะห
4.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

~ ๑๒ ~

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการแบงสวนราชการภายในเปน 2 งาน ดังนี้
5.1 งานบริหารการศึกษา
5.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการแบงสวนราชการภายในเปน 3 งาน ดังนี้
6.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
6.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
6.3 งานรักษาความสะอาด
6.4 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
7.กองสงเสริมการเกษตร มีการแบงสวนราชการภายในเปน 3 งาน ดังนี้
7.1 งานสงเสริมการเกษตร
7.2 งานสงเสริมปศุสัตว
8. งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี เอกสารการรับ – เบิกจายเงิน งานตรวจสอบการเก็บ
รักษาเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบพัสดุและทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานสอบทาน
และประเมินผลการควบคุมภายใน

(วัตถุประสงค์ )
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน
2. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง
3. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
5. เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน
6. เปนเครื่องมือใน การกําหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร
7. เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ
8. เปนกรอบกําหนดพฤติกรรมการอยูรวมกันในองคกรไดอยางมีความสุข
9. เปนแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกพนักงานในองคกร
10. เพื่อกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ไดอยาง
รวดเร็ว

~ ๑๓ ~

(ขอบเขต )
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไปรวมไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตาใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ มติ หลักเกณฑคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาที่มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ และวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนงานนั้น

~ ๑๔ ~

(ความรับผิดชอบ )

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ที่ตนรับผิดชอบไดรับมอบหมาย รวมไปถึงผูบังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้น ๆ
งานที่เกี่ยวของ โดยแบงสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตามโครงสรางของสวนราชการดังนี้

~ ๑๕ ~

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น)

หน่ วงานตรวจสอบภายใน
ยงานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

สํานักปลัด อบต.

กองคลัง

กองชาง

หัวหนาสํานักปลัด

ผูอํานวยการกองคลัง

ผูอํานวยการกองชาง

- ฝายบัญชี
- งานการเงิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบาย
- งานกฎหมายและคดี
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม

กองสงเสริมการเกษตร

ผูอํานวยการกองการศึกษา

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร

- งานบริหารการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน

- งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- งานสงเสริมการเกษตร
- งานสงเสริมปศุสัตว

~ ๑๖ ~

โครงสรางสํานักปลัด อบต.
สํานักปลัด
( หัวหนาสํานักปลัด ) อ.ตน ( 1 )
งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 1 )

งานบริหารทั่วไป
-หัวหนาสํานักปลัด อ.ตน (1)
-นักทรัพยากรบุคคล (1) (วาง)
-นักจัดการงานทั่วไป ปก. (1)
- เจาพนักงานธุรการ (1) (วาง)
- เจาพนักงานธุรการ (1) (วาง)
- ผช.เจาพนักงานธุรการ (1)
- ภารโรง ( 1)
ระดับ
จํานวน

บริหารกลาง
1

บริหารตน
1

งานนโยบายและแผน
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก.
(1)

อํานวยการกลาง
-

อํานวยการตน
1

ชํานาญการ
-

งาน กฎหมายและคดี

- เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ชง. (1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
-พนักงานดับเพลิง (2)

-นิติกร (1)

ปฏิบัติการ
2

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชํานาญงาน
-

ปฏิบัติงาน
1

พนักงานจางตามภารกิจ
1

พนักงานจางทั่วไป
4

~ ๑๗ ~

โครงสรางกองคลัง
กองคลัง
( ผูอํานวยการกองคลัง) ตน ( 1 )

งานการเงิน
-นักวิชาการการคลัง ปก. (1)
-นักวิชาการการเงินและบัญชี
(1) (วาง)

ระดับ
จํานวน

บริหารกลาง
-

บริหารตน

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

-หัวหนาฝายบัญชี
( นักบริหารงานคลัง) ตน(1)

อํานวยการกลาง
-

อํานวยการตน
2

ชํานาญการ
-

-นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก. (1)
-เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชง. (1)
- ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (1)

ปฏิบัติการ
3

ชํานาญงาน
1

ปฏิบัติงาน
-

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
-นักวิชาการพัสดุ ปก. (1) (วาง)
-เจาพนักงานพัสดุ (1) (วาง)

พนักงานจางตามภารกิจ
1

พนักงานจางทั่วไป
-

~ ๑๘ ~

โครงสรางกองชาง
กองชาง
( ผูอํานวยการกองชาง ) ตน ( 1 )

งานกอสราง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- นายชางโยธา (1) (วาง)
- ผช.นายชางไฟฟา (1) (วาง)

- นายชางโยธา ชง. (1)
- ผช.นายชางโยธา (1) (วาง)
- ผช.จพง.ธุรการ (1)

ระดับ
จํานวน

บริหารกลาง
-

บริหารตน
-

อํานวยการกลาง
-

อํานวยการตน
1

ชํานาญการ
-

ปฏิบัติการ
-

ชํานาญงาน
1

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจางตามภารกิจ
2

พนักงานจางทั่วไป
-

~ ๑๙ ~

โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งานอนามัยและคุณภาพสิ่งแวดลอม

งานสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสข
-

งานควบคุมโรค
-

งานรักษาความสะอาด
-

ระดับ
จํานวน

บริหารกลาง
-

บริหารตน
-

อํานวยการกลาง
-

อํานวยการตน
-

ชํานาญการ
-

ปฏิบัติการ
-

ชํานาญงาน
-

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจางตามภารกิจ
-

พนักงานจางทั่วไป
-

~ ๒๐ ~

โครงสรางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) ตน ( 1 )

งานบริหารการศึกษา
-

ระดับ
จํานวน

บริหารกลาง
-

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-

นักวิชาการศึกษา ชก.(1)

บริหารตน
-

อํานวยการกลาง
-

อํานวยการตน
1

ชํานาญการ
1

ปฏิบัติการ
7

ชํานาญงาน
-

ครูผูดูแลเด็ก (7 )
ผูดูแลเด็ก 8
ผูดูแลเด็ก 1 (วาง)

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจางตามภารกิจ
9

พนักงานจางทั่วไป
-
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โครงสรางสวนสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
(ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม) อ.ตน ( 1)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-นักพัฒนาชุมชน ปก. (1)

ระดับ
จํานวน

บริหารกลาง
-

บริหารตน
-

อํานวยการกลาง
-

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

งานสังคมสงเคราะห
-

อํานวยการตน
1

ชํานาญการ
-

ปฏิบัติการ
1

-เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1) วาง

ชํานาญงาน
-

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจางตามภารกิจ
-

พนักงานจางทั่วไป
-
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โครงสรางกองสงเสริมการเกษตร
กองสงเสริมการเกษตร
(ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร) อ.ตน (1)

