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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
มาตรา 50 ซึ่งบัญญัติวา่ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มแี ละบารุงทางบกและทางน้า
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มเี ครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ ิการ
(8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื องที่ ดี และให้ค านึ งถึ ง การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควรตามบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธี บ ริหารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ หนั งสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริ ห ารและปฏิบั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ทราบผลสั ม ฤทธิ์ ต รงตาม
เป้าหมายภารกิจ
การจัดทาคูม่ อื กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลจอมทอง มีเป้าประสงค์ใน
การนามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินการ ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทาแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating

Manual) เป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งในการทางานทั้งกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานใน
หน่ว ยงาน จัด ท าขึ้นไว้เ พื่อจัด ท ารายละเอีย ดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและ
ครบถ้วน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ
• ระบุถึงขัน้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม
กระบวนการนัน้
• มักจัดทาขึน้ สาหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่ง
ต่อจุดสาเร็จขององค์กรโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อาจทาให้หน่วยงานต้องให้ความสาคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึน้
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา/กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสาเร็จของการ
ทางานของแต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดย
ส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้มาตรฐานการทางาน/จุดสาเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความ
คาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า การทางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสาเร็จ ของการทางานใน
เรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเป้าหมายการทางานให้ตรง
ตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้
ล่วงหน้าแล้วว่าทางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทางานทุกหน้าที่มี
จุดวัดความสาเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา
1. การกาหนดจุดสาเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสาเร็จของหน่วยงาน
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตาแหน่งงาน

3. เป็นคู่มอื ในการสอนงาน
4. การกาหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เป็นคู่มอื ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทางานทดแทนกันได้
9. การงานแผนการทางาน และวางแผนกาลังคน
10. ผูบ้ ังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทาให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลาดับความสาคัญของงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาทางานได้
12. สามารถกาหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทาให้สามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึน้ ได้
14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน
15. สามารถกาหนดงบประมาณและทิศทางการทางานของหน่วยงานได้
16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงาน
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงาน
18. การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยกับผลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วยงานได้
19. ผูบ้ ังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยมีสว่ นร่วม
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึน้
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึน้ ทั้งตอนที่เข้ามาทางานใหม่/หรือผูบ้ ังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มตี ่อตนเองชัดเจน
4. ได้รับรู้ว่าผูบ้ ังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทางานด้วยความสบายใจ
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทาให้เกิดความเข้าใจที่ดตี ่อกัน
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนามาปรับปรุงงานได้
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทาให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
11. มีขนั้ ตอนในการทางานที่แน่นอน ทาให้การทางานได้ง่ายขึ้น
12. รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทางานให้การประสานงานง่ายขึ้น

16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
17. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีส่ิงที่อ้างอิง
18. ได้รับรู้วา่ ตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทาอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
20. ได้รับรู้วา่ งานที่ตนเองทาอยู่นั้นสาคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตาบลจอมทอง แต่เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตาบลบ้านหลวง ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 แต่เนื่องจากชื่อ “เทศบาลตาบลบ้านหลวง” ไป
พ้องกับชื่อของ “องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลวง” ทาให้ประชาชนที่ไม่ทราบเกิดความเข้าใจผิด
จังหวัดเชียงใหม่จึงมีคาสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลตาบลจอมทอง” เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.
2543 และต่อมาเมื่อวั นที่ 7 เดือน พฤศจิก ายน พ.ศ.2554 กระทรวงมหาดไทยได้มีป ระกาศ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตาบลจอมทอง ซึ่งแต่เดิมครอบคลุมพื้นที่ 3 ตาบล 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่
3.82 ตารางกิโลเมตร เป็นครอบคลุมพืน้ ที่ 3 ตาบล 11 หมูบ่ ้าน พืน้ ที่ทั้งหมด 6.12 ตารางกิโลเมตร
ตราสัญลักษณ์ประจาเทศบาล

ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเทศบาลต าบลจอมทองเป็ น รู ป โกฏิ ท องค าบรรจุ พ ระบรม
สารี ริก ธาตุข องสมเด็ จ พระสั ม มาสั มพุ ท ธเจ้ า ซึ่ง ประดิ ษ ฐานที่วั ด พระธาตุ ศ รี จอมทองวรวิ ห าร
อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของอาเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลจอมทอง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่หา่ งจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) มีพื้นที่ทั้งหมด 6.12 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของ 3 ตาบล คือตาบลบ้านหลวง ตาบลข่วงเปา และตาบลดอยแก้ว รวมทั้งหมด 11
หมูบ่ ้าน

