คู่มอื การให้ บริการประชาชน
องค์ การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้ น
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ 0 - 4221 - 9684
โทรสาร 0 - 4221 - 9684

ขั้นตอนการให้ บริการแก่ ประชาชน
สาส์ นจากนายก
องค์ การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้ น
คู่มือเล่มนี้ จดั ทำเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริ กำรประชำชนขององค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลสร้ำงแป้ น ซึ่ งจะทำให้ประชำชนมี ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
ระยะเวลำแล้วเสร็จของกำรให้บริ กำรแต่ละประเภทโดยประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรบริ หำรงำนขององค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลสร้ำงแป้ นได้ ซึ่ งถือเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมมำตรำ 20 และมำตรำ 29

(ลงชื่อ) จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปฏิบตั ิหน้ำที่
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสร้ำงแป้ น

คู่มอื การให้ บริการประชาชนองค์ การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอหนังสือรับรอง
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น
บริ กำรข้อมูล

หลักฐำน

1. หนังสื อรับรองบุคคล
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน/
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน

1. สำเนำบัตรประชำชน หรื อ
สำเนำประจำตัวพนักงำนส่ วนตำบล
ผูบ้ ริ หำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จประมำณ 15 นำที

ยืน่ คำร้องพร้อมหลักฐำน

ผูบ้ ริ หำรอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน
ใช้ เวลา 5 นาที
ทำนตรวจ เห็นชอบ
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตตาบล
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น

บริ กำร

1. สื บค้นข้อมูล

ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จประมำณ 5 นำที

ลงทะเบียนกำรขอใช้

ลงทะเบียนกำรขอใช้
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอข้ อมูลข่ าวสารทั่วไป
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น
บริ กำรข้อมูล

หลักฐำน

1. ขอบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน/
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน

1. สำเนำบัตรประชำชน หรื อ
สำเนำบัตรประจำตัวนักศึกษำ
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน

ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จประมำณ 10 นำที
ยืน่ คำร้องพร้อมหลักฐำน

ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน
ใช้ เวลา 2 นาที

ผูบ้ ริ หำรอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 4 นาที

ทำนตรวจ เห็นชอบ
ใช้ เวลา 4 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้ องเรียน และการช่ วยเหลือให้ การสนับสนุนประชาชน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น
ปัญหำ/ข้อร้องเรี ยน
1.
2.
3.
4.

หลักฐำน

กำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กำรรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
กำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ปัญหำอื่น ๆ

1. สำเนำบัตรประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. เอกสำรอื่น ๆ เช่น รู ปถ่ำย

ยืน่ คำร้องพร้อมหลักฐำน

ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน
ใช้ เวลา 1 นาที

ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ประมาณ 2 วัน
กรณี พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย

ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ประมาณ 1 ชม. 10 นาที
กรณี ให้กำรสนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์

ประชุมคณะบริ หำรเพื่อพิจำรณำ อนุมตั ิ
ใช้ เวลา 30 นาที

ผูบ้ ริ หำรอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบพื้นที่
ใช้ เวลา 1 ชั่วโมง

รำยงำน
ผูบ้ ริ หำร
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น
1. ป้ ายทีต่ ิดตั้งใหม่ ต้องยืน่ แบบรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ทีต่ ิดตั้งป้ าย
2. ป้ ายเก่ายืน่ แบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี
ยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย
(ภ.ป.1) พร้อมหลักฐำน
(เจ้ำของป้ ำย)

ตรวจสอบหลักฐำนและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย (ภ.ป.3) ใช้เวลำ 3 นำที

ชำระเงินภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งกำรประเมิน (ภ.ป.3)
(เจ้ำของป้ ำย)

หลักฐำน
-

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำกำรจดทะเบียนห้ำง/บริ ษทั
สำเนำทะเบียนพำณิ ชย์

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใช้เวลำ 3 นำที

ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้ องที่
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น
ชาระภาษีบารุงท้ องที่ต้งั แต่ เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
กรณี สำรวจภำษีใหม่
ยืน่ แบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมหลักฐำน
(ผูม้ ีหน้ำที่ที่เสี ยภำษี)

ตรวจสอบหลักฐำนและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
คำนวณภำษี ใช้เวลำ 5 นำที

ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลำ 2 นำที

กรณี ชำระภำษีประจำปี

หลักฐำน
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน
- สำเนำหลักฐำนที่ดิน
- สำเนำหลักฐำนที่ดิน
(โฉนดที่ดิน น.ส.3,
นส.3 ก ,สค.1 สปก.)
- ใบเสร็จรับเงินครั้ง
สุ ดท้ำย (ถ้ำมี)

