คําอธิบายแบบสํารวจขอมูล
การวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อการพิจารณาใหรางวัลการจัดเก็บรายได ประจําป ๒๕๕๒
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
***********************
๑. ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กรกอกแบบสํารวจ ไดแก องคการบริหาร
สวนจังหวัด โดยใหกรอกชื่อองคการบริหารสวนจังหวัด โทรศัพท และ E-mail ของสํานักงาน และ
ใหกรอกขอมูล ผูใหขอมูลไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด สวนผูสํารวจขอมูลไดแก ผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่กองคลัง รวมทั้งใหกรอกวัน
เดือน ปที่ไดทําการสํารวจขอมูลในครั้งนี้ดวย
๒. สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ใหกรอกขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ
๒๕๕๑
๒.๑ A๑ หมายถึง จํานวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
๒.๒ A๒ หมายถึง พื้นที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดเปน
ตร.กม. โดยใหกรอกขอมูลเฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๕๑
๒.๓ A๓ หมายถึง จํานวนอําเภอในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหกรอก
ขอมูลเฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๕๑
๒.๔ A๔ หมายถึง ความหนาแนนของประชาชนคิดเปนคน/ตร.กม.
๒.๕ A๕ หมายถึง จํานวนบานและที่อยูอาศัยในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
๒.๖ A๖ หมายถึง จํานวนรานคา/สถานประกอบการเชิงพาณิชย ในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด (เฉพาะร า นคา /สถานประกอบการเชิ งพาณิ ช ย ที่ ไ ด จ ดทะเบีย นพาณิช ย ไ ว ที่
องคการบริหารสวนจังหวัด)
๒.๗ A๗ หมายถึง โรงแรม/รีสอรท ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
๒.๘ A๘ หมายถึง ธนาคาร/สถาบันทางการเงินในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด
๒.๙ A๙ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
๓. ส ว นที่ ๒ งบประมาณและการจั ด เก็ บ รายได ท อ งถิ่ น ให ก รอกข อ มู ล ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ๒๕๕๑
๓.๑ B๑ หมายถึง รายรับรวมที่ประกอบดวย (B๒) รายไดที่จัดเก็บเอง (B๓)
ภาษีรัฐบาลจัดเก็บให และ (B๔) เงินอุดหนุนทั่วไป

-๒-

๓.๒ B๒ หมายถึง รายไดที่จัดเก็บเอง ประกอบดวย ภาษีที่จัดเก็บเอง (B๒๑)
ไดแก ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับน้ํามัน การบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับยาสูบ และคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักในโรงแรม รวมทั้ง
คาธรรมเนียม ใบอนุญาต และคาปรับ (B๒๒) รายไดจากทรัพยสิน (B๒๓) รายไดจากวิสาหกิจของ
ทองถิ่น (B๒๔) และรายไดเบ็ดเตล็ต (B๒๕)
๓.๓ B๓ หมายถึ ง ภาษี รั ฐ บาลจั ด เก็ บ ให เช น ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ภาษี แ ละ
คาธรรมเนียมรถยนต ฯลฯ
๓.๔ B๔ หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และใหรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค เชน
คาบริหารสนามกีฬาฯลฯ
๓.๕ B๕ หมายถึง รายไดจากภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเองทั้งหมด ประกอบดวย
(B ๕๑) ภาษีน้ํามัน (B ๕๒) ภาษียาสูบ และ (B ๕๓) ภาษีโรงแรม
๓.๖ B๖ หมายถึง รายจายที่ปรากฎตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวน
จังหวัด
๓.๗ B๗ หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นจริง ใหรวมรายจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงิน
รายได เงินกู การจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาล
๓.๘ B๘ หมายถึง จํานวนเงินที่จายขาดจากเงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑
๓.๙ B๙ - B๑๔ ใหกรอกขอมูลผูอยูในขายที่เสียภาษีที่ไดจัดทําทะเบียนไว และ
ผูเสียภาษีของภาษีทั้ง ๓ ประเภท ไดแก ภาษีน้ํามัน ภาษียาสูบ และภาษีโรงแรม
๔. สวนที่ ๓ สินทรัพยและหนี้สิน ใหกรอกขอมูลรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
๔.๑ C๑ จํานวนทรัพยสินรวม ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยที่มีอยูขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนเงินเทาใด และมีเงินสะสมเปนเงินเทาใด
๔.๒ C๒ หนี้สินรวม ประกอบดวย จํานวนโครงการกูยืมกี่โครงการ และวงเงินกู
ทั้งสิ้นเปนเงินเทาใด
๔.๓ C๓ ภาระการชําระคืนหนี้สิน ป ๒๕๕๑ เปนจํานวนเงินเทาใด
๕. สวนที่ ๔ ใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับจํานวนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทั้งหมด
ประกอบดวย (D๑) ไดแก ขาราชการสวนจังหวัด (D๒) ลูกจางประจํา (D๓) ลูกจางตามภารกิจ
และ (D๔) ลูกจางทั่วไป

