คู่มือกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

คานา
คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทา
รายละเอียดในการปฏิบัติงานของสานักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ อย่างเป็นระบบครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน รายละเอียดเอกสารประกอบกรณีประชาชนผู้มารับบริการจะเข้ามาติดต่อราชการ เพื่อกาหนด
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกาหนดที่สาคัญและสามารถสนองตอบความต้องการ ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต ำบลและองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่
ต้องทาในเขตองค์การบริหาร ส่วนตาบล
1. จัดให้มี และบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแล และบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ น่ื ตามที่ราชการมอบหมาย
โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ ำเป็นและสมควรตามบทบาทภารกิจของ ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติตาบลและองค์การบริ ห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ ไขเพิ่มเติ มถึง ฉบับ ที่
6 พ.ศ. 2552 พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล การบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ มีเป้าประสงค์ใน การนามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด ำเนินการ ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทาแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสำเร็จ
บรรลุ ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งในการทางานทั้งกับ หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน จัดทาขึ้นไว้เพื่อจัดทารายละเอียดของการทางานในหน่วยงานออกมา เป็นระบบและครบถ้วน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
• ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น

-2• มักจัดทาขึ้นสาหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคง
มุ่งต่อจุดส ำเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทาให้ หน่วยงานต้องให้ความสาคัญแก่ภาระบางอย่าง
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา/กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส ำเร็จของการ ทางานของแต่ละงานออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้มาตรฐานการทางาน/จุดส ำเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ต่อไปด้วย
3. เพื่อให้การปฏิบัตงิ านในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความ คาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า การทางานในจุดนั้น
ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส ำเร็จของการทางานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเป้าหมายการทางานให้ตรงตามที่หน่วยงาน
ต้องการได้ และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทางานอย่างไรจึงจะถือ ได้ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัตงิ านสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็น
ศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทางานทุกหน้าที่มีจุด วัด ความส ำเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มตี ่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา
1. การกาหนดจุดส ำเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส ำเร็จของหน่วยงาน
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต ำแหน่งงาน
3. เป็นคู่มือในการสอนงาน
4. การกาหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
7. การงานและปรับปรุงงาน
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทางานทดแทนกันได้
9. การงานแผนการทางาน และวางแผนกาลังคน
10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทาให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลาดับความสาคัญของงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาทางานได้
12. สามารถกาหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทาให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้
14. ยุตคิ วามขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน

-315. สามารถกาหนดงบประมาณและทิศทางการทางานของหน่วยงานได้
16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้
18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วยงานได้
19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสาหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาทีม่ ีต่อตนเองชัดเจน
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทางานด้วยความสบายใจ
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนามาปรับปรุงงานได้
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทาให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
11. มีขั้นตอนในการทางานที่แน่นอน ทาให้การทางานได้ง่ายขึ้น
12. รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทางานให้การประสานงานง่ายขึ้น
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
17. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทาอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทาอยู่นั้นสาคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภา
ตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวม เงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

-4รูปแบบองค์การ
องค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การ บริหารส่วนตาบล
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน หมู่บ้านละสองคน ซึ่ง
เลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่ง
หมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่บ้านละสาม
คน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล2 คน ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและทีส่ าธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ น่ื ตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าทีท่ อ่ี าจทากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
- ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

-5- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง
อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้ อบต. มีอานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

