คู่มือการให้บริการประชาชน

เทศบาลตําบลหนองขุ่น
อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

คํานํา
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การให้ บ ริ ก ารประช าชนในกระบว นงานเกี่ ย ว กั บ การขออนุ ญ าต
การอนุ มั ติ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ อํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ห ลายวิ ธี
ขึ้นอยู่กับการให้บริการงานนั้น ๆ ประชาชนที่ขอรับบริการงานต่างๆต้องจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นขอรับบริการที่มีความแตกต่างกัน บ่อยครั้งที่ประชาชนที่มาขอรับบริการกับเทศบาลตําบลหนองขุ่น
ประสบปัญหากับเอกสารการยื่น ทําให้ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยไม่จําเป็นจากปัญหาดังกล่าว
ส่ ว นหนึ่ ง อาจเกิ ดจากความบกพร่ องในการประชาสั มพั น ธ์ วิ ธี การ ขั้ น ตอน และเอกสารที่ จ ะต้ องมี ป ระกอบ
ในการยื่นขอรับบริการต่างๆ กับเทศบาลตําบลหนองขุ่น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ระบวนงานให้ บ ริ ก ารต่ า งๆที่ เ ทศบาลตํ า บลหนองขุ่ น ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองขุ่นและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้ กําหนดให้ “ในกรณี ที่มีก ฎหมายกํ าหนดให้ การกระทํ าใด
จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต ผู้ อ นุ ญ าตจะต้ อ งทํ า คู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชน” โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชน ลดต้ น ทุ น ของประชาชนและเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการให้ บ ริ การของภาครั ฐ สร้ างความโปร่ งใส
ในการปฏิ บั ติ ร าชการ ลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ เปิ ด เผยขั้ น ตอน ระยะเวลาให้ ป ระชาชนทราบ
เทศบาลตํ า บลหนองขุ่ น จึ ง ได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชนประกอบดั ว ยภารกิ จ งานในการบริ ก ารประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตของเทศบาลตําบลหนองขุ่น

บุญส่ง จิตรจุน
(นายบุญส่ง จิตรจุน)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขุ่น

คู่มือประชาชน
ในการติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลหนองขุ่น
***************************

อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
เทศบาลตําบลหนองขุ่น
สํานักปลัด
สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กําหนดให้
เป็น หน้าที่ของราชการส่ว นใดในเทศบาล งานอื่น ที่เกี่ ยวข้ องหรือได้รับ มอบหมาย รวมทั้งกํ ากับ เร่งรัดการปฏิบั ติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนงานการปฏิบัติราการของเทศบาล
ซึ่งเทศบาลตําบลหนองขุ่น ได้แบ่งส่วนราชการในสํานักปลัด ออกเป็น 11 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาชุมชน
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานแผนและนโยบาย
5. งานกฎหมายและคดี
6. งานบริหารการศึกษา
7. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. งานกีฬาและนันทนาการ
9. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
10. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. งานควบคุมโรคติดต่อ
กองคลัง
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม
มอบหมายงานตรวจสอบประเมิ น ผลและรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติง านทางด้ า นการบริ ห ารงานการคลั งหลายด้ า น
เช่ น งานการคลั ง งานการเงิ น และบั ญ ชี งานจั ด เก็ บ รายได้ งานรวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละวิ เ คราะห์ ง บประมาณ
งานพัสดุ งานธุรการ งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนํา
ความเห็นและสรุปรายงานดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่ มีค่าของเทศบาล และปฏิ บั ติห น้ า ที่ อื่น ที่ เกี่ ย วข้ อง ซึ่ งเทศบาลตํ าบลหนองขุ่ น ได้ แบ่ งส่ ว นราชการในกองคลั ง
ออก เป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-2กองช่าง
กองช่าง มีหน้าที่ความรั บผิดชอบเกี่ยวกับ ลักษณะงานทางช่ างต่าง ๆ ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การวางโครงการ การรวบรวมและสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม
ครุภัณฑ์ และออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บํารุงรักษา และติดตามผล
วิ จั ย งานสถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม งานควบคุ ม การเขี ย นแบบ รู ป รายการก่ อ สร้ า ง งานประมาณราคา
ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน งานให้บริการตรวจสอบแบบรูปรายการ ตลอดจนงานที่ปรึกษาในงานออกแบบ
และก่อสร้างของเทศบาลและงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลตําบลหนองขุ่ น ได้แบ่งส่ว นราชการภายในกองช่าง
ออกเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานผังเมือง
4. งานประสานสาธารณูปโภค
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ข้อควรรู้ในการติดต่อราชการ
กับเทศบาลตําบลหนองขุน่