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

จดหลักกิโลเมตรที่ 1 หน้าวัดข่วงเปา หมู่ 11 ต.ข่วงเปา
จดหลักกิโลเมตรที่ 60 ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด
ติดต่อบ้านสันป่าซาง หมู่ 9 ต.ข่วงเปา ลาน้าปิงและบ้านท่าหลุก
หมู่ 4 ต. สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
จดหมู่ 13 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก
ลักษณะภูมอิ ากาศ
- ฤดูรอ
้ น เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
อุณหภูมเิ ฉลี่ย 36-37 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
อุณหภูมเิ ฉลี่ย 26-28 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
อุณหภูมเิ ฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส
ข้อมูลประชากร
1) จานวนหมูบ
่ ้าน 11 หมูบ่ ้าน 4,372 ครัวเรือน
2) จานวนประชากร
9,564 คน
3) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,595 คน / ตารางกิโลเมตร
4) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2 คน / ครัวเรือน
ตารางเปรียบเทียบจานวนครัวเรือนตามหมู่บา้ นตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
(ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 )
ตาบล
ดอยแก้ว

บ้านหลวง

ข่วงเปา

3 ตาบล

หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน
ธ.ค.59

ก.พ. 60

เพิ่ม/ลด

หมู่ 1 บ้านแม่กลางป่าปู

207

209

+2

หมู่ 2 บ้านดอยแก้ว

388

392

+4

หมู่ 1 บ้านแท่นคา

315

321

+6

หมู่ 2 บ้านลุม่ ใต้

375

387

+13

หมู่ 3 บ้านหลวงใต้

328

333

+5

หมู่ 4 บ้านแม่กลาง

565

576

+11

หมู่ 4 บ้านข่วงเปา

396

396

-

หมู่ 5 บ้านฮ่อม

461

472

+6

หมู่ 6 บ้านสี่แยกน้อย

507

520

+13

หมู่ 9 บ้านสันป่าซาง

371

372

+1

หมู่ 11 บ้านรวมน้าใจข่วงเปา
11 หมู่บ้าน

388

394

4,301

4,372

+6
+67

( ที่มา : สานักทะเบียนเทศบาลตาบลจอมทอง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)

หมายเหตุ

จากข้อมูลการสารวจข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดทาแผนพัฒนา ประจาปี 2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดข้อมูลพืน้ ฐาน
1. เด็กแรกเกิดมีนาหนั
้ กไม่ต่ากว่า 2,500 กรัม
2. เด็กแรกเกิด – 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และได้มาตรฐาน
5. ทุกคนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้ งต้นอย่างเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปีข้นึ ไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ
7. คนอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอ่ าศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีนาสะอาดส
้
าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
10. ครัวเรือนมีนาใช้
้ เพียงพอตลอดปี
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
15. ครอบครัวมีความอบอุน่
16. เด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลีย้ งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
18. เด็กที่จบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า
19. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มงี านทาได้รับการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ
20. คนอายุ 15-60 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้
21. คนอายุ 15-60 ปี มีอาชีพและมีรายได้
22. คนอายุ 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ ไม่ต่ากว่า คนละ 30,000 บาทต่อปี
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
25. คนในครัวเรือนไม่ด่มื สุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
27. คนอายุ 6 ปี ขึ้นไปทุกคนปฏิบัตกิ ิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
28. คนสูงอายุ ได้รับการเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน หมูบ่ ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
29. คนพิการ ได้รับการเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน หมูบ่ ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ
30 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ ชุมชน

ไม่ผ่านเกณฑ์
1 คน
1 ครัวเรือน
1 ครัวเรือน
1 ครัวเรือน
1 คน
1 คน
6 คน
6 คน
29 คน
13 ครัวเรือน
134 คน
131 คน
-

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. การคมนาคม การจราจร
ถนน สายสาคัญที่ใช้ติดต่อกับ หน่วยงานอื่น ๆ คือ
ถนนสายเชีย งใหม่ – ฮอด
(ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) และถนนสายน้าตกแม่กลาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1009) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลจอมทอง มีทั้งหมด 72 สาย แยกเป็น
ถนนประเภท
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต

ความกว้าง (ม.)
3.00 – 6.00
3.00 – 6.00
3.00 – 6.00

ความยาว (กม.)
18.423
8.872
2.65

ทางแยกที่มสี ัญญาณไฟจราจร 2 แห่ง นอกเขตจานวน 2 แห่ง
- สี่แยกปากทางบ้านแท่นคา
- สี่แยกร้านบุ่งฮวดพาณิชย์
- สามแยกปากทางขึ้นดอยอินทนนท์ (นอกเขต)
- สามแยกบ้าน ส.ส. สุรพล เกียรติไชยากร (นอกเขต)
สะพาน จานวน 7 แห่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่ง สะพานไม้ - แห่ง
(ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลตาบลจอมทอง)