ระดับ
จํานวน

งานสงเสริมการเกษตร

งานสงเสริมปศุสัตว

- ผูชวยนักวิชาการเกษตร (ยุบเลิก)

-

บริหารกลาง
-

บริหารตน
-

อํานวยการกลาง
-

อํานวยการตน
1

ชํานาญการ
-

ปฏิบัติการ
-

ชํานาญงาน
-

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจางตามภารกิจ
-

พนักงานจางทั่วไป
-

~ ๒๓ ~

( ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน )

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ
เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เมืองเตา เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว และ
สอดคลองกับขอสั่งการของผูบังคับบัญชาทุกระดับ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจึงออก คูมือปฏิบัติราชการ
เพื่อใชเปน หลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล เมืองเตา ใหสวนราชการ
ทุกสวนราชการ ถือปฏิบัติโดยแบงการกําหนดแนวทางภายใตการกํากับดูแลและรับผิดชอบของแตละสวนราชการ
ทั้งนี้ใหนําหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้กําหนดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของงานในแตละสวนงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป
การกําหนดหลักเกณฑใหพนักงานในองคกรไดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนั้น โดยมีหนังสือสั่ง
การ ขอระเบียบ กฎหมาย กํากับเปนแนวทางปฏิบัติใหถูกตองอยูแลว สําหรับการกําหนดหลักเกณฑ
ตามคูมือกําหนดขึ้นเพื่อนํามาเปนแนวทางการถือปฏิบัติใหเปนแบบแผนเดียวกันดวยความยุติธรรม โดยคํานึงถึง
ประโยชนขององคกรและทางราชการเปนหลักที่ตองคํานึงถึงเปนสําคัญ
ดังนั้น สวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาไดกําหนดกฎ หลักเกณฑ เปน
แนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. การแตงกาย
ใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคน ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางวันแตงกาย
ดวยความสุภาพ เรียบรอยเปนไปตามประเพณีนิยม โดยกําหนดดังนี้
1.1 วันจันทร แตงกายดวยเครื่องแบบชุดกากี
1.2 วันอังคาร แตงกายดวยชุดสุภาพ
1.3 วันพุธ แตงกายดวยชุดสุภาพ
1.4 วันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดสุภาพ
1.5 วันศุกร แตงกายดวยชุดผาไทยพื้นถิ่น
หรือถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มติครม. ที่สั่งการนอกเหนือจากนี้ใหถือปฏิบัติตามนั้น
2. การลา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
วาดวยการลา