-622. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ ๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 จาก บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลมาตรา 66 กาหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่า
ด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 250 บัญญัติวา่ " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้าน
สังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุขการส่งเสริม และ รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น
ๆ) ซึ่งปรากฏอยู่ใน บทบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารตาบล พ.ศ.2537 โดยกาหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทาและอาจทา
1. องค์การบริหารส่วนตาบล(อบต.) มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องค์การบริหารส่วนตาบล(อบต.) มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดังต่อไปนี้
(มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและทีส่ าธารณะรวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-7(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ
(7) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจาเป็นและสมควร
(ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (ตามลาดับ)
3. องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) อาจทาให้เขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 68)
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญของตาบล
1. สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
ตาบลอาจสามารถตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนหมายเลข
212 ระยะทาง 7 กิโลเมตร ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ ตั้งอยู่ที่บ้านสาราญ หมู่ที่ 2 ตาบลอาจ
สามารถ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่โดยประมาณ 21.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,558 ไร่ โดย
มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อเขตพื้นที่ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน
ทิศใต้
ติดต่อเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม อาเภอเมืองนครพนม
ทิศตะวันออก ติดฝั่งแม่น้าโขง (สปป.ลาว)
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตพื้นที่ ตาบลรามราช อาเภอท่าอุเทน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของตาบลอาจสามารถ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเพียง
บางส่วนที่เป็นเนินเขา สภาพดิน จะเป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย พื้นที่เหมาะสาหรับการเกษตร การประมงน้าจืด
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศ เป็นมรสุม มี 3 ฤดู
 ฤดูรอ้ น เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม
- เดือนมกราคม
1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดิน จะเป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย พื้นที่เหมาะสาหรับการเกษตร และเพาะปลูกข้าว

2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านห้อม
หมู่ที 2 บ้านสาราญ
หมู่ที่ 3 บ้านสาราญ
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ

หมู่ที่
หมู่ที่
ที่ 8
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

6 บ้านอาจสามารถ
7 บ้านนาหัวบ่อ
บ้านคาเกิ้ม
9 บ้านนาสมดี
10 บ้านไผ่ล้อม
11 บ้านห้อม

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จานวน 11 หมู่บ้าน มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 2 คน
รวมเป็น 22 คน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนประชากร
จานวน
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ชื่อผู้นา
ชาย
หญิง รรวม ครัวเรือน
1 บ้านห้อม
326
367
693
214
นายเสนอ พันแดง
2 บ้านสาราญเหนือ
432
391
823
213
นางศิริรัตน์ จันทโคตร
3 บ้านสาราญใต้
280
282
562
157
นายสีเมือง มองเคน
4 บ้านไผ่ล้อม
270
245
515
134
นายพลทะยา คาพันธ์
5 บ้านอาจสามารถ
280
276
556
177
นายไพรัตน์ สุสิงห์
6 บ้านอาจสามารถ
298
296
594
219
นายสุวิทย์ มีมา
7 บ้านนาหัวบ่อ
433
377
810
226
นายปรีชา เผือกพันธ์
8 บ้านคาเกิ้ม
281
318
599
184
นางสาวจริยา แก้วอาสา
9 บ้านนาสมดี
407
425
832
295
นางสาวอรวรรณ นิตยาคม
10 บ้านไผ่ล้อม
233
242
475
148
นายจาเริญ ใจเที่ยง
11 บ้านห้อม
469
484
953
369
นายปริตถกร สุวรรณวงค์
รวม
3,709 3,703 7,412 2,336
3) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 341.57 คน / ตารางกิโลเมตร
4) มีความหนาแน่นเฉลี่ย

3.17 คน / ครัวเรือน

( ข้อมูล ณ เดือน 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สานักบริหารการทะเบียน อาเภอเมืองนครพนม)

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนขยายโอกาส
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอาจสามารถ

จานวน
จานวน
จานวน

3 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน

จานวน

11 แห่ง

จานวน
จานวน

1
2

4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

แห่ง
แห่ง

4.3 อาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
- ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง คือ หมู่ที่ 1,11,2,3,5,6
4.5 การสังคมสงเคราะห์
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง
5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน
5.3 การประปา
มีระบบประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
- ทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
- โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน
- ระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ
จานวน 11 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นครพนม
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา

-

6.2 การประมง
ตาบลอาจสามารถมีพื้นที่ติดแม่น้าโขงส่วนใหญ่ทาประมงพื้นบ้านและเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,11
6.3 การปศุสัตว์
ตาบลอาจสามารถมีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน
6.4 การบริการ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ร้านค้า
จานวน
114 แห่ง
สถานีบริการน้ามัน
จานวน
1 แห่ง
โรงสี
จานวน
15 แห่ง
บ้านเช่า/ห้องพัก
จานวน
9 แห่ง
ร้านซ่อมรถและเครื่องยนต์
จานวน
14 แห่ง