การจราจร ใช้ทั้งถนนทางหลวงแผ่นดินและถนนของเทศบาล ในการสัญจรซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของ
ถนนคั บแคบในย่านชุมชน ไม่สามารถขยายถนนได้เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ติดกั บถนน ท าให้
ยานพาหนะที่สัญจรไปมาในเวลาเร่งด่วนไม่คล่องตัว มีการกาหนดการจอดรถวันคู่ วันคี่ กาหนดช่วงเวลาจอดรถใน
ถนนย่านสาคัญ ๆ และตามจุดแยกบางแห่งยังขาดสัญญาณเตือนภัย ไม่มีที่จอดรถเฉพาะต่างหากเพราะไม่มี
พืน้ ที่ ประกอบกับพืน้ ที่ถนนคับแคบ การควบคุมการจราจร อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรจอมทอง
ทางบก การคมนาคมขนส่ง ในเขตเทศบาลสามารถติดต่อกับอาเภออื่น ๆ ได้สะดวกโดยมี
รถโดยสารประจาทาง ได้แก่
 รถโดยสารประจาทาง รถเมล์ธรรมดา สายเชียงใหม่ – ฮอด
 รถโดยสารประจาทาง รถปรับอากาศ สายจอมทอง – ดอยเต่า – กรุงเทพฯ
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็ก เชียงใหม่ – จอมทอง
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็ก จอมทอง – แม่แจ่ม
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็ก จอมทอง – ฮอด
 รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
 มอเตอร์ไซด์พ่วงรับจ้าง

2. การประปา
ในพืน้ ที่เขตเทศบาลตาบลจอมทองมีระบบประปาที่อยู่ในพืน้ ที่ให้บริการ ดังนี้
หน่วยบริการ
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจอมทอง (แม่ข่ายจอมทอง)
ประปาเทศบาลตาบลจอมทอง
ประปาหมูบ่ ้าน หมู่ 1 ต.บ้านหลวง
ประปาหมูบ่ ้าน หมู่ 2 ต.ดอยแก้ว

กาลังการผลิต
(ลบ.ม./ชม.)
100
50

แหล่งน้าดิบ
แม่น้าปิง
ลาน้าแม่กลาง
แม่น้าปิง
ลาน้าแม่กลาง

พื้นที่การให้บริการ
อ.จอมทอง
เขตเทศบาลตาบล
จอมทอง
หมู่ 1 ต.บ้านหลวง
หมู่ 1 ,2 ต.ดอยแก้ว

นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ ง น้ าดิ บ ส ารองคื อ อ่ า งเก็ บ น้ าหนองด้ า ง และอ่ า งเก็ บ น้ า
ห้วยต้นตึง รวมถึงมีการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจากน้าบาดาลบ่อน้าตื้น ซึ่งประชาชนดาเนินการ
ขุดเจาะเอง
(ข้อมูลการประปา ที่มา : การประปาส่วนภูมภิ าค (www.pwa.co.th) และกองช่าง ทต.จอมทอง)

3. การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจอมทองใช้ทั่วทุก หมู่บ้าน
ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ประมาณ 1,500 จุด ครอบคลุมถนน 72 สาย
4. การสื่อสาร
1. จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพืน้ ที่ ประมาณ 1,500 หมายเลข
2. จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพืน้ ที่ประมาณ 60 หมายเลข
3. ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จานวน 1 แห่ง
4. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว จานวน 11 แห่ง
5. หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพืน้ ที่ จานวน 7 หน่วยงาน
6. สถานีวิทยุชุมชน จานวน 2 แห่ง ได้แก่ กรีนโซนเรดิโอ ,สมายมีเดีย
5. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ลั ก ษณะหรือ ประเภทของการประกอบอาชีพ ของประชาชน ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จ ะ
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาจะประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

6. การเกษตรกรรม
ลักษณะการใช้ท่ดี ิน
เทศบาลตาบลจอมทองมีพ้ืนที่ทั้งหมด 6.12 ตารางกิโลเมตร 3,825 ไร่
แบ่งลักษณะการใช้ที่ดนิ ดังนี้
 พืน้ ที่ถือครองเพื่ออยู่อาศัย
1,957.5
ไร่
 พืน้ ที่การเกษตร
1,633.5
ไร่
 พืน้ ที่พาณิชยกรรม
135
ไร่
 พืน้ ที่อุตสาหกรรม
10
ไร่
 พืน้ ที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
44
ไร่
 พืน้ ที่ตั้งสถานศึกษา
30
ไร่
 พืน้ ที่นันทนาการ
15
ไร่
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่
 ข้าว
 ลาไย
 ถั่วเหลือง
 หอมแดง
 กระเทียม
 มันฝรั่ง
7. พาณิชยกรรมและการบริการ
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ามัน
จานวน
10
ข. ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง จานวน
4
ค. ตลาดสด
จานวน
10
ง. ร้านค้าทั่วไป
จานวน
234
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
ก. โรงฆ่าสัตว์ (ของเทศบาล) จานวน
1
ข. สถานธนานุบาล
จานวน
1
3) สถานประกอบการด้านบริการ
ก. ธนาคาร
จานวน
6
ข. สถานที่จาหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข
( ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจอมทอง)