สํานักปลัด
1. ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้สั่งการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบและแจ้งผลการดําเนินงาน
ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ภายใน 15 วันทําการ
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
แผนผังขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ประชาชนเขียนคําร้องทั่วไป
หรือเขียนบรรยายร้องทุกข์

ประชาชน /ผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3.เอกสารอื่น ๆ เช่น รูปถ่าย

หารท้
องถิร่นการ
- ผูเจ้้บาริพนั
กงานธุ
สั่งตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์
( 1 วันทําการ)

หน่วยงานที
่เกีง่ยผูวข้้ที่เอกีง/ผู
่ยวข้ไของ
ดําเนินการแก้
ไข/ แจ้
่ยวข้้ทอี่เกีงแก้
แจ้งผู้ยื่นคําร้องทราบผลการตรวจสอบ
และความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
(๗ วันทําการ)
สรุป กระบวนการบริการ ๔ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๗ วัน/ราย

-42. ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือแจ้งเหตุด้วยวาจาหรือโทรศัพท์
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าสํารวจพื้นที่และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบภายหลังภารกิจเสร็จสิ้น
แผนผังขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แจ้งด้วยวาจา/โทรศัพท์แจ้ง
- ผู้บริหารมีคําสั่งด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์

- หน่วยงานรับผิดชอบออกปฏิบัติงานทันที
สํารวนพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา

-รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบเมื่อเสร็จภารกิจ

ผู้ขอรับความช่วยเหลือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุป กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน (ออกบริการทันที)
3.ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความเสียหาย
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. ภาพถ่ายความเสียหาย

ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
( 7 วันทําการ )
หมายเหตุ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 056-410940

-53. ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคําร้องขอรับข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดหาข้อมูลเอเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
แผนผังขั้นตอนและกําหนดเวลาการ
ขอข้อมูลข่าวสารทั่วไป

บริการข้อมูล

หลักฐาน

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2. ข้อมูลทั่วไป อบต.มะขามเฒ่า
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ
ฯลฯ

1. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนา
บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. สําเนาทะเบียนบ้าน

ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ 7 นาที

ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร /หลักฐาน ใช้เวลา 2 นาที

ผู้บริหารอนุมัติ

จัดหาข้อมูล เพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ

สรุป กระบวนการบริการ 4 ขั้นตอน

รวมระยะเวลา 7 นาที/ราย

-64.ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียน / กรอกใบสอบประวัติผู้สูงอายุอย่างละเอียด พร้อมชื่อที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ สามารถติดต่อได้และยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อพิจารณาครบถ้วนและเรียงลําดับผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว จะดําเนินการติดประกาศรายชื่อ
ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลหนองขุ่น ที่ทําการกํานัน
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับการอนุมัติเบี้ยยังชีพ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบ และจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่ต้องใช้

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2 นาที)

ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป

- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีธนาคาร ธกส.
สาขาวัดสิงห์ (กรณีประสงค์รับเงิน
ผ่านธนาคาร)

- ตรวจสอบหลักฐาน
- รับขึ้นทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 นาที)

นักพัฒนาชุมชน

กรณีขึ้นทะเบียนแทน
- เอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ
- บัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนแทน
- ทะเบียนบ้านผู้จดทะเบียนแทน
- ใบมอบอํานาจจากผู้สูงอายุ

ข้อมูลเข้าสู่ประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตําบล

ประกาศรายชื่อ
ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขุ่น
ณ ที่ทําการกํานัน
ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
เว็บไซต์ ทต.หนองขุ่น

แจ้งให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติ
ให้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทราบ

