
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 



 
 

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029   

 

 

 

 

การชำระภาษีปาย 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

กองคลัง : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

ประเภทกระบวนงาน : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :  

1. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่อง อัตราภาษีปาย 

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) เรื่อง การยกเวนภาษีปายภายในอาคาร 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการ

พัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอบเขตการใหบริการ 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

 

 

 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 



 
 

 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 



 
 

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ขอบเขตการใหบริการ 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

            

    

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 



  
 

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

 

 

 
 

 

  

 

 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

      

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 



  
 

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบ้ียความพิการใหคนพิการ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

 

 

 
 

 

  

 

 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

     

 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 



    

  
 

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

การดำเนินการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานกฎหมายและคดี 

สำนักปลัด : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :  

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 4189 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง แนวทางในการพิจารณา

ดำเนินการตอเรื่องราวรองทุกข 

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0801.2/ว 290 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่องแนวทางการ

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดการเรือ่งราวรองทุกขของ สถ. 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

     

    

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 



 

  
 

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029   

ขอบเขตการใหบริการ 

การขอรับบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 

กองคลัง : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :  

1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 

2556 

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2500 

3. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชพี พ.ศ. 2548 

4. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบำนาญของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับ

แรกจนถึงฉบับปจจุบัน 

(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558) 

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบำเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555) 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

     

 

 

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 



 

  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

 

 

 

การเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักปลัด : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 
กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

พนักงาน สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสำหรับขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางประจำขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ขอบเขตการใหบริการ 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

            

            

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 



 
 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 



 

  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ  

กองชางองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

วันจันทร ถึง วันศุกร  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029  
 

 

 

 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง 

กองชาง : องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ขอบเขตการใหบริการ 

                     คูมือการปฏิบัตงิาน องคการบริหารสวนตำบลสชีมพู อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแกน 

 



 

 

การขออนญุาตกอสรางอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผูใดจะกอสรางอาคาร

ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต

หรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่ได

รับคำขอในกรณีมีเหตุจาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตได

ภายในกพหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการ

ขยายเวลาและเหตุจาเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไว

นั้นแลวแตกรณี ดังนี้  

(1) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนที่อาคารไม เกิน 150 ตารางเมตร  

(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพ้ืนที่อาคารไมเกิน 100 ตารางเมตร  

(3) อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพ้ืนที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร  

(4) รั้วกำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย  

(5) หอถังน้ำที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร  

ซึ่งจะกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตาบล นาหนองทุม โดย

ไมตองยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ เพียงแตยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดง

แนวเขตท่ีดิน “แปลนพ้ืนชั้น ลาง” และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขป  

–  กรณพีื้นที่ของอาคาร ไมเกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา ณ ที่ทาการ อบต. ไมเกิน 7 วันทำการ  

-  กรณีพ้ืนที่ขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต. สงเรื่องใหโยธาจังหวัดตรวจสอบระยะเวลาไมเกิน 30 วันทำ

การ  

-  ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด ไมเกิน 45 วันทำการ  

หมายเหตุ  

-กรณีปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจาก เจาพนักงาน ทองถ่ิน 

(นายกองคการบริหารสวนตาบล) และตอมา ประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงาน

ทองถ่ินอาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขการยื่นคำขอ 



 
 

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน/ระยะเวลา/เอกสารหลักฐานที่ตองใช 

ระยะเวลา 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

โทรศพัท: 043-4242029  

โทรสาร : 043-4242029 

เว็ปไซตหนวยงาน : www.sichomphu.go.th 

 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน 

คาธรรมเนียม 