นำใบเสร็จรับเงินปี ก่อนมำยืน่ ชำระภำษี
(ผูม้ ีหน้ำที่ที่เสี ยภำษี)

ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินและรำยชื่อ
จำกทะเบียน ภ.บ.ท.6 ใช้เวลำ 3 เวลำ

ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลำ 2 นำที

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น
ยืน่ แบบเพือ่ ชาระภาษี ฯ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ยืน่ แบบ ภ.ร.ด.2 พร้อมหลักฐำน
(บริ ษทั /ห้ำงร้ำน/เจ้ำของกิจกำร – โรงเรื อน)

หลักฐำน
-

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำเอกสำรที่ปลูกสร้ำง
สำเนำกำรจดทะเบียนห้ำง/บริ ษทั
สำเนำทะเบียนพำณิ ชย์
สำเนำใบอนุญำตจัดตั้งหรื อ
ประกอบกิจกำร (ถ้ำมี)

ตรวจสอบหลักฐำนและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้ เวลา 5 นาที

ออกใบแจ้งรำยกำรประเมิน (ภ.ง.ด.8)
ใช้ เวลา 2 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ง.ด.12) ใช้เวลำ 3 นำที

ชำระเงินภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(บริ ษทั /ห้ำงร้ำน/เจ้ำของกิจกำร-โรงเรื อน)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านพัสดุเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้น
ขออนุมตั ิจดั ซื้อจัดจ้ำง
ใช้ เวลา 1 วัน
(หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ)

ตรวจรับงำนจ้ำง/พัสดุ
ภำยใน 3 วันทำกำร
(ผูต้ รวจรับ/คณะกรรมกำรตรวจรับ)

จัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
ภำยใน 3 วันทำกำร
นับแต่วนั ตรวจรับ
(หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ)

พิจำรณำอนุมตั ิจดั ซื้อจัดจ้ำง
ใช้ เวลา 1 วัน
(นำยก อบต.คูเมือง)

ส่ งมอบงำนจ้ำง/พัสดุ
(ระยะเวลำตำมข้อตกลง/ใบสั่ง
สัญญำ)
(ผูร้ ับจ้ำง/ผูข้ ำย)

ออกเช็คสั่งจ่ำย/
ลงนำมในเช็คสั่งจ่ำย
ภำยใน 2 วันทำกำร
(จพง.กำรเงิน/ผูม้ ีอำนำจสั่งจ่ำย)

จัดทำรำยงำนขออนุมตั ิดำเนินกำรจัดทำ
ระยะเวลำและวิธีกำรตำมระเบียบพัสดุฯ
(เจ้ำหน้ำที่พสั ดุ)

ดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
ใช้เวลำตำมบันทึกตกลง,ใบสั่ง,สัญญำ
(ผูร้ ับจ้ำง/ผูข้ ำย)

รับเช็คและออกใบเสร็ จ/ใบสำคัญรับเงิน
ภำยใน 15 วันทำกำร
(ผูร้ ับจ้ำง/ผูข้ ำย)

ขั้นตอนการดาเนินการตามโครงการ
ก่อสร้ างขององค์การบริหารส่ วนตาบลสร้ างแป้ น
ผู้รับจ้ าง
ก่อนดาเนินการ
ส่ งแผนงำนโครงกำร

ขณะดาเนินการ
รับหนังสื อขอควำมอนุเครำะห์
ทดสอบวัสดุจำก อบต. (ถ้ำมี)

ดาเนินการแล้วเสร็จ
แจ้งช่ำงผูค้ วบคุมงำนเช้ำ
ตรวจสอบควำมเรี ยบร้อยก่อน
ส่ งมอบงำนจ้ำง
ถูกต้องเป็ นไปตำมสัญญำจ้ำง

ส่ งหนังสื อแจ้งเข้ำ
ดำเนินกำร
ตรวจสอบแบบแปลนให้
เข้ำใจ หำกแบบแปลนขัด
หรื อแย้งกัน ให้แจ้งช่ำงผูค้ วบคุม
งำนหำแนวทำงแก้ไข

ส่ งผลทดสอบวัสดุในแต่ละ
ขั้นตอนกำรก่อสร้ำง(ถ้ำมี)
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนในแต่ละขั้นตอน
ให้แจ้งผูค้ วบคุมงำนเข้ำตรวจสอบ
ก่อนอย่ำงน้อย 1 วัน