(ที่มา : อบต.อาจสามารถ)
6.5 การท่องเที่ยว
- ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้ หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ
- ลานแคมป์ปิ้ง บริเวณสะพานมิตรภาพ 3
- โบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 8 บ้านคาเกิ้ม
6.6 อุตสาหกรรม
ตาบลอาจสามารถไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่งวง หมู่ที่ 8 บ้านคาเกิ้ม
- กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 2,3 บ้านสาราญ
- กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,11
- กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ 2,3,4,10,7
6.8 แรงงาน
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
- นับถือศาสนาพุทธ 10 หมู่บ้าน
- นับถือศาสนาคริสต์ 1 หมู่บ้าน
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 1
- ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 2
- ประเพณีนมัสการพระธาตุสาราญ หมู่ที่ 3
- ประเพณีเสี่ยงหอย หมู่ที่ 4
- ประเพณีรวมใจไทยแสก หมู่ที่ 5,6
- ประเพณีแห่เม็ง หมู่ที่ 7
- ประเพณีแห่ดาว หมู่ที่ 8
- ประเพณีบุญคูณลาน หมู่ที่ 9
- ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 10
- ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 11
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- ชนเผ่าไทยแสก,ภาษาแสก
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- กุ๊บ หวด สินค้าที่ระลึกไทแสก

3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะนามาใช้ในการบริหารงานบุคคล
เพราะทั้งผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รบั ประโยชน์จากการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึน้ มา ใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ การมอบหมาย หน้าที่ และการสัง่ การสามารถทาได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและ น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้ง
หลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน ได้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานทีก่ ำหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทา
ให้เกิดความมุง่ มั่นที่จะไปให้ถึง เป้าหมายการปฏิบัตงิ านมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัตงิ านมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน และการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัตงิ านที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้รวมกัน กาหนดไว้เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ สาคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่มีส่วนทาให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ไปจนถึง การให้บุคคลพ้นจากงาน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การได้คนดีมี
ความรูค้ วามสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัตงิ าน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัตงิ านนั้น จาเป็นต้องสร้างเครื่องมือสาคัญคือการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน (Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบัตงิ านจะเป็นข้อมูลที่
องค์การนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อน ตาแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไป แล้ว
การที่จะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การ มักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการ
พิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่าง บุคคลที่
ปฏิบัตงิ านอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องทาการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนก่อนแล้ว เมือ่ ดำเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ
บุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานทีอ่ งค์การได้ กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน สำห รั บ คาว่ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ( Performance Standard) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ การ
กาหนดมาตรฐาน การปฏิบัตงิ านจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาใน
รูปแบบของ ปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการ ปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ

- 13 –
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ านถือเป็น เครื่องมืออย่างหนึ่งในการ
สร้างมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้งองค์การ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้การทางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ บริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตาม
กาหนดเวลานัดหมาย มีการทางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อกาหนด ที่สาคัญของกระบวนการ

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกัน
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้าง แรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัตงิ านจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง การ
เปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน การพัฒนาการปฏิบัตงิ านให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสูม่ าตรฐานได้
2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งทาให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัตงิ านที่มคี วามสามารถจะ
เกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัตงิ านที่มุ่งความสาเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัตงิ านจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มี คุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่
ต้องกาหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาให้มองเห็นแนวทางในการ ปรับปรุงงาน และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัตงิ าน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็น ประโยชน์ต่อ
การเพิ่มผลผลิต
4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การ ปฏิบัตงิ านผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่ำนคาสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถดำเนินงาน ตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น
5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์
ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัตงิ านที่ทาได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการ
ประเมินได้ดีขึ้น
ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. เลือกงานหลักของแต่ละตาแหน่งมาทาการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบด้วย
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกาหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากตาแหน่งนั้น ไม่ ว่าจะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับ นโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ
3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน ตาแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
4. ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่ กาหนดไว้
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กาหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักกาหนดเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณ งานและระยะเวลาทีป่ ฏิบัตคิ ุณภาพของงาน
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกาหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้เวลาปฏิ บัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็ จ
ดังนั้นงานลักษณะเช่น นี้จะไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วย ปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัตไิ ด้
2. คุณภาพของงาน เป็นการกาหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดยส่วนใหญ่ มักกาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความ
ครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากร
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3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตาแหน่งไม่สามารถกาหนดมาตรฐานด้วยคุณภาพหรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดย
การใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ
ดังนั้น การกาหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ ผู้ปฏิบัตงิ านทราบว่าต้องปฏิบัตอิ ย่างไร
เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การและขวัญกาลังใจของเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทาหน้าที่กาหนด มาตรฐานการปฏิบัตงิ านจะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญบางประการนั่นก็
คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถยอมรับได้ โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็น จานวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่ รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัตงิ านที่กาหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ต้องไม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะ
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มาใช้
ปฏิบัติงาน