-๓-

๖. สวนที่ ๕ การดําเนินกิจกรรมของทองถิ่น
๕.๑ E๑ ใหกรอกขอมูลวามีโรงเรียนในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัด
หรือไม ถามีใหระบุจํานวนแหง
๕.๒ E๒ ให ก รอกข อ มู ล ว า มี ส ถานี อ นามั ย หรื อ สถานพยาบาลในสั ง กั ด ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือไม ถามีใหระบุจํานวนแหง
๕.๓ E๓ ใหกรอกขอมูลวาองคการบริหารสวนจังหวัดมีการดําเนินการจัดเก็บ
ขยะ/กําจัดขยะ หรือไม หากมีการดําเนินการใหระบุดวยวาองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการเอง
หรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/จางเอกชนดําเนินการ
๕.๔ E๔ ให ก รอกข อ มู ล ว า องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มี ก ารรณรงค ใ ห
ผูประกอบการเสียภาษีมูลคาเพิ่มในทองถิ่นหรือไม เชน รณรงคใหหาง บิ๊กซี /โลตัส ในพื้นที่ยื่นเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในจังหวัด การรณรงคใหหาง บิ๊กซี /โลตัส ติดตั้งปายที่แสดงใหเห็นถึงวาภาษีที่เสีย
ตกเปนของทองถิ่น ฯลฯ
*******************************

คําอธิบายแบบสํารวจขอมูล
การวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อการพิจารณาใหรางวัลการจัดเก็บรายได ประจําป ๒๕๕๒
ของเทศบาล
***********************
๑. ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กรอกแบบสํารวจ ไดแก เทศบาล โดย
ใหกรอกชื่อเทศบาล โทรศัพท และ E-mail ของสํานักงาน และใหกรอกขอมูล ผูใหขอมูลไดแก
นายกเทศมนตรี หรือ ปลัดเทศบาล สวนผูสํารวจขอมูลไดแก ผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่
กองคลัง รวมทั้งใหกรอกวันเดือน ปที่ไดทําการสํารวจขอมูลในครั้งนี้ดวย
๒. สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ใหกรอกขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ
๒๕๕๑
๒.๑ A๑ หมายถึง จํานวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
๒.๒ A๒ หมายถึง พื้นที่อยูในความดูแลของเทศบาลเปน ตร.กม. โดยใหกรอก
ขอมูลเฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๕๑
๒.๓ A๓ หมายถึง จํานวนชุมชนหรือหมูบานในเขตเทศบาล โดยใหกรอกขอมูล
เฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๕๑
๒.๔ A๔ หมายถึง ความหนาแนนของประชาชนคิดเปนคน/ตร.กม.
๒.๕ A๕ หมายถึง จํานวนบานและที่อยูอาศัยในเขตเทศบาล
๒.๖ A๖ หมายถึง จํานวนรานคา/สถานประกอบการเชิงพาณิชย ในเทศบาล
๒.๗ A๗ หมายถึง โรงแรม/รีสอรท ในเขตเทศบาล
๒.๘ A๘ หมายถึง ธนาคาร/สถาบันทางการเงินในเขตเทศบาล
๒.๙ A๙ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล
๓. ส ว นที่ ๒ งบประมาณและการจั ด เก็ บ รายได ท อ งถิ่ น ให ก รอกข อ มู ล ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ๒๕๕๑
๓.๑ B๑ หมายถึง รายรับรวมที่ประกอบดวย (B๒) รายไดที่จัดเก็บเอง (B๓)
ภาษีรัฐบาลจัดเก็บให และ (B๔) เงินอุดหนุนทั่วไป
๓.๒ B๒ หมายถึง รายไดที่จัดเก็บเอง ประกอบดวย (B๒๑) ภาษีที่จัดเก็บเอง
เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย อากรฆาสัตว ฯลฯ (B๒๒) คาธรรมเนียม