-75. ขั้นตอนการขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ
ขั้ น ตอนที่ 1 ให้ ผู้ พิ การไปติ ด ต่ อที่ โ รงพยาบาลของรั ฐ บาลเพื่ อตรวจร่ า งกาย และโรงพยาบาลจะออก
ใบรับรองความพิการ
ขั้นตอนที่ 2 ให้ไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อยื่นคําขอบัตร
ประจําตัวคนพิการ โดยมีเอกสารดังนี้
1. สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรของคนพิการ
จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายจํานวน 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
4. ใบรับรองความพิการ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ
กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วย
ตนเองได้ โดยให้นําสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้น ที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอํานาจ
จากคนพิการ
ขั้นตอนการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
ขั้นตอน
ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (2 นาที)

- ตรวจสอบหลักฐาน
- รับขึ้นทะเบียนรับเงิน
เบี้ยผู้พิการ ( 3 นาที)
ตรวจสอบรายชื่อ
- ณ เทศบาลตําบลหนองขุ่น
- กํานัน , ผู้ใหญ่บ้าน
(เดือนถัดไปนับจากมาขึ้นบัญชี)

แจ้งให้ผู้พิการที่ได้รับการอนุมัติให้
รับเงินเบี้ยยังชีพทราบ
(จะได้รับเบี้ย : เดือนตุลาคมใน
ปีงบประมาณถัดไป

ผู้รับผิดชอบ
ผู้พิการ

นักพัฒนาชุมชน

เอกสารที่ต้องใช้
- บัตรประจําตัวคนพิการ
- บัตรประจําตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคาร ธกส.สาขาวั ด สิ ง ห์
(ประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)
กรณีจดทะเบียนแทน
- เอกสารหลักฐานของผู้พิการ
- บัตรประชาชนผู้จดทะเบียนแทน
- ทะเบียนบ้านผู้จดทะเบียนแทน
- ใบมอบอํานาจจากผู้พิการ

-86. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์
1.1 คุณสมบัติผู้ป่วยเอดส์
- มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองขุ่น
- มีหนังสือรับรองแพทย์ที่แพทย์ทําการวินิจฉัยแล้วระบุเป็นผู้ป่วยเอดส์
- มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้
1.2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิ
- ยื่นคําขอรับสิทธิตามแบบฟอร์มที่ ที่ทําการเทศบาลตําบลหนองขุ่น
- ตรวจสอบผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ
- ดําเนินการช่วยเหลือ
1.3 เอกสารประกอบในการขอรับสิทธิ
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- หนังสือรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์
2. บุตรผู้ป่วยเอดส์
2.1 คุณสมบัติบุตรผู้ป่วยเอดส์
- อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองขุ่น และมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านบ้านไม่น้อยกว่า 6
เดือน
- บุตรผู้ป่วยเอดส์ (ที่มีหนังสือรับรองแพทย์) อายุไม่เกิน 15 ปี
- มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้
2.2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิ
- ยื่นคําขอรับสิทธิตามแบบฟอร์มที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขุ่น
- ตรวจสอบผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ
- ดําเนินการช่วยเหลือ
2.3 เอกสารประกอบในการขอรับสิทธิ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- หนังสือรับรองแพทย์หรือมรณะบัตร (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต)ที่ ระบุมารดาหรือบิดาเป็นโรคเอดส์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราเดือนละ 500 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
2. เทศบาลตําบลหนองขุ่น จะทําการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นเงินสดหรือโอนเข้าธนาคารในนาม
ผู้มีสิทธิรับเงิน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

-97. ขั้นตอนการให้บริการใช้ห้องประชุม/หอประชุมเทศบาลตําบลหนองขุ่น
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

ยื่นและกรอกแบบฟอร์มฯ

ผู้ขอใช้สถานที่

เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
(๑0 นาที)

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุป กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที/ราย

-108. ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีบํารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บํารุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
บํารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย
ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงท้องที่
เจ้ า ของที่ ดิ น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี บํ า รุ ง ท้ อ งที่ ยื่ น แบบแสดงรายการเพื่ อ เสี ย ภาษี (ภ.ท.บ.5)
ณ กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขุ่น ทุกรอบ 4 ปี
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กองคลัง