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
จานวน 31 แห่ง

8. อุตสาหกรรม
ลั ก ษณะการประกอบอุ ต สาหกรรมในเขตเทศบาลจะประกอบด้ ว ยการท าขนมจี น
ทาขนมปัง โรงสีขา้ ว ทาน้าแข็งก้อน ทาน้าดื่ม ตัดเย็บเสื้อผ้า พิมพ์สิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ อูซ่ ่อมรถ
9. การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมีแห่งเดียว คือ
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด
หมู่ 2 ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก
ตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตรเส้นทางหลวงหมายเลข
108เป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ(ส่วนที่เป็นพระเศียรเบือ้ ง
ขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ชาวอาเภอจอมทองและประชาชนโดยทั่วไป และเป็นพระบรมธาตุ
ประจาของคนเกิดปีชวดผู้ที่จะขึน้ ไปดอยอินทนนท์ มักจะแวะ
นมัสการเพื่อความเป็นสิรมิ งคลก่อน
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในอาเภอจอมทอง ซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลด้วย ดังนี้
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 น้าตกสิริธาร
 น้าตกแม่ยะ
 จุดชมวิว กิโลเมตรที่ 31
 น้าตกแม่กลาง
 น้าตกสิริภูมิ
 น้าตกวชิรธาร
 น้าตกแม่เตี๊ยะ
 พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
10. ด้านสังคม
ชุมชน
1) ประกอบด้วย 3 ตาบล 11 หมูบ่ ้าน จานวน 4,301 หลังคาเรือน
จานวนประชากรในชุมชน/หมูบ่ ้าน ในเขตเทศบาล รวม 9,760 คน
( ที่มา : สานักทะเบียนเทศบาลตาบลจอมทอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ศาสนา
1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 83 ของจานวนประชากรทั้งหมด มีวัดในเขตพื้นที่
จานวนทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบไปด้วย

1.1 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หมู่ 2 ตาบลบ้านหลวง

1.2 วัดข่วงเปา หมู่ 4 ตาบลข่วงเปา
1.3 วัดดอยแก้ว หมู่ 2 ตาบลดอยแก้ว
1.4 วัดพุทธนิคม (วัด15ด้าง) หมู่ 2 ตาบลบ้านหลวง
1.5 วัดแท่นคา หมู่ 1 ตาบลบ้านหลวง
2) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ15 ของจานวนประชากรทั้งหมด โบสถ์คริสต์
จานวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย
2.1 คริสตจักรคริสเตียนบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ตาบลข่วงเปา
2.2 คริสตจักรคาทอลิก หมู่ 5 ตาบลข่วงเปา
2.3 คริสตจักรคริสเตียนข่วงเปา หมู่ 9 ตาบลข่วงเปา
3) ผูน้ ับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 2 ของจานวนประชากรในเขตเทศบาล
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
ประเพณีที่สาคัญของท้องถิ่น ตามลาดับ ดังนี้
1. ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ ประมาณ เดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป
ประกวดขบวนแห่
2. ประเพณีสรงน้าพระธาตุ/เดือนเก้าเป็ง ประมาณ เดือน มิถุนายน กิจกรรม
สังเขป พิธีสรงน้าพระราชทานพระบรมสารีรกิ ธาตุ มหรสพสมโภช
3. ประเพณีลอยกระทง ประมาณ เดือน พฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป
ประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่
4. ประเพณีทาบุญศาลหลักเมือง ประมาณ เดือน มิถุนายน กิจกรรมสังเขป
พิธีสืบชะตาบริเวณศาลหลักเมือง
5. ประเพณีทาบุญเข้าพรรษา
18 ประมาณ เดือน กรกฎาคม กิจกรรมสังเขป
ถวายต้นเทียนจานาพรรษา

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้า
1) หนอง บึง อ่างเก็บน้า จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1.1
หนองหลวง ตั้งอยู่ในพืน้ ที่ หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้านหลวง
1.2 หนองใต้ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ หมู่ที่ 1 , หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้านหลวง
1.3 หนองด้าง ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ หมู่ที่ 5 , หมูที่ 9 ตาบลข่วงเปา
1.4
อ่างเก็บน้าห้วยใส่เหล้า หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านหลวง
2) แม่น้า คลอง ลาธาร ห้วย จานวน 5 แห่ง ได้แก่
2.1 แม่น้าแม่กลาง

2.2 ลาเหมืองหลวง
2.3 ลาเหมืองกลางบ้าน
2.4 ลาเหมืองแมด
2.5 ลาเหมืองม้า
3) แหล่งน้าชลประทาน จานวน 1 แห่ง ได้แก่
3.1 สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านแท่นคา (สาหรับพืน้ ที่ชลประทาน 2,210 ไร่)
(ข้อมูลแหล่งนาชลประทาน ที่มา : โครงการบริหารจัดการนาจังหวัดเชียงใหม่)

พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลจอมทอง มีปริมาณน้าจากการกักเก็บน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ
ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ทั้งนี้น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติส่วนใหญ่จะนาไปใช้ประโยชน์
ในการเพาะปลูก เป็นหลัก รองลงมาเป็นการนาไปใช้สาหรับ อุป โภคบริโภค ส่วนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนนัน้ มีการนาไปใช้ประโยชน์นอ้ ย
การระบายน้า
1) พืน้ ที่น้าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่นาท่
้ วมขังนานที่สุด 1 วัน ประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม
น้าเสีย
1) ปริมาณน้าเสีย 60 ลบ.ม./วัน
ขยะ
1) ปริมาณขยะ 13 ตัน/วัน
2) รถยนต์ที่ใช้กาจัดขยะ รวม 4 คัน แยกเป็น
- คันที่ 1 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 3,000 กิโลกรัม ซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2537
- คันที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 3,400 กิโลกรัม ซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2543
- คันที่ 3 รถยนต์บรรทุกขยะระบบไฮโดรลิก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา
ซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2551
- คันที่ 4 รถยนต์บรรทุกขยะขนาดความจุ 1,000 กิโลกรัม ซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2556
3) ขยะที่เก็บขนได้ จานวน 13.0 ตัน/วัน
4) ขยะที่ ก าจั ด ได้ จ านวน 12.5 ตั น /วั น โดยวิ ธี ทิ้ ง ในหลุ ม ขยะเพื่ อ รอการฝั ง กลบ
อีก 0.5 ตัน เป็นขยะคัดแยก
5) ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาลังใช้ จานวน 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตาบลข่วงเปา
(นอกเขตเทศบาล) ห่างจากเขตเทศบาล ฯ ประมาณ 5 กม. ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่
ใช้ไปแล้วจานวน 5 ไร่ เหลือที่ดินกาจัดขยะได้อีก 15 ไร่ คาดว่าจะสามารถกาจัดขยะ
ได้อกี 10 ปี
6) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสาหรับกาจัดขยะ
- เทศบาลขอกันพื้นที่ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้

7) ที่ดนิ สารองที่เตรียมไว้สาหรับกาจัดขยะ จานวน 600 ไร่
- ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 11 ตาบลข่วงเปา ห่างจาก เขตเทศบาล ฯ เป็นระยะทางประมาณ
12 กม. (นอกเขตเทศบาล) เทศบาลกาลังขอใช้พืน้ ที่จากกรมป่าไม้
(ข้อมูลด้านขยะ ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลจอมทอง)

แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลตาบลจอมทอง
เทศบาลตาบลจอมทอง

นายกเทศมนตรีตาบล

สภาเทศบาลตาบล
-ประธานสภา
-รองประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาเทศบาลตาบลจอมทอง 12
คน

(มาจากการเลือกตัง้ โดยตรง วาระ 4 ปี)
-รองนายก 2 คน (นายกฯ อาจแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล)
-เลขานุการและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี. รวมกันไม่เกิน 2 คน (นายกฯ อาจแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล)

ปลัดเทศบาลตาบล
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาลตาบล (2 ตาแหน่ง)

สานักปลัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง

กองการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงาน

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและ

ตารางแสดง จานวนบุคลากรของเทศบาลตาบลจอมทอง
หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ข้าราชการ
16
7
2
6
5
36