2.1 ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวด

2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555
2.3 พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
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การลาแบงออกเปน 11 ประเภท คือ
1. การลาปวย ปละไมเกิน 60 วันทําการ
– กรณีจําเปนผูมีอํานาจสามารถใหลาไดอีกไมเกิน 60 วันทําการ
- เสนอใบลา กอน/ในวันลา
- ลาตั้งแต 3 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทย (กรณีมีความประสงคลาป วยเพื่อรักษาตัว)
- แมไมถึง 3 วัน แตผูมีอํานาจฯ จะสั่งใหมีใบรับรองแพทย/ใบรับการตรวจจากแพทยก็ได
2. การลาคลอดบุตร
- สามารถลาไดไมเกิน 90 วัน/ครั้ง
- ไมตองมีใบรับรองแพทย
- ตองเสนอใบลา กอน/ในวันลา
- สามารถลาวันที่คลอด/กอนวันที่คลอดก็ได
- ถาลาแลวไมไดคลอดใหถือวาวันที่หยุดไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
- การลาคลอดที่คาบเกี่ยวกับลาประเภทอื่นซึ่งยังไมครบ ใหถือวา ลาประเภทอื่นสิ้นสุดและให
นับเปน วันเริ่มลาคลอดบุตร
3. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- ลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย
- ลาไดครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ
- เสนอใบลา กอน/ในวันลาภายใน 90 วัน
4. การลากิจสวนตัว
- ลาไดปละไมเกิน 45 วันทําการ
- ปแรกที่เขารับราชการ ลาไดไมเกิน 15 วัน
- ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ตอจากลาคลอดบุตร) ลาไดไมเกิน 150 วันทําการ
- การเสนอใบลา ตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะสามารถหยุดได
- หากมีราชการจําเปน : สามารถเรียกตัวกลับได
5. การลาพักผอน
- สามารถลาไดปละ 10 วันทําการ
- สามารถสะสมไดไมเกิน 20 วันทําการ
- สามารถสะสมไดไมเกิน 30 วันทําการ (รับราชการ 10 ปขึ้นไป)
- ถาบรรจุไมถึง 6 เดือน : ไมมีสิทธิ์
- หากเสนอใบลาตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดได
- ถามีราชการจําเปน : สามารถเรียกตัวกลับได
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หลักเกณฑการลาพักผอน
มีสิทธิลาพักผอนในปหนึ่งได 10 วันทําการ
การลาพักผอนขาราชการ ลูกจางประจํา มีสิทธิลาพักผอนในปหนึ่งได 10 วันทําการ ผูไดรับการ
บรรจุครั้งแรก หรือบรรจุกลับเขารับราชการในปงบประมาณใดไมถึง 6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณ
นั้น
ผูที่รับราชการติดตอกันมาไมถึง 10 ป สะสมวันลาได แตวันลาสะสมกับวันลาพักผอนในปปจจุบัน
รวมกันแลวตองไมเกิน 20 วันทําการ
ผูที่รับราชการติดตอกันมา 10 ป ขึ้นไปสะสมวันลาได แตวันลาสะสมกับวันลาพักผอนในปปจจุบัน
รวมกันแลวตองไมเกิน 30 วันทําการ
6. การลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย กรณีไมเกิน 120 วัน
- ตองไมเคยลาประเภทนี้มากอน
- รับราชการไมนอยกวา 1 ป
- การเสนอใบลา กอนอุปสมบท หรือเดินทางไมนอยกวา 60 วัน
- อุปสมบท หรือเดินทางภายใน 10 วัน
- เสร็จแลว รายงานตัวภายใน 5 วัน
- หากลาแลวขอถอนวันลา ถือวาวันที่หยุดไปเปนวันลากิจสวนตัว
7. การเขารับการตรวจเลือก/เตรียมพล เขารับการตรวจเลือก : เพื่อรับราชการเปนทหารกองประจําการ
- ใหรายงานผูบังคับบัญชากอนไมนอยกวา 48 ชม. เขารับการเตรียมพล : เขารับการระดมพล
ตรวจสอบพล ฝกวิชาการทหาร ทดสอบความพรั่งพรอม
- รายงานผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชม. นับแตรับหมายเรียก ลาไดตามระยะเวลาของภารกิจใน
หมายเรียก เสร็จภารกิจใหกลับภายใน 7 วัน (ตอไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน)
8. การลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
- ไดรับเงินเดือนไมเกิน 4 ป ตอไดรวมไมเกิน 6 ป
- พนทดลองงานแลว
- เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
- ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ตองรับราชการมาไมนอยกวา 1 ป ลาศึกษาตอในประเทศ (กรณีให
ไดรับเงินเดือน)
- หลักสูตรที่ไมสูงกวาปริญญาตรี สามารถลาไดมีกําหนดเทากับระยะเวลาของหลักสูตร
- หลักสูตรปริญญาโท สามารถลาได 2 ป
- หลักสูตรปริญญาเอก สามารถลาได 4 ป
หมายเหตุ : สามารถขยายเวลาศึกษาไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้ง หรือไม
เกิน 1 ปการศึกษา
- สาขาวิชา/ระดับการศึกษา : สอดคลองเปนประโยชนกับงาน/มาตรฐานกําหนดตําแหนง
- ตองพนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
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- กรณีที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมฯ จะตองกลับมาปฏิบัติราชการแลวเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป
- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา และรับราชการติดตอมาแลวเปน
เวลา ไมนอยกวาหนึ่งป
- ตองทําสัญญากับสวนราชการเจาสังกัดวาจะกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาที่ ใชในการศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยแลวแตกรณี
- ทําสัญญาชดใช (ศึกษา/ฝกอบรม ตางประเทศ : เวลา 1 เทา) (ศึกษาในประเทศ : เวลาไมนอย
กวา 1 เทา)
หมายเหตุ : หากไมกลับมารับราชการ : ชดใชเงิน + เบี้ยปรับ
9. การลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ การลาไปปฏิบัติงานฯ มี 2 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1
- องคการฯ ซึ่งไทยเปนสมาชิก และถึงวาระตองสง
- รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงฯ ตามความตกลงระหวางประเทศ
- ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ตองรับราชการมาไมนอยกวา 1 ป
- สงเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตามความตองการรัฐบาลไทย
ประเภทที่ 2 - นอกเหนือจากประเภทที่ 1
10. การลาติดตามคูสมรส เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปน ขาราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
- ลาไดไมเกิน 2 ป
- ตอไดอีก 2 ป รวมไมเกิน 4 ป
- ถาเกินใหลาออก ไมไดรับเงินเดือนระหวางลา ผูมีอํานาจจะอนุญาตใหลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได และคูสมรสตองอยูปฏิบัติหนาที่ราชการติดตอกัน ครบกําหนด 4 ป ไมมีสิทธิลา ยกเวนคูสมรส
กลับมาแลวและไดรับคําสั่งใหไปอีก
11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหนาที่ ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ
- ลาไปฟนฟูดานอาชีพไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไม
เกิน 12 เดือน ขาราชการที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
- ลาไปฟนฟูดานอาชีพไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไม
เกิน 12 เดือน จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตพรอมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับ หลักสูตรที่ประสงคจะลา และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต
สรุปสิทธิการลาของพนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ
๑. ลาปวย ไมเกิน ๑๕ วันทําการ ไดคาตอบแทน
- ระยะเวลาการจาง ๑ ปไมเกิน ๑๕ วัน
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- ระยะเวลาการจาง ๙ เดือน ลาไดไมเกิน ๘ วัน
- ระยะเวลาการจาง ๖ เดือน ลาไดไมเกิน ๖ วัน
- ระยะเวลาการจาง ต่ํากวา ๖ เดือน ลาได ไมเกิน ๔ วัน - ลาปวย ไมเกิน ๖๐ วัน ไดคาตอบแทน
การลาปวยเกิน ๓ วัน ตองมีใบรับรองแพทยสงพรอมใบลาดวย ยกเวนผูมีอํานาจใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น
๒. ลาพักผอน ปละ ๑๐ วัน ไดคาตอบแทน
๓. ลาคลอดบุตร ไมเกิน ๙๐ วันไดคาตอบแทนไมเกิน ๔๕ วัน เวนป แรกทํางานไมครบ ๗
เดือน ตอเนื่องไดอีก ๓๐ วันทําการรวมในลากิจ
๔. ลาบวช ไมมีสิทธิลาบวช
- อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนตําบล
- ลาบวช ไมเกิน ๑๒๐ วัน ไดคาตอบแทน เวนปแรกลาได แตไมได คาตอบแทน
**ระหวางลาการลาและการจายคาตอบแทนนอกเหนือจากที่ กําหนดนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายกฯ**
**การสงใบลาทุกครั้งตองผานทางหัวหนางานตามสายบังคับบัญชาตามขั้นตอนกอนสงฝายงานบุคลากร**
1. ลากิจ, ลาพักผอน ตองสงใบลาลวงหนา 3 วัน
2. ลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยแนบกับใบลา (นับวันหยุดราชการรวมดวย)
3. ลากิจ ลาพักผอนติดวันหยุดนักขัตฤกษหลายวันตองชี้แจงเหตุผล