ใบอนุ ญ าต และค า ปรั บ (B๒๓) รายได จ ากทรั พ ย สิ น (B๒๔) รายได จ ากวิ ส าหกิ จ ของท อ งถิ่ น
(รายไดจากกิจการพาณิชย เชน ประปา โรงรับจํานํา ฯลฯ) และ(B๒๕)รายไดเบ็ดเตล็ต
๓.๓ B๓ หมายถึง ภาษีรัฐบาลจัดเก็บให เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษี สุ ร าและสรรพสามิ ต ค า ภาคหลวงแร ค า ภาคหลวงป โ ตรเลี ย ม ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย น
อสังหาริมทรัพย ฯลฯ
๓.๔ B๔
หมายถึง เงิ นอุด หนุน ทั่วไปที่ รัฐบาลจั ดสรรใหแก เทศบาลเพื่ อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และใหรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค เชน คาอาหารเสริม
(นม) คาอาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพ ฯลฯ
๓.๕ B๕ หมายถึง ลักษณะรายไดภาษีทองถิ่นจัดเก็บเอง ไดแก (B๕๑) ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (B๕๒) ภาษีบํารุงทองที่ (B๕๓) ภาษีปาย และ(B๕๔) อากรฆาสัตว โดยให
กรอกจํานวนเงินที่เทศบาลจัดเก็บได
๓.๖ B๖ หมายถึง รายจายที่ปรากฎตามเทศบัญญัติ
๓.๗ B๗ หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นจริง ใหรวมรายจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงิน
รายได เงินกู การจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาล
๓.๘ B๘ หมายถึง จํานวนเงินที่จายขาดจากเงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑
๓.๙ B๙ - B๑๔ ใหกรอบจํานวนรายไดของผูอยูในขายที่เสียภาษีที่ไดจัดทํา
ทะเบียนไว และผูเสียภาษีของภาษี ๓ ประเภท ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และ
ภาษีปาย
๔. สวนที่ ๓ สินทรัพยและหนี้สิน ใหกรอกขอมูลรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
ของเทศบาล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
๔.๑ C๑ จํานวนทรัพยสินรวม ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยที่มีอยูของเทศบาล
เปนเงินเทาใด และมีเงินสะสมเปนเงินเทาใด
๔.๒ C๒ หนี้สินรวม ประกอบดวย จํานวนโครงการกูยืมกี่โครงการ และวงเงินกู
ทั้งสิ้นเปนเงินเทาใด
๔.๓ C๓ ภาระการชําระคืนหนี้สิน ป ๒๕๕๑ เปนจํานวนเงินเทาใด
๕. สวนที่ ๔ ใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับจํานวนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทั้งหมด
ประกอบดวย (D๑) ไดแก พนักงานเทศบาล (D๒) ลูกจางประจํา (D๓) ลูกจางตามภารกิจและ
(D๔) ลูกจางทั่วไป
๖. สวนที่ ๕ การดําเนินกิจกรรมของทองถิ่น