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

ลูกจ้างประจา
3
2
1
3
9

พนักงานจ้าง
12
2
8
5
23
50

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลจอมทอง

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล ้อม
33%

สานักปลัด
33%

กองช่าง
13%

กองการศึกษา
10%

กองคลัง
11%

กราฟแสดงร้อยละของบุคลากรของเทศบาลตาบลจอมทองจาแนกตามหน่วยงาน

รวม
31
11
10
12
31
95

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะนามาใช้ในการ
บริหารงาน เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึน้ มาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้ า ที่ แ ละการสั่ ง การสามารถท าได้ โ ดยสะดวกและรวดเ ร็ ว การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่
ผู้บ ริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ป ฏิบัติงานยอมรับ ผลการประเมินได้โ ดยงานในส่วนของผู้ป ฏิบัติงาน
มาตรฐานที่กาหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทาให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงาน
มีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกันกาหนด
ไว้เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
ส าหรั บ ค าว่ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Standard) ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่นา่ พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ การกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคั บบัญชาในงานที่ต้อง
ปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ
คุ ณภาพ ระยะเวลา ค่า ใช้จ่ายหรือ พฤติก รรมของผู้ป ฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบาง
ประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์กร
จึง จ าเป็ น ต้อ งก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของงาน
ประเภท นั้น ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร/การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานถือ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มุ่งไปสู่การบริหาร
คุณภาพทั่วไปทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้การทางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผล
หรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกาหนดเวลานัดหมาย มีการทางานปลอดภัยเพื่อ
การบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานขึน้ ใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน
มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้
เขาสูม่ าตรฐานได้
2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งทาให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่
มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสาเร็จจะเกิด
ความมานะพยายาม ผูป้ ฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมใิ จและสนุกกับงาน
3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า
ผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกาหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาให้
มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน และพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบัติงาน
4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม
การปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอานาจหน้าที่และส่งผ่านคาสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้
สามารถดาเนินงานตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น
5. ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยให้ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ความรูส้ ึกการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานที่ทาได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และ
ช่วยให้ผปู้ ฏิบัติงานยอรับผลการประเมินได้ดีข้นึ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสานักปลัด
1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความ
ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลาเนาอยู่กรณีไม่สามารถ
เดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิท ธิ จะได้รับ เงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลัก ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินจิ ฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชี พ เลี้ ย งตนเองได้ ใ นการขอรั บ การสงเคราะห์ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใ นพื้นที่ห่างไกลทุรกั นดารยากต่อการ
เข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผูป้ ่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่
ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผูป้ ่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์
หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผูท้ ี่มปี ัญหาซ้าซ้อนหรือเป็นผูท้ ี่อยู่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผปู้ ่วยเอดส์ที่ได้รับเบีย้ ยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไป
ยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

งานพัฒนาชุมชน สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง/ติดต่อ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 3 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผูร้ ับมอบอานาจ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบคืองานพัฒนาฃุมชน
สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทอง
2) การพิจารณา
จัดทาทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ ริหารพิจารณา
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 1 วันนับจากได้รับคาขอ
(ระบุระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบคืองานพัฒนาฃุมชน
สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทอง
3) การพิจารณา
พิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับจากได้รับคาขอ
(ระบุระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบคืองานพัฒนาฃุมชน
สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลา
45 นาที

1 วัน

2 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1
ชุด
สาเนา
1
ชุด
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
4)

หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ

5)

ใบรับรองผลการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ
ฉบับจริง
1 ฉบับ

2. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้
คนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมลิ าเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์ผู้มี
สิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติ คน
พิการ
4 .ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูด้ ูแลคนพิการ
จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูด้ ูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผูพ้ ิทักษ์ผอู้ นุบาลแล้วแต่
กรณี ในกรณีที่คนพิการเป็นผูเ้ ยาว์ซึ่งมีผแู้ ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรมผูพ้ ิทักษ์หรือผูอ้ นุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอแทนโดยแสดง
หลักฐานการเป็นผูแ้ ทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผูพ้ ิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบีย้ ความพิการตามระเบียบนีแ้ ล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงิน
เบีย้ ความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทอง/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้ ความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือผูร้ ับ
มอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

ระยะเวลา
20 นาที

ลาดับ

2)

ขั้นตอน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคืองานพัฒนาชุมชน สานักปลัด
เทศบาลตาบลจอมทอง
การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคืองานพัฒนาชุมชน สานักปลัด
เทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลา

10 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติ คนพิการ
พร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด

4)

5)

บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณี
ยื่นคาขอแทน)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือ
ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นคาขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด

3. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ ไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคา
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมลิ าเนา ณ สานักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้รับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนรายได้ประจาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็น

ประจา ยกเว้นผู้พิการและผูป้ ่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิท ธิ
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ
วิธีการ
1. ผูท้ ี่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผอู้ ื่นดาเนินการได้
2. กรณีผสู้ ูงอายุที่ได้รับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุตามระเบียบนี้
แล้ว
3. กรณีผสู้ ูงอายุที่มสี ิทธิได้รับเบีย้ ยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ ูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทอง
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผูร้ ับมอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด
เทศบาลตาบลจอมทอง
2)
การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผูข้ อลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ
(หมายเหตุ:
1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

ระยะเวลา
20 นาที

10 นาที

ลาดับ

ขั้นตอน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคืองานพัฒนาชุมชน สานักปลัด
เทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
2)
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด

3)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้ ระสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด

4)

หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ

5)

บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนาของผูร้ ับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด

6)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผูร้ ับมอบอานาจ (กรณีผขู้ อรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ ูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ)

ลาดับ
ฉบับจริง
สาเนา

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1 ชุด
1 ชุด

4. การส่งเสริมอาชีพ
หลักเกณฑ์
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน มาตรา 50 (10) กาหนดให้เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ตามที่กฎหมาย
บัญญัติใ ห้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ประกอบพระราชบัญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดทา
บริก ารสาธารณะ ไว้ตามมาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ และตาม
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
เทศบาลตาบลจอมทอง
สารวจความต้องการ
ฝึกอบรมอาชีพของหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยการประชาคม
จัดทาแผนชุมชน

ระยะเวลา
20 วัน

2)