4. ลาปวยเมื่อมาปฏิบัติงานตามปกติตองสงใบลาทันที
5. ขาราชการ , ลูกจางประจํา ลาปวยติดตอกันมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปหนึ่งได
60-120 วันทําการ
6. ขาราชการ , ลูกจางประจํา ลากิจโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาปหนึ่งไมเกิน 45 วัน
7. ขาราชการ , ลูกจางประจํา ลาปวย ลากิจ เกิน 6 ครั้ง ในรอบครึ่งปงบประมาณจะไมได
การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือน ใหอยูในอํานาจของผูบังคับบัญชาพิจารณา
8. ลูกจางประจํามาปฏิบัติงานสายเกิน 6 ครั้ง จะไมไดรับการพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือน ใหอยู
ในอํานาจของผูบังคับบัญชาพิจารณา
9. ขาราชการฯ ที่ไดลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมดวย) โดยไดรับเงินเดือน
มีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง จากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วัน โดยไมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลา
3. การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนขั้น
1. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน
1.1 เปนพนักงานสวนตําบล
พนักงานจางที่อยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบาง
1.2 พนักงานสวนตําบล จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพังงา ดังนี้
(1.1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
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ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(1.2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือ
ประดิษฐ สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรอง
ใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(1.3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(1.4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(1.5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(1.6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผล
ดี
(1.7) มีสวนรวมกับองคกร ชุมชนและสังคมไดเปนอยางดี
1.3 หลักเกณฑการลาบอยครั้ง และการมาทํางานสายเนือง ๆ ตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลบางวันกําหนด คือ
การลาบอยครั้ง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ถาลาเกิน 10 ครั้งถือวาลา
บอยครั้ง แตถาลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนดหากวันลาไมเกิน 30 วัน มีผลงานดีเดน ก็อาจพิจารณาใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนได
การมาทํางานสายเนือง ๆ กําหนดใหพนักงานสวนตําบลสายเกิน 15 ครั้ง
ถือวามาทํางานสายเนือง ๆ
2. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง
2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
2.2 มีวันลาปวย ลากิจ รวมกันไมเกิน 10 ครั้ง 30 วัน แตสําหรับพนักงานสวน
ตําบลที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตวันลาไมเกิน 30 วัน และมีผลงานการปฏิบัติงานดี อาจพิจารณาผอนผัน
ใหเลื่อนสองขั้นได
2.3 มีวันลาพักผอน รวมกันปละ 6 ครั้ง และไดเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่ออนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได ควรเสนอใบลาลวงหนากอนอยางนอย 3 วัน
2.4 มาทํางานสายไมเกิน 5 ครั้ง
2.5 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
2.6 มีสวนรวมกับองคกร ชุมชนและสังคมไดเปนอยางดี
3. คุณสมบัติของผูที่จําไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้น
3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
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3.2 มีวันลาปวย ลากิจ รวมกันไมเกิน 5 ครั้ง 15 วัน แตสําหรับพนักงานสวน
ตําบลที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตวันลาไมเกิน 15 วัน และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน อาจพิจารณา
ผอนผันใหเลื่อนสองขั้นได
3.3 มีวันลาพักผอน รวมกันปละ 4 ครั้ง และไดเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่ออนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได ควรเสนอใบลาลวงหนากอนอยางนอย
3 วัน
3.4 มาทํางานสายไมเกิน 3 ครั้ง
3.5 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
3.6 มีสวนรวมกับองคกร ชุมชนและสังคมไดเปนอยางดี
4. คุณสมบัติของผูที่จําไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้น
การกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพความสําเร็จของงานของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ใหแตละสวนราชการกําหนดใหสอดคลองกับปริมาณงานและความสําเร็จของงาน โดยให
หัวหนาสวนราชการ/ผอ.ของแตละกองกําหนดรวมกันกับพนักงานที่สังกัดในสวนราชการ และสงใหงานบุคคลากร
ไดตรวจสอบและเสนอผูบริหารภายในวันที่ 20 ของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ของทุกป
4. การกําหนดหลักเกณฑการ ใชรถยนต สวนกลาง
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตและการรักษารถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
“รถยนตสวนกลาง” หมายถึง รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาและใหมายรวมถึงรถยนตที่ใชในการบริการประชาชนหรือใชในหนาที่สวน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเชน รถพยาบาลฉุกเฉิน รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา
รถยนตบรรทุกอเนกประสงค และเครื่องจักรกลตาง ๆ
“ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา“การใชรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา”
ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดังนี้
1. เพื่อกิจการงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
2. เพื่อกิจการงานของสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
3. เพื่อกิจการงานศูนย อปพร, กูชีพ กูภัย ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ที่ใชหรือ
สนับสนุนงานและสงเสริมกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กูชีพ กูภัย
4. เพื่อกิจการในการบริหารราชการของสวนราชการอื่น หรือบุคคลภายนอกตามที่
ไดรับการรองขอ และไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ
5. เพื่อใชในการบริการประชาชนในพื้นที่ เฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนหรือเฉพาะกิจโดย
ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงสถานการณคลังขององคการบริหารสวนตําบลใน
การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง การซอมแซม การบํารุงรักษารถ และใหเปนไปดวยความเสมอภาค
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6. เพื่อใชในกิจเฉพาะตามลักษณะการใชงานของสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเตา เชน รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา รถกูชีพ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือนอกเขต
ตามที่ไดรับการรองขอ และใหไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ
1. การรับผิดชอบรถยนตสวนกลางของแตละสวนราชการ ใหมอบหมายเปนคําสั่งของแตละ
สวนราชการ โดยใหกําหนดดังนี้
รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กค
27 มค สํานักปลัด เปนหนาที่ของภารโรง
เปนผูดูแล
รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ
5684 มค สํานักงานปลัด เปนหนาที่ของ
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เปนผูดูแล
รถยนตจักรยายนต หมายเลขทะเบียน เปนหนาที่ของพนักงานกูชีพ เปนผูดูแล
รถเฉพาะกิจ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน
1ฒน 9984 มค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนาที่ของ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข เปนผูดูแล
2. การขออนุญาตใชรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
2.1 การใชรถยนตสวนกลางใหใชในการปฏิบัติราชการเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของ
องคการบริหารราชการสวนตําบลเมืองเตา และหากจะใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา ใหผูใชงานขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3)