- 15 โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้อง ด˚ำเนินการแก้ไขปัญหาดั งกล่าวภายใต้ อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญัติ สภา
ตาบลและองค์ ก าร บริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์กรมี การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
- สานักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 16 1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ บริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน ตาบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน
ประกอบด้วย
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานอาคารสถานที่
- งานเลือกตั้ง
- งานกิจการสภา
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานตรวจสอบภายใน
- งานงบประมาณ
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
๑.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับสาธารณภัยต่างๆ
- งานกู้ภัยต่างๆ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑.5 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์

- 17 ๑.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานเด็กและเยาวชน
๑.7 งานสาธารณสุข
- งานสาธารณสุข
๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บ รักษา เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ
ใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่ า ธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
๒.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- 18 ๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจออกแบบ การจัดทาข้อมูล ทางด้านวิศ วกรรม การจัดเก็ บ และทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขีย นแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และงาน
ซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัตงิ านเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีได้รับมอบหมาย มีการแบ่ง ส่วน
ราชการภายในออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
3.1 งานก่อสร้าง
- งานธุรการ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานด้านข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานด้านออกแบบและบริการข้อมูลการออกแบบต่าง ๆ
3.3 งานผังเมือง
- งานผังเมืองและแผนที่
- งานตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะ
3.4 งานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานการะบายน้า
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาชั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชนรวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่
สังกัด ต่างๆ การทานุบ˚ำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
5 งาน ประกอบด้วย
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารทั่วไป
- งานการศึกษาด้านพื้นฐาน
- งานแผนงานและวิชาการ
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานดูแลรักษาคุ้มครองโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุชุมชนของท้องถิ่น

- 19 ๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานที่เกี่ยวข้องกับด้านข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานทีเ่ กี่ยวกับด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
- งานทีเ่ กี่ยวกับด้านกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานทีเ่ กี่ยวกับด้านการติดตามและประเมินผล
4.4 งานส่งเสริมการกีฬา
- งานส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา
- งานกีฬาและนันทนาการ
4.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมและการท่องเที่ยว

- 28 –

การขอรับการสงเคราะห์ผูป้ ่ วยเอดส ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 กาหนดให้ ผู้ ป่ วย
เอดส์ ท่ีมี คุณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามระเบี ย บฯและมีค วามประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่นื คาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล˚ำเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่น
คาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิล˚ำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขำดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการ
ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มี ปัญหาซ้˚ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดา
รยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการ พิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้อปุ การะมาด˚ำเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดย พิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้˚ำซ้อน
หรือเป็นผู้ทอี่ ยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อ การเข้าถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความ ประสงค์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ /ติดต่อด้วย ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด ที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

- 29 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาในการด˚ำเนินการรวม :13 วัน
ล˚ำดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคา ขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอ ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง)

ระยะเวลา
45 นาที

2)

การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ (หมายเหตุ: (1.
ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่้บริการจริง)

3)

การพิจารณา
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ สงเคราะห์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วันนับจากได้รบั ค˚าขอ
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

3 วัน

4)

การพิจารณา
จัดทาทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับจากการออก ตรวจสภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
การพิจารณา
พิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นค˚าขอ
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาได้แก่สภาพความ เป็นอยู่คุณสมบัติหรือ
ข้อจากัดด้านงบประมาณจะแจ้ง เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบ
ไม่เกิน
ระยะเวลาที่กาหนด)

2 วัน

5)

15 นาที

7 วัน

- 30 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล˚ำดับ
1)

2)

3)

4)
5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1
ชุด
หมายเหตุทะเบียนกาว่าพร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุสมุดบัญชีเงินฝากธนาคำรพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุผา่ นธนาคาร)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ด˚ำเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุำนธนาคำรของผู
ผ่
้รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-