๖.๑ E๑ ใหกรอกขอมูลวาเทศบาลมีการดําเนินกิจการสถานธนานุบาลหรือไม
หากมีใหระบุจํานวนแหง
๖.๒ E๒ ใหกรอกขอมูลวาเทศบาลมีการดําเนินกิจการประปาหรือไม หากมีการ
ใหระบุจํานวนแหง
๖.๓ E๓ ใหกรอกขอมูลวามีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลวามีหรือไม หากมีให
ระบุจํานวนแหง
๖.๔ E๔
ใหกรอกขอมูลวามีสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลในสังกัดของ
เทศบาลวามีหรือไม หากมีใหระบุจํานวนแหง
๖.๕ E๕ ให ก รอกข อ มู ล ว า เทศบาลมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ ขยะ/กํ า จั ด ขยะ
หรือไม หากมีการดําเนินการใหระบุดวยวาองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการเอง หรือรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น/จางเอกชนดําเนินการ
๖.๖ E๖ ใหกรอกขอมูลวาเทศบาลมีการบริการหนวยดับเพลิง วามีหรือไม หากมี
ใหระบุจํานวนแหง
๖.๗ E๗ ให ก รอกข อ มู ล ว า เทศบาลมี ก ารรณรงค ใ ห ผู ป ระกอบการเสี ย
ภาษีมูลคาเพิ่มในทองถิ่นหรือไม เชน รณรงคใหหาง บิ๊กซี /โลตัส ในพื้นที่ยื่นเสียภาษีมูลคาเพิ่มใน
จังหวัด การรณรงคใหหาง บิ๊กซี /โลตัส ติดตั้งปายที่แสดงใหเห็นถึงวาภาษีที่เสียตกเปนของทองถิ่น
ฯลฯ
*******************************

คําอธิบายแบบสํารวจขอมูล
การวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อการพิจารณาใหรางวัลการจัดเก็บรายได ประจําป ๒๕๕๒
ขององคการบริหารสวนตําบล
***********************
๑. ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กรอกแบบสํารวจ ไดแก องคการบริหาร
สวนตําบล โดยใหกรอกชื่อองคการบริหารสวนตําบล โทรศัพท และ E-mail ของสํานักงาน และให
กรอกขอมูล ผูใหขอมูลไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สวน
ผูสํารวจขอมูลไดแก หัวหนาสวนการคลังหรือเจาหนาที่กองคลัง รวมทั้งใหกรอกวันเดือน ปที่ไดทํา
การสํารวจขอมูลในครั้งนี้ดวย
๒. สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ใหกรอกขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ
๒๕๕๑
๒.๑ A๑ หมายถึง จํานวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
๒.๒ A๒ หมายถึง พื้นที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเปน
ตร.กม. โดยใหกรอกขอมูลเฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๕๑
๒.๓ A๓ หมายถึง จํานวนชุมชนหรือหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โดยใหกรอกขอมูลเฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๕๑
๒.๔ A๔ หมายถึง ความหนาแนนของประชาชนคิดเปนคน/ตร.กม.
๒.๕ A๕ หมายถึง จํานวนบานและที่อยูอาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๒.๖ A๖ หมายถึง จํานวนรานคา/สถานประกอบการเชิงพาณิชย ในองคการ
บริหารสวนตําบล
๒.๗ A๗ หมายถึง โรงแรม/รีสอรท ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๒.๘ A๘ หมายถึง ธนาคาร/สถาบันทางการเงินในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๒.๙ A๙ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๓. ส ว นที่ ๒ งบประมาณและการจั ด เก็ บ รายได ท อ งถิ่ น ให ก รอกข อ มู ล ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ๒๕๕๑
๓.๑ B๑ หมายถึง รายรับรวมที่ประกอบดวย (B๒) รายไดที่จัดเก็บเอง (B๓)
ภาษีรัฐบาลจัดเก็บให และ (B๔) เงินอุดหนุนทั่วไป