2.2 ผูใชงานรถยนตสวนกลางตองบันทึกการใชรถยนตสวนกลางทุกครั้งที่มีการใช
รถยนต (แบบ 4) โดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลตองคอยติดตามการบันทึกการใชรถยนตสวนกลางใหเปนปจจุบัน
พรอมรายงานพัสดุเพื่อเสนอผูบริหารทราบภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
2.3 สําหรับรถเฉพาะกิจ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ใหใชสําหรับการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น และใหผูใชงานจัดทําการบันทึกการใชงานตามแบบที่กําหนด และ
รายงานผลการดําเนินงานรายงานตองานพัสดุเพื่อเสนอใหผูบริหารทราบภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
2.4 การใชรถยนตใหพนักงานขับรถเปนผูขับขี่ ยกเวนในขณะนั้นจําเปนตองใชรถและ
ไมมีพนักงานขับรถ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูขออนุญาตเปนพนักงานขับรถรับผิดชอบการใชรถใน
การปฏิบัติราชการ ยกเวนมีคําสั่งเปนการเฉพาะกิจ
2.5 การใชรถยนตของสวนราชการอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ประสงคจะใชรถยนตเพื่อ
ติดตอราชการหรือกิจการทั่วไป เฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนหรือเฉพาะกิจ ใหผูขอใชจัดทําเปนหนังสือขอใชรถ และ
ตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจสั่งใชกอนนํารถไปใชงาน
2.6 หลังจากเสร็จสิ้นการใชรถเมื่อกลับเขามาแลว ใหนํากุญแจเก็บไวที่สถานที่เก็บ และ
สงเลขไมค ใหผูรับผิดชอบรถยนตสวนกลางและตรวจสอบสภาพรถใหพรอม สําหรับการใชงานไดดีอยูเสมอและ
พรอมที่จะใชงานในครั้งตอไป
2.7 ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ผูรับผิดชอบการใชรถยนตขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา ตองนําสงเอกสารประกอบการใชรถยนตใหแกงานพัสดุเพื่อตรวจสอบและรายงานผูบริหาร
ตอไป
3. การเก็บรักษาและดูแลซอมบํารุงรักษารถยนตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
3.1 ผูรับผิดชอบดูแลรถยนตตองทําความสะอาดรถยนตในความรับผิดชอบใหสะอาด
อยูเสมอพรอมในการใชงานในครั้งตอไป
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3.2 ผูรับผิดชอบดูแลรถยนตหรือผูที่ไดรับมอบหมายตองทําความสะอาดรถยนตที่อยู
ในความรับผิดชอบ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3.3 การบํารุงรักษายนต เชน การเติมหรือเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ไสกรอง
น้ํามันเครื่อง แบตเตอรี่ เปนตน ใหผูรับผิดชอบตรวจสอบและรายงานพัสดุ เพื่อทําเดินการซอมบํารุงตามระยะ
การใชงานรถยนตและขออนุมัติผูบริหาร
5. การกําหนดการดานงานสารบรรณ
การประชาสัมพันธ เขารับการฝกอบรมและงานอื่น ๆ
1. การบันทึกผานเว็บไซน ประชาสัมพันธ ประกาศตาง ๆ ของสวนราชการ
การบันทึกผานเว็บไซน สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ใหอยูใน
ความรับผิดชอบของนักวิเคราะหนโยบายและแผนและผูชวยเจาพนักงานธุรการโดยกําหนดใหเจาหนาที่แตละสวน
ราชการสงมอบเอกสารที่จะดําเนินการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการบันทึกผานระบบอิเล็กทรอนิกสกอน
อยางนอย 3 วันทําการ เพื่อเจาหนาที่จะไดดําเนินการไดอยางเรียบรอยตอไป
2. การจัดเก็บเอกสารดานงานสารบรรณ
2.1 ใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจัดสงคําสั่ง ประกาศ หนังสือ
ราชการตาง ๆ ใหงานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเพื่อเก็บรักษา อยางนอย 3 วันทําการ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2.2. การเสนองานตาง ๆ ใหทุกสวนสงแฟมไวที่โตะเอกสาร แลวใหเจาพนักงานธุรการ หรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย นําแฟมออกมาตรวจความถูกตองแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น หากเกิด
ขอผิดพลาดใหทําเครื่องหมายไว และแจงกลับไปยังสวนที่เสนองานมา เพื่อแกไขและนําเสนอใหม
2.3
ใหเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ธุรการเขาตรวจหนังสือ
สั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หากมีหนังสือสําคัญใหนําเรียนปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทราบ เพื่อสั่งการตอไป และใหตรวจสอบในเมนูขาวประจําวันในเว็บไซตของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น แลวปริ้นขาวที่คิดวามีสวนสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลมาปดประกาศ
2.4. ใหสวนราชการทุกสวนนําผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามขอสั่งการของ
ผูบังคับบัญชารายงานตอที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน
2.5. การเดินทางไปราชการใหทุกคนเขียนคําขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง
ยกเวนเดินทางไปราชการตางจังหวัดตามหนังสือสั่งการใหใชบันทึกขออนุญาตพรอมคําสั่งในการอนุญาตเดินทางไป
ราชการ
2.6
การเขารับการฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละบุคคล โดยคํานึงถึงความรูที่จะไดรับ สถานะการเงินการคลัง และรายงานผล
การฝกอบรมใหทราบภายหลังจากเดินทางกลับพรอมทั้งทําแบบแสดงเจตจํานงในการเขารับการฝกอบรมหาก
โครงการหรือหลักสูตรนั้นมีคาลงทะเบียนและรายงานผลใหผูบริหารทราบและจัดสงใหเจาหนาที่ฝายบุคคลเก็บ
รวบรวมเปนองคความรูตอไป
2.7
. ใหทุกสวนราชการดําเนินการถือปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดที่ได
สั่งการลงไป และใหปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมไดกําหนด
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ระยะเวลาไว ใหดําเนินการภายในระยะเวลา 3 วันทําการ และใหทุกสวนราชการถือเปนเรื่องสําคัญ หากไม
ดําเนินการถือวามีความผิดทางวินัย
2.8 ใหทุกสวนราชการที่ประสงคจะขอขอมูลตาง ๆ ของแตละสวนราชการอื่น ๆ ภายใน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา โดยใหสวนราชการที่ประสงคจะขอขอมูลตองประสานกับสวนราชการนั้น ๆ
กอนลวงหนา และสวนราชการที่ใหขอมูลไดตองดําเนินการใหขอมูลใหชัดเจน ถูกตอง ตามหลักฐานที่อยูในความ
รับผิดชอบ และใหแตละสวนราชการที่รับผิดชอบไดรับความสะดวกจากขอมูลนั้น ๆ เพื่อประกอบในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาดวยความรวดเร็ว และเรียบรอย เชน การตรวจสอบเอกสาร
ดานการบริหารจัดการที่ดี ITA การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับตรวจงานตาง ๆ เปนตน
2.9 การจัดทําควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ใหกําหนดสงภายในวันที่
1 กันยายน ของทุกปใหสํานักปลัดไดรวบรวมเพื่อตรวจสอบและรายงานใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ
2.10 การจัดทําคําสั่งของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละ
บุคคลในสังกัดของสวนราชการอื่นตองแจงใหบุคคลนั้น ๆ ทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน และหากมีการ
ปรับปรุงคําสั่งหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการตาง ๆ ตองแจงใหงานบุคลากรทราบเพื่อจะได
ดําเนินการปรับปรุงในคําสั่งรวมขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาตอไป
2.11 การเขารวมพิธีการตาง ๆ เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของพระ
ราชวงศ งาน/กิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาหนวยงานภายนอกอื่น ๆ ใหพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางทุกคนเขารวมกิจกรรม หากไมไดเขารวมใหชี้แจงเหตุผลใหผูบริหารทราบ
2.11. ใหพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาพนักงาน สวนตําบล พนักงาน จาง ครู
ถือปฏิบัติตามคําสั่งทุกคําสั่งที่ไดรับมอบหมายหนาที่ตาง ๆ โดยเครงครัด
3. การดูแลความสะอาดและความเรียบรอย
3.1 การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา และอาคารทุกอาคาร รวมทั้งหองน้ํา ตลอดจนการจัดสถานที่ใหบริการผูมาติดตอราชการ ให ภารโรง,
แมบาน รับผิดชอบ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักปลัดเปนผูรับผิดชอบ
3.2
การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยบริเวณภายนอกอาคาร ให สํานักปลัด เปนผูกํากับดู
และโดยใหภารโรง, ยาม แมบานหรือเจาหนาที่ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เมืองเตา เปนผูปฏิบัติงาน
ยกเวนในบางกรณีจะใหเจาหนาที่ของสวนอื่น ๆ เปนผูปฏิบัติงานตามที่หัวหนารองขอ