- 31 ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ล˚ำดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ 0 4219 9656 ต่ อ 1 0 1
http://www.tambonatsamart.go.th/

- 32 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือ
มีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น กาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาในการด˚ำเนินการรวม :45 วัน
ล˚ำดับ
1)
2)
3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต (หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า ด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขต ปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)

ระยะเวลา
1 วัน
2 วัน
7 วัน

35 วัน

- 33 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล˚ำดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
1)
สาเนา 1
ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
2)
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1)
3)
ฉบับจริง
1 ชุด
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
4)
รับรองสำเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
สาเนา
1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5)

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม เงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทำย้ (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสำหกรรม) ฉบับจริง 1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

6)

กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบ และผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง
1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

7)

บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนกาว่าของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
สาเนา 1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน)
ฉบับจริง
1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

8)
9)
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ล˚ำดับ
10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หนังสือรับรองของวิศวกรผูอ้ อกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง
1
ชดุ
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

11)

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒทิ ี่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง
1 ชดุ
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

12)

รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชอื่ เจ้าของอาคารชือ่ อาคารสถานที่ก่อสร้าง ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อมลงนามทุก
แผ่น (กรณีอาคาร สาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้อาคารสามารถรับ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนักความ ต้านทาน
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการคานวณ การออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง
1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

13)

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่ำที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการ ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ คานวณและผู้ขออนุญาตลงนาม
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

14)

กรณีอาคารทีเ่ ข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่กาหนดใน กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

15)

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
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ล˚ำดับ
16)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง
1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

17)

แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

18)

19)
20)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง
1
ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

21)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

22)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

23)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ล˚ำดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ 0 4219 9656 ต่ อ 3 0 1
http://www.tambonatsamart.go.th/

- 35 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผข
ู ้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคาขอจด
ทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด˚ำเนินการรวม :60 นาที
ล˚ำดับ
1)
2)
3)
4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร

ระยะเวลา
30 นาที

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ยื่นคาขอ

10 นาที

5 นาที
15 นาที

- 36 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล˚ำดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
2)
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา
1
ฉบับ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3)
สาเนาทะเบียนกาว่า
สาเนา
1
ฉบับ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
5)
สาเนาทะเบียนกาว่าที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสาเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา
1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
6)
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง
1 ฉบับ
7)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง สาเนาถูกต้อง
8)
สาเนา
1 ฉบับ
9)

สาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าว จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องสาเนา 1
ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิ
ทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)

10)

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน
หรืออำจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึกถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของ เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ ด้วยอัญมณี)

- 37 ค่าธรรมเนียม
ล˚ำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
(หมายเหตุ: -)
2)
ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ล˚ำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ 0 4219 9656
http://www.tambonatsamart.go.th/

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ต่ อ 2 0 1

- 38 การรับชาระภาษีป้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ ชาระภาษีป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณา การค้าหรือกิจการอืน่ เพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไข
ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ วิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคา
ขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและ รายการเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบ
ถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

- 39 ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ /ติดต่อ ด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาในการด˚ำเนินการรวม :46 วัน
ล˚ำดับ

ขั้นตอน

ระยะ
เวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน (หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี)

2)

30 วัน
การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

กองคลังองค์การ บริหาร
ส่วนตาบล
อาจสามารถ

3)

การพิจารณา
เจ้าของป้ายชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน(กรณีชาระเกิน 15 วันจะต้อง
ชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด)

กองคลังองค์การ บริหาร
ส่วนตาบล อาจสามารถ

15 วัน

กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตาบล อาจ
สามารถ

- 53 –
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ล˚ำดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสาเนา ฉบับจริง 1
สาเนา
1 ชุด
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทะเบียนกาว่าพร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่ติดตั้งหรือ
แสดง
ฉบับจริง
1 ชุด
หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสาเนาใบทะเบียนการค้าสาเนาทะเบียนพาณิชย์สาเนา
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนา1
ชุด
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
สาเนา
1
ชุด
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง
1
ฉบับ

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ล˚ำดับ
1)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ 0 4219 9656
http://www.tambonatsamart.go.th/

ต่ อ 2 0 1

ชุด