ผู้ชําระภาษีฯ แจ้งความจํานงขอชําระภาษี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี
ผู้ชําระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี
เจ้าหน้าที่รับชําระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
สรุป กระบวนการ 5 ขั้นตอน ระยะเวลา 5 นาที/ราย
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.ท.บ.11)
การชําระเงินภาษีบํารุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี
การไม่ยืนแบบและชําระค่าภาษีบํารุงท้องที่ภายในกําหนดระยะเวลา
กรณีผู้เสียภาษี ไม่ยื่นแบบภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10
ของจํานวนค่าภาษี กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 2
ของจํานวนเงินค่าภาษีต่อเดือน

-119. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ และสิ่งปลูก
สร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น
โรงเรือน หมายถึง บ้านตึกแถว ร้านค้า สํานักงานธนาคาร โรงแรม ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็น
การถาวร
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน แพ คานเรือ อ่างเก็บน้ํา ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดกับที่ดิน
เป็นการถาวร
ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหมายถึงที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่นและบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้เสียหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน จะต้องยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตําบล
หนอ งขุ่ น ภ า ยใ นเ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ ขอ งทุ กปี เมื่ อผู้ รั บ ป ระ เมิ นได้ รั บ ใบ แจ้ ง กา รป ระเ มิ น ค่ า ภ า ษี
(แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชําระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับจ้างค่าภาษี
การขอลดหย่อนค่าภาษี
การลดหย่อนภาษี การขอยกเว้นภาษี การงดเว้น การขอปลดภาษี จะกระทําได้ตามกรณี ดังนี้
- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายให้ลดค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตามส่วน
ที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทําขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้
(มาตรา 11)
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งทําขึ้นในระหว่างปีนั้น ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่นๆ นั้นได้มีขึ้นและสําเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี (มาตรา 12)
- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิด
สินค้า เพื่อใช้ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้นๆ ในการประเมิน
ให้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้ว (มาตรา 13)
- เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นได้รับความเสียหาย เพราะทรัพย์สินว่างลง หรือทรัพย์สินชํารุด
จํ าเป็ น ต้ องซ่ อมแซมส่ ว นสํ าคั ญ เจ้ าของโรงเรื อนสิ่ งปลู กสร้ างมี สิ ทธิ ขอลดค่ าภาษี ได้ โดยยื่ น คํ าร้ องต่ อพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เป็ นไปตามดุล พินิ จของพนักงานเจ้าหน้ าที่ที่จะลดค่ าภาษีล งตามส่ วนที่ เสี ยหาย หรือปลดค่าภาษี
ทั้งหมดก็ได้

-12แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ชําระภาษีฯ แจ้งความจํานงขอชําระภาษี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี
ผู้ชําระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี
เจ้าหน้าที่รับชําระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
สรุป กระบวนการ 5 ขั้นตอน ระยะเวลา 5 นาที/ราย
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป. ๗)
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้รับประเมินจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายจ่ายต่อปี
การไม่ชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกําหนดเวลา
กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีภายในกําหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
กรณีผู้รับการประเมินไม่ชําระค่าภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วันได้แจ้งการประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่ม
อีกดังนี้
1. ค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้าง
2. ค้างชําระเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน
ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ค้างชําระเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน
ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
4. ค้างชําระเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน
ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 มาตร 44
กําหนดว่า “ถ้ามิได้มีการชําระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้
ยึ ด อายั ด หรื อ ขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ซึ่ ง ค้ า งชํ า ระค่ า ภาษี เพื่ อ นํ า เงิ น มาชํ า ระเป็ น ค่ า ภาษี เงิ น เพิ่ ม
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องของให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด
การอุทธรณ์ภาษี
เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งกาประเมิน แล้วไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่า
การประเมินไม่ถูกต้อง หรือเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคําร้องของให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

-1310. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย
ภาษีป้าย เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก
จารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีป้าย
ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่น
แบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งใหม่
การชําระเงินค่าภาษีป้าย
ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องชําระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือชําระค่าภาษี
ในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตราร้อยละ 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึ ง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอั กษรต่างประเทศหรื อปนกั บภาพและเครื่องหมายอื่ น
คิดอัตราร้อยละ 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง
(ก) ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ หรือ
(ข) ป้ า ยอั ก ษรไทยบางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดอยู่ ใ ต้ ห รื อ ต่ํ า กว่ า อั ก ษรต่ า งประเทศติ ด ในอั ต รา 40 บาท
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อคํานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราภาษีต่ํากว่าป้ายละ 200 บาท
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
การไม่ยื่นแบบและชําระค่าภาษีป้ายในกําหนดเวลา
1. ผู้เป็นเจ้าของรายได้ไม่ยื่นแบบภายในกําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2. ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
3. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
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11. ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตาม แบบ ทพ. และยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคําขอ และหลักฐานต่าง ๆ
3. ผู้ประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์ และชําระค่าธรรมเนียม

กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่)
กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชือ่ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผปู้ ระกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
อย่างละ 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ

กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชือ่ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสําคัญสูญหาย)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผปู้ ระกอบการไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ 1 ฉบับ

เอกสารกรณีการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ดังนี้
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.มีเอกสารเพิ่มเติมที่ตอ้ งยื่น)
- สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ ( ชื่อร้าน ) กรอกเอกสารคําขอ ( แบบ ทพ. ) ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน)
- กรอกเอกสารคําขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินทุนที่นํามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจํา (เงินหมุนเวียนต่อเดือน)
- กรอกเอกสารคําขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือเพิ่มสาขา กรอกเอกสารคําขอ มีเอกสารเพิ่มเติม
- สําเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( กรณีไม่ใช่บา้ นของตนเอง ) ( ถ้ามี ) พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ

กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์
กรอกเอกสารคําขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
- ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) หรือ
- เอกสารการแจ้งความ ( กรณีใบสําคัญใบทะเบียนสูญหาย )
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือมอบอํานาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
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อัตราค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนตั้งใหม่
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
3. จดทะเบียนยกเลิก
4. ขอตรวจค้นเอกสาร
5. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
6. ขอคัดสําเนาเอกสาร
7. ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
8. คัดระเบียบ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

50
20
20
20
30
30
1,000
0.10

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บทกําหนดโทษ
1. ไม่ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน
2. แสดงรายการเท็จ
3. ไม่ไปพบนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ไม่ยื่นคําขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน
6. ไม่แสดงใบทะเบียนพณิชย์ไว้ในที่เปิดเผย
7. ไม่จัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่หน้าสํานักงานใหญ่หรือสาขา
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และปรับอีกไม่เกินละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัตติ ามกฎหมาย

สถานทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์
ผู้ประกอบกิจการค้า สามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักปลัด สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขุ่น
ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 056 - 410940
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตใิ นการให้บริการประชาชนจดทะเบียนพาณิชย์
1. ยื่นคําขอและกรอกข้อมูล
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอและจดทะเบียนฯ, ชําระค่าธรรมเนียม
3. นายทะเบียนเซ็นรับรองและรับใบทะเบียนพาณิชย์
เอกสารประกอบ

จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงฯ

จดทะเบียนเลิก

- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอํานาจ(ถ้ามี)

-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง)
-หนังสือมอบอํานาจ(ถ้ามี)
-สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ตัวและชื่อสกุล(ถ้ามี)

-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง)
-หนังสือมอบอํานาจ(ถ้ามี)
-สําเนาใบมรณะบัตรของ
ผู้ประกอบการ(กรณีถึงแก่กรรม)

สรุปกระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน รวมยะยะเวลา 7 นาที / ราย

ขอใบแทน/คัดสําเนาเอกสาร

ตรวจเอกสารฯ

-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-เอกสารหรือหลักฐานแสดงการ
สูญหายของใบทะเบียนฯ
(กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย)

-1712. การขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์
ขั้นตอนที่ 1. ผู้ใดประสงค์ที่จะขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์ จะต้องยื่นแบบแจ้งการฆ่าสัตว์ (ฆจส.4) หรือ
แบบแจ้งการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ (ฆจส.12) กรณีฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองขุ่น ตรวจสอบแบบแจ้งการฆ่า
(แบบ ฆจส.4) หรือ (แบบ ฆจส.12) และสัตว์ที่จะเข้าฆ่า
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จะออกหลักฐานการแจ้งฆ่าสัตว์
ขั้นตอนที่ 4 ผู้ขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์จ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(1 นาที)