6. การกําหนดการดานการวางแผนและงบประมาณ

1. การวางแผนและงบประมาณ
1.1 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหสวนราชการจัดสงประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจายและใหกองคลังจัดทําประมาณการรายรับ-รายจาย และสถิติการรับ-จายจริงยอนหลังให
เจาหนาที่งบประมาณตรวจสอบภายในวันที่ 20 ของเดือนมิถุนายนของทุกป
1.2
การโอน แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณรายจายประจําป ใหแตละสวนราชการ
ตรวจสอบงบประมาณและจัดทํารายละเอียดการโอน แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงพรอมเหตุผลในการโอน แกไข
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เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหเจาหนาที่งบประมาณทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ เพื่อดําเนินการ
ขออนุมัติจากผูบริหารหรือสภาทองถิ่น
1.3 การจัดทําแผนดําเนินงานใหสวนราชการตาง ๆ จัดสงแผนดําเนินงานของแตละสวน
ราชการสงใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนภายในเดือนตุลาคมของทุกปเพื่อดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปและประชาสัมพันธใหสวนราชการอื่น
ทราบโดยทั่วไป
1.4 การจัดทําแผนสามป ใหสวนราชการตาง ๆ จัดสงแผนงานหรือโครงการพรอมรายละเอียด
ของแตละสวนราชการ จัดสงใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนภายในเดือนมีนาคมเพื่อดําเนินการในการรวบรวม
จัดทําแผนพัฒนาสาปขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาใหแลวเสร็จพรอมประชาสัมพันธใหสวนราชการอื่น ๆ
ทราบภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป
7. การกําหนดการดําเนินงานดานกฎหมาย คดีความ
การจัดทําคําชี้แจงขอทักทวง หรือดานกฎหมายตาง ๆ ใหสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดแกหนวยงานภายนอกเปนการเบื้องตนกอน หากไมสามารถชี้แจงรายละเอียด
ไดจึงสงเอกสารประกอบเรื่อง ๆ นั้นใหแกงานนิติกรและกฎหมายเพื่อพิจารณาในลําดับตอไป ทั้งนี้ การจะตอง
จัดสงเอกสารตาง ๆ เพื่อประกอบในการชี้แจงหนวยงานภายนอกใหแกงานนิติกรและกฎหมายตรวจสอบไมนอย
กวา 3 วันทําการ
8. การรับเรื่องราวรองเรียนและรองทุกขของประชาชน
1. การรับเรื่องราวรองเรียนและรองทุกขให
- งานธุรการรับเรื่อง แจงรายละเอียดใหสํานักงานปลัดและกองชางทราบโดยเรงดวนและ
รายงานผูบริหารทราบภายใน 1 วันทําการ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด และกองชางเขาดําเนินการ
ตรวจสอบ และรายงานผูบริหารพิจารณาสั่งการ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันรับเรื่องดังกลาว
- หากตองดําเนินการเรงดวน ใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด
ติดตามเอกสาร และรวบรวมสงใหงานพัสดุดําเนินการตามระเบียบภายใน 3 วันทําการ
- หากตองดําเนินการปองกันและซอมแซมปกติ ใหกองชาง ดําเนินการติดตามเอกสาร
และรวบรวมสงใหงานพัสดุดําเนินการตามระเบียบภายใน 5 วันทําการ
- แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนและรองทุกขทราบภายใน 1 วันทําการ
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9. การเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1.1 จัดทําโครงการตามขอบัญญัติ
- กรณีจัดทําโครงการใหสง
บันทึกดําเนินการใหกองคลังภายใน 1๐ วันทําการ
- เอกสารที่ตองแนบ
- โครงการ
- บันทึกจัดหาพัสดุ
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- พัสดุดําเนินตาม
ขั้นตอนตามระเบียบฯ
- สงเอกสารเบิกจายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ
- สวนราชการผูเบิกสงรูปถาย/รายชื่อผูรวมงานและเอกสารที่เกี่ยวของประกอบการ
เบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 5 วันทําการ
- กองคลังตรวจรับเอกสาร (ถูกตองครบถวน) เบิกจายภายใน 3 วัน นับถัดจากวันรับ
ฏีกา
- กองคลังตรวจรับเอกสาร (ไมครบถวน) สงคืนแกไข เบิกจายภายใน 3 วั น หลัง
ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง
1.2 การยืมเงินตามโครงการ
- สงโครงการเอกสารตนเรื่องทั้งหมดให กองคลัง กอนวันที่จะใชเงินไมนอย กวา 5
วันทําการ นอกจากกรณีเรงดวน

ไดรับเงิน

- จัดทําบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 30 วันนับจากวันที่