เทศบาลตาบลจอมทอง
ร่วมกับประชาคมหมูบ่ ้าน
จัดทาแผนงาน/โครงการ
งบประมาณ สูแ่ ผนพัฒนา
สามปี

20 วัน

3)

การนาแผนงาน/โครงการ สู่
สภาท้องถิ่น พิจารณา
งบประมาณ และจัดทาเทศ

60 วัน

รายละเอียดงาน
- ออกประชาคมความ
ต้องการฝึกอบรม
อาชีพตามหมูบ่ ้าน/
ชุมชน
- ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็น/ความ
ต้องการฝึกอบรม
อาชีพ
- จัดเวทีประชาคม
ระดับตาบลในการ
จัดทาแผนงาน/
โครงการ งบประมาณ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
สามปี
- การนาแผนงาน/
โครงการจาก
แผนพัฒนาสามปีมา

ผูร้ ับผิดชอบ
นักพัฒนาชุมชน

- นักพัฒนา
ชุมชน
- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
- เจ้าหน้าที่
งบประมาณ

ลาดับ

ขั้นตอน
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

4)

เขียนโครงการฝึกอบรม
กาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย กลุ่มอาชีพ

15 วัน

ลาดับ
5)

ขั้นตอน
ขออนุมัตงิ บประมาณ

ระยะเวลา
5 วัน

6)

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ /
คัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพ

10 วัน

7)

จัดเตรียมสถานที่การ
ฝึกอบรมและประสาน
วิทยากร

8)

ดาเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ
รายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ

9)

10)

การติดตาม/ประเมินผล
โครงการฯ และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
พิจารณาจัดทาเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- เขียนโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย อานาจและ
หน้าที่

รายละเอียดงาน
- จัดทาบันทึกขออนุมัติ
งบประมาณพร้อมแนบ
เอกสารโครงการฯ

ผูร้ ับผิดชอบ

นักพัฒนาชุมชน

ผูร้ ับผิดชอบ
นักพัฒนาชุมชน

- แจ้งหนังสือ
นักพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทราบ/คัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
7 วัน
จัดเตรียมสถานที่
นักพัฒนาชุมชน
พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
ใช้และจัดส่งหนังสือขอ
วิทยากร
ตามที่กาหนดไว้
นักพัฒนาชุมชน
ในโครงการฯ
15 วัน
รายงานผลการดาเนิน นักพัฒนาชุมชน
โครงการฯ เสนอ
ผูบ้ ริหารทราบ
-นักพัฒนาชุมชน
ตลอดระยะเวลา - การควบคุมดูแลโดย
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
-ผู้บังคับบัญชา
การดาเนิน
และหัวหน้าสานักปลัด
ตามลาดับชัน้
โครงการฯ
- การสรุปผลและรายงาน
การดาเนินโครงการฯ ให้

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

นายกเทศมนตรีทราบ
- ประเมินผลโครงการฯ
เพื่อทบทวนภารกิจใน
ปีงบประมาณต่อไป

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด เทศบาลตาบลจอมทอง
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกองคลัง
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่ม
ประกอบ
กิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้
ผูอ้ ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :60 นาที

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ลาดับ
1)
2)
3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผูย้ ื่นคาขอ

ระยะเวลา
30 นาที
5 นาที
15 นาที

10 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา
1
ฉบับ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนา
1
ฉบับ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสาเนาสัญญาเช่า
โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา
1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง
1 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนา
1 ฉบับ

ลาดับ
9)

10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดวี ดี ีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึกถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง
1
ฉบับ
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
2)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

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

2. การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การรับชาระภาษีบารุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มกี ารตี
ราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ตอ่ เจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มกี ารประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้น

แต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนือ้ ที่ดนิ เดิม
เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วย
หลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปเท่าใด

1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ อันเป็นเหตุให้การลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ่ ไป
จานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของ
ที่ดนิ ให้ผู้รับประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้าของที่ดนิ ไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี
บารุงท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดได้โดยยื่น
อุทธรณ์ผา่ นเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดนิ หรือวันที่
ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ื่นคา
ขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอ
จะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอื เริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :31 วัน
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
ระยะเวลา
การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
เจ้าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลัง เทศบาลตาบลจอมทอง)
การพิจารณา
30 วัน
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระ
ภาษี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลัง เทศบาลตาบลจอมทอง)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน , น.ส.3
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ

ลาดับ
5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ใบเสร็จหรือสาเนาใบเสร็จการชาระค่าภาษีบารุงท้องที่ของปีก่อน
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