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตฆ่า
สัตว์พร้อมเอกกสาร (1 นาที)
4.เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จพร้อมรับ
ใบอนุญาต (2 นาที)
อัตราอากรและค่าธรรมเนียม
1. อากรการฆ่าสัตว์
โค
กระบือ
สุกร
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากว่า 22.5 กิโลกรัม
แพะหรือแกะ
สัตว์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
โค
กระบือ
สุกร
แพะหรือแกะ
สัตว์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

3.ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม
(1 นาที)
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-1813. การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 นายช่างโยธา ตรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/แผนผัง/สภาพพื้นที่ และตรวจสอบแบบแปลน
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาต
ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนามในใบขออนุญาต

ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อม
เอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
นายช่างโยธา ตรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/แผนผัง/สภาพ
พื้นที่ และตรวจสอบแบบแปลน

เจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาต

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนามในใบขออนุญาต

เอกสารประการการพิจารณา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน)
3. แบบแปลนการก่อสร้าง

-1914. การบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคําขอร้อง
ขั้นตอนที่ 2 แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบออกปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทราบ
เอกสารประการการพิจารณา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใช้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ขอใช้บริการยื่นคําร้อง

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทราบ
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บทบาทของประชาชน
กับการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาที่ มี ค นเป็ น ศู น ย์ ก ลางเป็ น วิ ธี ก ารพั ฒ นา โดยวิ ธี ก ารที่ ชุ ม ชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทําการปรับวิธีคิด และปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการดํารงชีวิตร่วมกัน เพื่อความเป็นอยู่
อย่ า งพอเพี ย งและสั น ติ การส่ ง เสริ ม การมี บ ทบาทความสามารถมากขึ้ น ในการริ เ ริ่ ม ผลั ก ดั น ความคิ ด
ต่อรองและตรวจสอบกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับความคิดและการปฏิบัติ
หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้รับการตอบสนองและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น ผลักดันให้มีการปกครอง
ในระดับ ท้องถิ่น ส่ วนหนึ่งของการสํ าเร็จ มาจากประชาชนในระดั บรากแก้ว อย่ างแท้จ ริง ทั้ งนี้ สามารถติ ดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล โดย
1. ตรวจสอบรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของเทศบาล ได้ แ ก่ แผนพั ฒ นาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายชื่อผู้ชําระภาษี รายจ่ายผู้ค้างชําระภาษี สัญญาการจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นต้น
โดยประชาชนไปติดตามอ่านข่าวสารที่ปิดประกาศ หรือทราบข้อมูลที่ไม่ได้ปิดประกาศไว้ โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. การติดตาม สอดส่องพฤติกรรมของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เพื่ อให้ ทราบว่ าบุ คคลดั งกล่ าวมี ความประพฤติ เหมาะสมหรื อไม่ ปฏิ บั ติงานเป็ นไปตามระเบี ย บกฎหมายหรื อไม่
หรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบหรือไม่
3. ติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการในหมู่บ้าน โดยไปดูข้อมูลในสัญญาจ้างว่าโครงการมีขนาดลักษณะ
อย่างไร งบประมาณเท่าไหร่ ใครเป็นผู้รับจ้าง เริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด
4. การตรวจสอบการดํ าเนิ นการจัดซื้ อ – จัดจ้ าง ให้เกิดความโปร่ งใส โดยรวมกลุ่มไปร่ว มสังเกตการณ์
ในวันกําหนดการยื่นซองและพิจารณาผลการประกวดราคา
5. การถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล ตาม พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในตําบลไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น นั้ น เข้ าชื่ อเสนอต่ อผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด แจ้ งให้ คณะกรรมการเลื อกตั้ ง จั ดให้ มีการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน ซึ่งจะต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจะต้องออก
เสียถอดถอนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาใช้สิทธิออกเสียง จึงจะถอดถอนได้
6. ประชาชนมีสิทธิคัดค้านและร้องเรียน เมื่อเห็นว่าผู้บริหารดําเนินงานไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือพนักงานเทศบาลประพฤติหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เทศบาลตําบลหนองขุ่น ยึดหลักการบริหารราชการว่า
“..ประชาชนจะต้องได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น หรือไม่ต่ํา กว่ามาตรฐาน การบริหารงานมีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ..”