- กองคลังตรวจรับเอกสารถูกตองครบถวนเบิกจายภายใน 3 วัน ทําการ นับถัดจากวัน
รับฎีกาหรือเร็วกวานี้กอนดําเนินโครงการ
- หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเงินต าม
สัญญายืม
- สงเอกสารตามรายการดังนี้
- บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่อง
- ใบเสร็จรับเงิน
- ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงาน
- กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการบันทึกสงใชเงินสด
1.3 การเบิกคาวิทยากร
- หนังสือเชิญวิทยากร
- หนังสือตอบรับจากวิทยากร
- เอกสารการปฏิบัติงานของวิทยากร
- ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงานโครงการ
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- ใบเสร็จรับเงิน
- สําเนาบัตรประชาชนวิทยากร
- บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม
1 .4 การเบิกเงินรางวัล
- ใบสําคัญรับเงิน
- ผลการแขงขัน
- รายชื่อนักกีฬาที่รวมแขงขันกีฬาแตละประเภทที่รับรางวัล
- ภาพถาย/รายเซ็นครบถวนตามโครงการ
- บันทึกสงใชเงินยืม/พรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม
1.5 การยืมเงินคาลงทะเบียน/คาเดินทางราชการ
- จัดทําบันทึกยืมเงิน
- สงเอกสารตนเรื่องทั้งหมดพรอมคําสั่งใหกองคลังกอนจะใชเงินไมนอยกวา
5 วันทําการ นอกจากกรณีเรงดวน
- จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง
กองคลังตรวจรับเอกสารตั้งฎีกาเบิกจายภายใน 3 วันนับจากวันรับ
ฏีกา
- ครบกําหนดสงใชเงินยืม
- จัดทําบันทึกสงใชเงินยืม
- สงเอกสารรายงานการเดินทางทั้งหมดพรอมใบสําคัญรับเงิน
- ถายเอกสารตนเรื่องแนบ

๕ วันทําการ
กลางเสร็จสิ้น

3 วัน

1.6 การงานโครงการกอสราง
- งบประมาณจากขอบัญญัติ
- สงแบบแปลนพรอมบันทึกโครงการ
- บันทึกขออนุมัติจัดหาพัสดุสงกองคลัง
- พัสดุดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางภายใน
- คณะกรรมการกําหนดราคากลางรายงานผลการกําหนดราคากลางใหพัสดุ
- พัสดุรายงานขอซือ้ จางภายใน 10 วันนับจากคณะกรรมการกําหนดราคา
- พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคาประกาศสอบราคาขายแบบ 10 วันทําการ
คณะกรรมการเปดซอง 1 วัน
- คณะกรรมการรายงานผลการเปดซองสอบราคา
- พัสดุดําเนินรายงานผลการสอบราคาเสนอหัวหนาพัสดุ/นายกอนุมัติภายใน
- นายกอนุมัติ
- สงหนังสือเรียกผูชนะทําสัญญาภายใน 7 วัน
- พัสดุจัดทําสัญญาจาง
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- พัสดุสงสําเนาสัญญาจางใหกองชางดําเนินการ
- ผูรบั จางสงมอบงาน
- กองชางรายงานผลการควบคุมงาน ใหประธานกรรมการตรวจรับงานจาง
ทราบ และเสนอใหผูบริหารทราบทุกวันทําการ พรอมจัดสงใหงานพัสดุ รวบรวมเพื่อดําเนินการเบิกจายตอไป
- กองชางจัดทําบันทึกสงภาพถาย/รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการให
พัสดุภายใน 3 วันนับจากงานแลวเสร็จตามสัญญา
- พัสดุแจงคณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับงานภายใน 3 วันนับจากที่
นายกทราบ
- คณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับงานจางเรียบรอยตามแบบ
- พัสดุ
รายงานการตรวจรับงานใหผบู ริหารทราบ
- รวบรวมเอกสารการตรวจรับงานทั้งหมาดใหหนวยงานเจาของงบประมาณ
วางฏีกาและจัดสงเอกสารใหกองคลังภายใน 1 วันทําการ
- กองคลังตรวจสอบเอกสาร (เอกสารครบถวน) เบิกจายภายใน 3 วัน
- กองคลังตรวจสอบเอกสาร (เอกสารไมครบถวน) สงคืนแกไข เบิกจา
ย
ภายใน 3 วัน หลังตรวจรับเอกสารถูกตอง
1.7 การจายขาดเงินสะสม
- เมื่อสภามีมติเพื่ออนุมัติการจายขาดเงินสะสม ใหนําเอกสารทั้งหมดพรอม
วาระการประชุมสภาใหแกงานพัสดุ
- พัสดุดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
1.8 การจายเงินอุดหนุนหนวยงานอื่น
- ใหกองคลังติดตามรายงานผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน
- กองคลังจัดทํารายงานตามแบบที่กําหนดรายงานให สตง.ภายในกําหนด
- ตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบริหารทราบ

10.

การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเอง
ไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
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หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอน
หรือผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
วิธีการ

1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณา
จากความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึง
บริการของรัฐ
3. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความ
ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบเมืองเตา/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (ขึ้นทะเบียนไดทั้งเดือน)

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :13 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูที่ประสงคจะขอรับการสงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา)
2) การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา)
3) การพิจารณา

ระยะเวลา
15 นาที

15 นาที

3 วัน

~ ๓๘ ~

ลําดับ

4)

5)

ขั้นตอน
ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติของผูที่ประสงครับการสงเคราะห
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 3 วันนับจากไดรับคําขอ (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา)
การพิจารณา
จัดทําทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 2 วันนับจากการออกตรวจสภาพความเปนอยู (ระบุ
ระยะเวลาที่ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา)
การพิจารณา
พิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 7 วันนับแตวันที่ยื่นคําขอ (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง)
2. ผูรับผิดชอบคือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาไดแกสภาพความเปนอยูคุณสมบัติหรือขอจํากัดดาน
งบประมาณจะแจงเหตุขัดของที่ไมสามารถใหการสงเคราะหใหผูขอทราบไมเกินระยะเวลาที่
กําหนด)

ระยะเวลา

2 วัน

7 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา
ฉบับจริง
1
ชุด
สําเนา
1
ชุด
หมายเหตุ2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
4)
5)

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-

~ ๓๙ ~

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
(043992247) www.muangtao.go.th

(หมายเหตุ:

11. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคํา
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือ
สถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4 .ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว
วิธีการ

~ ๔๐ ~

1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผาน
มาใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ย
ความพิการตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30
พฤศจิกายนของทุกป ))

(ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

20 นาที

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

10 นาที

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปหรือผูรับ
มอบอํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและเจาหนาที่ตรวจสอบ
คํารองขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ:(1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการ
จริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา)
2)

การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการ

~ ๔๑ ~

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

จริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

1)

บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
พรอมสําเนาฉบับจริง 1 ชุด สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

2)

ทะเบียนบานพรอมสําเนาฉบับจริง 1 ชุด สําเนา
หมายเหตุ-หมายเหตุ-พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

3)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร) ฉบับจริง
1 ชุด สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-หมายเหตุ-พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

4)

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคน
พิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน)
ฉบับจริง
1 ชุด สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-หมายเหตุ-พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

5)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแต
กรณี (กรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถให
ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว) ฉบับจริง
1 ชุด สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