-๒๓.๒ B๒ หมายถึง รายไดที่จัดเก็บเอง ประกอบดวย (B๒๑) ภาษีที่จัดเก็บเอง
เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย อากรฆาสัตว ฯลฯ (B๒๒) คาธรรมเนียม
ใบอนุ ญ าต และค า ปรั บ (B๒๓) รายได จ ากทรั พ ย สิ น (B๒๔) รายได จ ากวิ ส าหกิ จ ของท อ งถิ่ น
(รายไดจากกิจการพาณิชย เชน ประปา โรงรับจํานํา ฯลฯ) และ(B๒๕)รายไดเบ็ดเตล็ต
๓.๓ B๓ หมายถึง ภาษีรัฐบาลจัดเก็บให เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษี สุ ร าและสรรพสามิ ต ค า ภาคหลวงแร ค า ภาคหลวงป โ ตรเลี ย ม ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย น
อสังหาริมทรัพย ฯลฯ
๓.๔ B๔ หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และใหรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค เชน
คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพ ฯลฯ
๓.๕ B๕ หมายถึง ลักษณะรายไดภาษีทองถิ่นจัดเก็บเอง ไดแก (B๕๑) ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (B๕๒) ภาษีบํารุงทองที่ (B๕๓) ภาษีปาย และ(B๕๔) อากรฆาสัตว โดยให
กรอกจํานวนเงินที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บได
๓.๖ B๖ หมายถึง รายจายที่ปรากฎตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล
๓.๗ B๗ หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นจริง ใหรวมรายจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงิน
รายได เงินกู การจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาล
๓.๘ B๘ หมายถึง จํานวนเงินที่จายขาดจากเงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑
๓.๙ B๙ - B๑๔ ใหกรอบจํานวนรายไดของผูอยูในขายที่เสียภาษีที่ไดจัดทํา
ทะเบียนไว และผูเสียภาษีของภาษี ๓ ประเภท ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และ
ภาษีปาย
๔. สวนที่ ๓ สินทรัพยและหนี้สิน ใหกรอกขอมูลรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
ขององคการบริหารสวนตําบล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
๔.๑ C๑ จํานวนทรัพยสินรวม ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยที่มีอยูขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนเงินเทาใด และมีเงินสะสมเปนเงินเทาใด
๔.๒ C๒ หนี้สินรวม ประกอบดวย จํานวนโครงการกูยืมกี่โครงการ และวงเงินกู
ทั้งสิ้นเปนเงินเทาใด
๔.๓ C๓ ภาระการชําระคืนหนี้สิน ป ๒๕๕๑ เปนจํานวนเงินเทาใด
๕. สวนที่ ๔ ใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับจํานวนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทั้งหมด
ประกอบดวย (D๑) ไดแก พนักงานสวนตําบล (D๒) ลูกจางประจํา (D๓) ลูกจางตามภารกิจและ
(D๔) ลูกจางทั่วไป

-๓๖. สวนที่ ๕ การดําเนินกิจกรรมของทองถิ่น
๖.๑ E๑ ให ก รอกข อมู ล ว ามี โ รงเรี ย นในสั ง กั ดขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
หรือไม หากมีใหระบุจํานวนแหง
๖.๒ E๒ ใหกรอกขอมูลวามีสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลหรือไม หากมีใหระบุจํานวนแหง
๖.๓ E๓ ใหกรอกขอมูล วาองคการบริหารสวนตําบลมีการดําเนินการจัดเก็บ
ขยะ/กําจัดขยะ หรือไม หากมีการดําเนินการใหระบุดวยวาองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการเอง
หรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/จางเอกชนดําเนินการ
๖.๔ E๔ ใหกรอกขอมูลวาองคการบริหารสวนตําบลมีการบริการหนวยดับเพลิง
วามีหรือไม หากมีใหระบุจํานวนแหง
๖.๕ E๕ ให ก รอกข อ มู ล ว า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ก ารรณรงค ใ ห
ผูประกอบการเสียภาษีมูลคาเพิ่มในทองถิ่นหรือไม เชน รณรงคใหหาง บิ๊กซี /โลตัส ในพื้นที่ยื่นเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในจังหวัด การรณรงคใหหาง บิ๊กซี /โลตัส ติดตั้งปายที่แสดงใหเห็นถึงวาภาษีที่เสีย
ตกเปนของทองถิ่น ฯลฯ

*******************************