ส่ งหนังสื อมอบงำนจ้ำงพร้อม
ผลทดสอบและภำพถ่ำยโครงกำร
กรรมกำรพร้อมกันตรวจ
งำนจ้ำงภำยใน 3 วันทำกำร
นับแต่วนั ส่ งมอบงำน

แก้ไข
งำนจ้ำงให้
เรี ยบร้อย
เป็ นไปตำม
สัญญำจ้ำง
ไม่เป็ นไปตำม
สัญญำจ้ำง

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยืน่ ขออนุญาตก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ ายอาคาร

ผูย้ นื่ ขออนุญำตยืน่ เอกสำร
หลักฐำนพร้อมแบบแปลน

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ 3 วัน
ถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน
และแบบแปลนเบื้องต้น
ใช้ เวลา ½ วัน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบสถำนที่ดำเนินกำร
ที่ยนื่ ขออนุญำต
ใช้ เวลา 1 วัน
ไม่ถูกต้อง

แจ้งให้ผอู ้ ื่นขออนุญำตส่ งเอกสำร
หลักฐำนหรื อดำเนินกำรให้ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
แจ้งผูย้ นื่ ขออนุญำต
มำรับใบอนุญำต

จพง.ท้องถิ่นพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต
ใช้ เวลา 1 วัน

ทำน ตรวจ เห็นชอบเสนอ
จพง.ท้องถิ่น
ใช้ เวลา ½ วัน

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยืน่ ขออนุญาตก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ ายอาคาร
กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทัว่ ไปของประชาชน
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
สำเนำหรื อภำพโฉนดที่ดิน
สำเนำทะเบียนบ้ำนผูข้ องผูข้ ออนุญำต
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูข้ ออนุญำต
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้ ขียนแบบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูข้ ออนุญำต
สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำของผูเ้ ขียนแบบ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3
1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด

กรณีก่อสร้ างอาคารในที่ดนิ ของผู้อนื่ ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้ ประกอบด้ วย
( ) 1. สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของที่ดิน
( ) 2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของเจ้ำของที่ดิน
( ) 3. หนังสื อยินยอมให้ทำกำรปลูกสร้ำงอำคำรที่ดิน

จำนวน
จำนวน
จำนวน

กรณีที่เป็ นอาคารโรงงาน หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ งาน ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

()
()

()
()
()

1.
2.
3.
4.
5.

แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
จำนวน
รำยกำรคำนวณ
จำนวน
สำเนำรำยกำรคำนวณ
จำนวน
หนังสื อแสดงถึงควำมเป็ นตัวแทนของเจ้ำของอำคำร กรณี ตวั แทนเจ้ำของอำคำรเป็ นผูข้ ออนุญำต จำนวน
สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญำต
ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญำต)
จำนวน
6. สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูท้ ี่มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล
จำนวน
7. หนังสื อแสดงควำมยินยอมและรับรองของผูอ้ อกแบบและคำนวณอำคำร พร้อมทั้งสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(กรณี ที่เป็ นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี )
จำนวน
8. สำเนำหรื อภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1
จำนวน
9. หนังสื อแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำนตำมข้อ 3
10. สำเนำหรื อภำพถ่ำยในอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม (เฉพำะกรณี ที่เป็ นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
หรื อวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี )
จำนวน

5
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1
1

ชุด
ชุด

1
1

ชุด
ชุด

1

ชุด

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ / คนพิการ

ผูย้ นื่ ขออนุญำตยืน่ เอกสำร

หลักฐำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชำคมหมู่บำ้ นเพื่อ
คัดเลือก/จัดลำดับ
ปิ ดประกำศอย่ำงน้อย
15 วัน
คัดค้ำน

ไม่คดั ค้ำน

ผูบ้ ริ หำร อบต.แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ ข้อพิจำรณำ
แจ้งรำยชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินให้ สนง.ท้องถิ่น
จังหวัดทรำบก่อนเดือนมีนำคมของทุกปี
เพื่อแจ้ง กรมฯ จัดตั้งงบประมำณต่อไป

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำสมุดประจำตัวคนพิกำร
ใบมอบอำนำจ/พินยั กรรม
รับรองกำรมีชีวติ /รับรองว่ำจะแจ้ง
อื่น ๆ

นำเสนอผูบ้ ริ หำรท้องถิ่น
อนุมตั ิรำยชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินสงเครำะห์
รำยงำนผล
ภำยใน 15 วัน
จัดทำแบบสอบประวัติ
ผูส้ ู งอำยุ/คนพิกำร