1 ชุด

~ ๔๒ ~

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
(หมายเหตุ: (043992247) www.muangtao.go.th

12. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
ในปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่
อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือ
ผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1. รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

~ ๔๓ ~

วิธีการ
1. ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสาร
หลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่
ผานมาใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอง
ไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา /ติดตอดวยตนเอง (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 ณ หนวยงาน
16:30 น.
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกป)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา)

ระยะเวลา
20 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

~ ๔๔ ~

ลําดับ
2)

ขั้นตอน

ระยะเวลา

การพิจารณา

10 นาที

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา)

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

1)

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา
1 ชุด

2)

ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา

1

ชุด

3)

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา
1 ชุด

4)

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ

5)

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา
1 ชุด

6)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา
1 ชุด

~ ๔๕ ~

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ

1)

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
เหตุ: (043992247) www.muangtao.go.th

(หมาย

13. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
ในปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ

1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่
อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือ
ผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548

~ ๔๖ ~

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1. รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ

1. ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสาร
หลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่
ผานมาใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอง
ไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา /ติดตอดวยตนเอง (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น.
ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกป)
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา)

ระยะเวลา
20 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

~ ๔๗ ~

ลําดับ
2)

ขั้นตอน

การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ กองสวัสดิการสังคมองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา)

ระยะเวลา
10 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
2)
ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
3)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
4)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
5)

6)

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฉลอง 0-7535-4137
www.chalong.go.th
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14.การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูจดเปนบุคคลธรรมดา

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบ
กิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบีย น
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา/

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที
ลําดับ
1)
2)
3)
4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ

ระยะเวลา
30 นาที
5 นาที
15 นาที
10 นาที
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนา
1
ฉบับ(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนา
1
ฉบับ(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยใหเจาของรานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ลง
นามและใหมีพยานลงชื่อรับรองอยางนอย 1 คน
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชาหรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอมพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
สําเนา
1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน )
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนาม
รับรองเอกสาร
ฉบับจริง
1 ฉบับ
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนา
1 ฉบับ
สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขายหรือใหเชาหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึกวีดิทัศนแผนวีดิทัศนดีวีดี
หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง )
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรืออาจมาพบ
เจาหนาที่เพื่อทําบันทึกถอยคําเกี่ยวกับขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็ได
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมายเหตุ(ใชในกรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี )
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คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
(หมายเหตุ: -)
2)
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท
คาธรรมเนียม 30 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
รองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 17 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท (0-4399-2247) www.muangtao.go.th

15. การรับชําระภาษีบํารุงทองที่

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการ
รับชําระภาษีบํารุงทองที่โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังนี้
1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการตีราคาปาน
กลางที่ดิน
(1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่
ตองใชตอเจาพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่
เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณี
ไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจา
พนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
(3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
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1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
(2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
(3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
(4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับ
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่
แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
หมายเลขโทรศัพท (0-4399-2247)
www.muangtao.go.th ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :31 วัน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
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ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา )
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจงการประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี
(หมายเหตุ: (กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สําเนา
1 ฉบับ
2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สําเนา
1 ฉบับ
3)
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเชนโฉนดที่ดิน , น.ส.3
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สําเนา
1 ฉบับ
4)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สําเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเปนนิติบุคคล)
5)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
6)
ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองที่ของปกอน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สําเนา
1 ฉบับ

ระยะเวลา
1 วัน

30 วัน

~ ๕๓ ~

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ ๑7 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท
เว็ปไซต WWW.MUANGTAO.GO.TH
(หมายเหตุ: -)

16. การรับชําระภาษีปาย

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการ
รับชําระภาษีปายแสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณา
การคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอน
และวิธีการเสียภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษี
ปาย (ภ.ป. 3)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน)
ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได
ภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจ
แกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐาน
รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอ
จะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแลว เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

~ ๕๔ ~

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่
พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการพ.ศ. 2558
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมายเลข
โทรศัพท (0-4399-2247)
www.muangtao.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :46 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน

ระยะ
สวนที่รับผิดชอบ
เวลา
1 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

การตรวจสอบเอกสาร
เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกป )
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือกองคลัง / องคการบริหารสวนตําบลฉลอง))
การพิจารณา
30 วัน
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปายตามแบบแสดงรายการ
ภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดงรายการ
ภาษีปาย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา))
การพิจารณา
15 วัน
เจาของปายชําระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน
(กรณีชําระเกิน 15 วันจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา)

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

~ ๕๕ ~

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐพรอมสําเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปายรายละเอียดเกี่ยวกับปายวันเดือนปที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง
1 ชุด
4) หลักฐานการประกอบกิจการเชนสําเนาใบทะเบียนการคาสําเนาทะเบียนพาณิชยสําเนาทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
สําเนา1ชุด
5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
6) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)
สําเนา
1
ชุด
7) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง
1
ฉบับ
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ ๑7 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท
เว็ปไซต WWW.MUANGTAO.GO.TH
(หมายเหตุ: -)

~ ๕๖ ~

17.การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ
ขั้นตอนและวิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี
(ภ.ร.ด.8)
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่
เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหาร
ทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจ
แกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐาน
รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอ
จะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลว
เสร็จ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

~ ๕๗ ~

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :31 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแตผูรับบริการมายื่นคําขอ
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือกองคลังองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา)
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือกองคลังองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา)

ระยะเวลา
1 วัน

30 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพรอมสําเนาเชนโฉนดที่ดินใบอนุญาตปลูกสรางหนังสือสัญญาซื้อ
ขายหรือใหโรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-

~ ๕๘ ~

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
4) หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนาเชนใบทะเบียนการคาทะเบียนพาณิชยทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ5) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สําเนา
1 ชุด
หมายเหตุ6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สําเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ-

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ ๑7 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท
เว็ปไซต WWW.MUANGTAO.GO.TH
(หมายเหตุ: -)

~ ๕๙ ~

( บทเฉพาะกาล )
ใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจางในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาถือปฏิบัติ
ตามแนวทางและหลักเกณฑตามคูมือฉบับนี้ โดยใหหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการกอง ของแตละหนวยงาน
พิจารณา ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑฉบับนี้
และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ภายใตการบังคับบัญชาของผูบริหารทองถิ่น

~ ๖๐ ~

( บรรณานุกรม )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตลการรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

~ ๖๑ ~

( ภาคผนวก )
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
2. รายงานการประชุมการจัดทําคูมือปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
3. ประกาศการใชคูมือปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