3. การรับชาระภาษีป้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การรับชาระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ
อื่ น หรื อ โฆษณาการค้ า หรื อ กิ จ การอื่ น เพื่ อ หารายได้ โ ดยมี ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขดั ง นี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล)
ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษี
ภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)
ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสีย
ภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคา
ขอไม่ด าเนินการแก้ ไ ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับ คาขอจะดาเนินการคืนคาขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ ยื่น
คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอื เริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :46 วัน
ลาดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
1 วัน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบคือกองคลัง เทศบาลตาบลจอมทอง)
30 วัน
การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้ง
การประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบคือกองคลัง เทศบาลตาบลจอมทอง)
15 วัน
การพิจารณา
เจ้าของป้ายชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชาระเกิน 15 วันจะต้อง
ชาระเงินเพิ่มตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบคือกองคลัง เทศบาลตาบลจอมทอง)

ระยะ
เวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่ติดตัง้
หรือแสดง
ฉบับจริง
1 ชุด
หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสาเนาใบทะเบียนการค้าสาเนาทะเบียนพาณิชย์
สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาเนา1ชุด
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบิ ุคคล) พร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
สาเนา
1
ชุด
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง
1
ฉบับ

4. การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นๆและที่ดนิ ที่ใช้ตอ่ เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา)
ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและวิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สนิ ทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)

3. เจ้าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และแจ้งการ
ประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สนิ ชาระภาษีทันทีหรือ
ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สนิ ดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
กรณีที่เจ้าของทรัพย์สนิ ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผูบ้ ริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้ง
เจ้าของทรัพย์สนิ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สนิ ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหาก
ผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่า
ผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อย
แล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอื เริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้
ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื
ประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :31 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผรู้ ับบริการมายื่นคาขอ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลัง เทศบาลตาบลจอมทอง)
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สนิ
ดาเนินการชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลัง เทศบาลตาบลจอมทอง)

ระยะเวลา
1 วัน

30 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ2)
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ3)
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดนิ พร้อมสาเนาเช่นโฉนดที่ดนิ ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือสัญญาซือ้ ขายหรือให้โรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ-

4)

5)

6)

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสาเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สัญญาเช่าอาคาร
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิตบิ ุคคล) พร้อมสาเนา
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุหนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ-

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกองช่าง
1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีก ไม่เกิ น 2 คราวคราวละไม่เ กิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ล ะคราวให้ผู้ขอรับ ใบอนุญ าตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ไ ด้ขยายเวลาไว้นั้น
แล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 45 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร
2)
3)

4)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผน
ที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)

ระยะเวลา
1 วัน

2 วัน

7 วัน

35 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิตบิ ุคคล)
3)
แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
4)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของ

ลาดับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
ใบอนุญาตให้ใช้ท่ดี ินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีท่มี ีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์๓๐บาทพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบ
และผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่เี ป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

10)

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
11)

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียน
ชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒทิ ่ีอยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

12)

รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒทิ ่อี ยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนักความ
ต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

13)

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่รี ับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

14)

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขอ

อนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
15)

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน)

16)

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

17)

แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

18)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

19)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

20)

21)

22)

23)

พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
บาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ประปา
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตอ้ งยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภท
กิจการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดท้องถิ่น
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)

สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
- ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ)
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
2)
3)

4)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
การพิจารณา
แจ้งคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การลงนาม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิตบิ ุคคล)
3)
แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด

ระยะเวลา
15 นาที

1 ชั่วโมง

20 วัน
8 วัน
1 วัน

ลาดับ
4)
5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ใบมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ) 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนาม
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
สาเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์
สถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาต
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกองการศึกษา
1. การรับเด็กเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูประสงค์จะนาเด็กเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยเด็กต้องมีอายุ
ตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไป โดยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลจอมทอง และยื่นใบสมัครตามวันและ
เวลาที่เทศบาลตาบลจอมทองกาหนดประกาศรับสมัตร
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองการศึกษา
สานักงานเทศบาลตาบลจอมทอง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วัน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(เว้นวันหยุดราชการ)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
- ผูข้ อรับบริการยื่นคาขอและใบสมัคร
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอพิจารณา
3) การพิจารณา
แจ้งคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
4) การลงนาม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
สูติบัตร
สาเนา 1 ชุด
3)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

ระยะเวลา
5 นาที
1 วัน
5 วัน
1 วัน

ประกาศเทศบาลตาบลจอมทอง
เรื่อง คู่มอื การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลจอมทอง
----------ตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
กาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลจอมทองได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบล
จอมทองเพื่อใช้เ ป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทารายละเอีย ดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ราชการภายในเทศบาลต าบลจอมทองอย่ า งเป็ น ระบบครบถ้ว น แสดงให้ เ ห็ นถึ ง ขั้น ตอนในการปฏิ บัติ ง าน
รายละเอียดงาน รายละเอียดเอกสารประกอบกรณีประชาชนผู้มารับบริการจะเข้ามาติดต่อราชการ เพื่ อกาหนด
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ งานให้ บ รรลุต ามข้อก าหนดที่สาคัญ และสามารถสนองตอบความต้องการของ
ผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับระเบียบและข้อกฎหมายข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายอุดม คาวัน)
นายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง

