คูม อื การใหบริการประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
อําเภอจัตรุ สั จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพทตดิ ตอ 0 – 4405 – 6006
โทรสาร 0 – 4405 – 6006-7

ขั้นตอนการใหบริการแกประชาชน
สาสนจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
คูมือเลมนี้จัดทําเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
ตํ าบลหนองบั ว บาน ซึ่ งจะทํ าให ป ระชาชนมี ค วามรู ความเข าใจในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ แ ละ
ระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการแตละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวบานได ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรา 20 และมาตรา 29
ทั้งนี้ ยังสามารถรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางเว็บไซต www.nongbuaban.go.th
(ลงชือ่ )
(นายณัฐพนธ ณรงคหิรัญโรจนะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน

คูม อื การใหบริการประชาชนองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
ขัน้ ตอนและกําหนดเวลาการขอหนังสือรับรอง
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
บริการขอมูล

หลักฐาน

1. หนังสือรับรองบุคคล
2. หนังสือรับรองเงินเดือน/
คาจางและคาตอบแทน

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือ
สําเนาประจําตัวพนักงานสวนตําบล
ผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิน่
2. สําเนาทะเบียนบาน
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จประมาณ 15 นาที

ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน

ผูบ ริหารอนุมตั ิ
ใชเวลา 5 นาที

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใชเวลา 5 นาที
ทานตรวจ เห็นชอบ
ใชเวลา 5 นาที

ขัน้ ตอนและกําหนดเวลาการขอใชบริการอินเทอรเน็ตตําบล
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน

บริการ
1. สืบคนขอมูล

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จประมาณ 5 นาที

ลงทะเบียนการขอใช

ลงทะเบียนการขอใช
ใชเวลา 5 นาที

ขัน้ ตอนและกําหนดเวลาการขอขอมูลขาวสารทัว่ ไป
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
บริการขอมูล

หลักฐาน

1. ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
2. หนังสือรับรองเงินเดือน/
คาจางและคาตอบแทน ฯลฯ

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
2. สําเนาทะเบียนบาน
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จประมาณ 10 นาที

ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใชเวลา 2 นาที

ผูบ ริหารอนุมตั ิ
ใชเวลา 4 นาที

ทานตรวจ เห็นชอบ
ใชเวลา 4 นาที

ขัน้ ตอนและกําหนดเวลาการรับฟง ปญหา ขอรองเรียน และการชวยเหลือใหการสนับสนุนประชาชน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
ปญหา/ขอรองเรียน
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ปญหาอืน่ ๆ
ยืน่ คํารองพรอมหลักฐาน

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ
ประมาณ 2 วัน
กรณีพิจารณางบประมาณรายจาย
ประชุมคณะบริหารเพือ่ พิจารณา อนุมตั ิ
ใชเวลา 30 นาที

1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. เอกสารอืน่ ๆ เชน รูปถาย
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใชเวลา 2 นาที
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ
ประมาณ 1 ชม. 10 นาที
กรณีใหการสนับสนุนเครือ่ งมือ อุปกรณ
ผูบ ริหารอนุมตั ิ
ใชเวลา 5 นาที

ตรวจสอบพืน้ ที่
ใชเวลา 1 ชั่วโมง

รายงาน
ผูบริหาร
ใชเวลา 5 นาที

ขั้นตอนการชําระภาษีปาย
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
1. ปายที่ติดตั้งใหมตองยื่นแบบรายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ติดตั้งปาย
2. ปายเกายื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกป
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีปา ย
(ภ.ป.1) พรอมหลักฐาน
(เจาของปาย)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
แจงการประเมินภาษีปา ย (ภ.ป.3) ใชเวลา 3 นาที

ชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่
ไดรบั แจงการประเมิน (ภ.ป.3)
(เจาของปาย)
หลักฐาน
-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาการจดทะเบียนหาง/บริษทั
สําเนาทะเบียนพาณิชย

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใชเวลา 2 นาที

ขัน้ ตอนการชําระภาษีบาํ รุงทองที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
ชําระภาษีบํารุงทองที่ตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกป
กรณีสาํ รวจภาษีใหม
ยืน่ แบบ ภ.บ.ท.5 พรอมหลักฐาน
(ผูม หี นาทีท่ เ่ี สียภาษี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
คํานวณภาษี ใชเวลา 5 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน ใชเวลา 2 นาที

กรณีชาํ ระภาษีประจําป
หลักฐาน
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
- สําเนาหลักฐานทีด่ ิน
- สําเนาหลักฐานทีด่ ิน
(โฉนดทีด่ ิน น.ส.3,
นส.3 ก ,สค.1 สปก.)
- ใบเสร็จรับเงินครัง้
สุดทาย (ถามี)

นําใบเสร็จรับเงินปกอนมายื่นชําระภาษี
(ผูม หี นาทีท่ เ่ี สียภาษี)

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชือ่
จากทะเบียน ภ.บ.ท.6 ใชเวลา 3 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน ใชเวลา 2 นาที

ขัน้ ตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
ยื่นแบบเพื่อชําระภาษี ฯ ตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ของทุกป
ยืน่ แบบ ภ.ร.ด.2 พรอมหลักฐาน
(บริษทั /หางราน/เจาของกิจการ – โรงเรือน)

หลักฐาน
-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาเอกสารทีป่ ลูกสราง
สําเนาการจดทะเบียนหาง/บริษทั
สําเนาทะเบียนพาณิชย
สําเนาใบอนุญาตจัดตัง้ หรือ
ประกอบกิจการ (ถามี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ใชเวลา 5 นาที

ออกใบแจงรายการประเมิน (ภ.ง.ด.8)
ใชเวลา 3 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ง.ด.12) ใชเวลา 2 นาที

ชําระเงินภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั
แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(บริษทั /หางราน/เจาของกิจการ-โรงเรือน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจาง
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
ขออนุมตั จิ ดั ซือ้ จัดจาง
ใชเวลา 1 วัน
(หนวยงานเจาของงบประมาณ)

ตรวจรับงานจาง/พัสดุ
ภายใน 3 วันทําการ
(ผูต รวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับ)

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวนั ตรวจรับ
(หนวยงานเจาของงบประมาณ)

พิจารณาอนุมตั จิ ดั ซือ้ จัดจาง
ใชเวลา 1 วัน
(นายก อบต.หนองบัวบาน)

สงมอบงานจาง/พัสดุ
(ระยะเวลาตามขอตกลง/ใบสั่ง
สัญญา)
(ผูร บั จาง/ผูข าย)

ออกเช็คสัง่ จาย/
ลงนามในเช็คสัง่ จาย
ภายใน 2 วันทําการ
(จพง.การเงิน/ผูม อี าํ นาจสัง่ จาย)

จัดทํารายงานขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดทํา
ระยะเวลาและวิธกี ารตามระเบียบพัสดุฯ
(เจาหนาทีพ่ สั ดุ)

ดําเนินการจัดหาพัสดุ
ใชเวลาตามบันทึกตกลง,ใบสัง่ ,สัญญา
(ผูร บั จาง/ผูข าย)

รับเช็คและออกใบเสร็จ/ใบสําคัญรับเงิน
ภายใน 15 วันทําการ
(ผูร บั จาง/ผูข าย)

ขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการ
กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน
ผูร บั จาง
กอนดําเนินการ
สงแผนงานโครงการ

ขณะดําเนินการ
รับหนังสือขอความอนุเคราะห
ทดสอบวัสดุจาก อบต. (ถามี)

ดําเนินการแลวเสร็จ
แจงชางผูค วบคุมงานเชา
ตรวจสอบความเรียบรอยกอน
สงมอบงานจาง
ถูกตองเปนไปตามสัญญาจาง

สงหนังสือแจงเขา
ดําเนินการ
ตรวจสอบแบบแปลนให
เขาใจ หากแบบแปลนขัด
หรือแยงกัน ใหแจงชางผูค วบคุม
งานหาแนวทางแกไข

สงผลทดสอบวัสดุในแตสัญ
ละญาจาง
ขั้นตอนการกอสราง(ถามี)
กอนเริม่ ปฏิบตั งิ านในแตละขัน้ ตอน
ใหแจงผูค วบคุมงานเขาตรวจสอบ
กอนอยางนอย 1 วัน

สงหนังสือมอบงานจางพรอม
ผลทดสอบและภาพถายโครงการ
กรรมการพรอมกันตรวจ
งานจางภายใน 3 วันทําการ
นับแตวนั สงมอบงาน

แกไข
งานจางให
เรียบรอย
เปนไปตาม
สัญญาจาง
ไมเปนไปตาม

ขัน้ ตอนและเวลาในการดําเนินการ
การยื่นขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ 3 วัน
ผูยื่นขออนุญาตยื่นเอกสาร
หลักฐานพรอมแบบแปลน

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
และแบบแปลนเบือ้ งตน
ใชเวลา ½ วัน

ถูกตองครบถวน
ตรวจสอบสถานที่ดําเนินการ
ทีย่ น่ื ขออนุญาต
ใชเวลา 1 วัน
ไมถกู ตอง ไมครบถวน

ไมถกู ตอง

แจงใหผูอื่นขออนุญาตสงเอกสาร
หลักฐานหรือดําเนินการใหถูกตอง
ไมถกู ตอง
แจงผูย น่ื ขออนุญาต
มารับใบอนุญาต

จพง.ทองถิน่ พิจารณา
ออกใบอนุญาต
ใชเวลา 1 วัน

ทาน ตรวจ เห็นชอบเสนอ
จพง.ทองถิน่
ใชเวลา ½ วัน

ขัน้ ตอนและเวลาในการดําเนินการ
การยื่นขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
กรณีอาคารทีอ่ ยูอ าศัยทั่วไปของประชาชน
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

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

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
สําเนาหรือภาพโฉนดทีด่ ิน
สําเนาทะเบียนบานผูข องผูข ออนุญาต
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข ออนุญาต
สําเนาทะเบียนบานของผูเ ขียนแบบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข ออนุญาต
สําเนาหลักฐานการศึกษาของผูเขียนแบบ

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

กรณีกอสรางอาคารในที่ดินของผูอื่น ตองแนบเอกสารดังตอไปนี้ ประกอบดวย
( ) 1. สําเนาทะเบียนบานของเจาของทีด่ นิ
( ) 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของที่ดนิ
( ) 3. หนังสือยินยอมใหทาํ การปลูกสรางอาคารทีด่ นิ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

กรณีทเ่ี ปนอาคารโรงงาน หรืออาคารประเภทควบคุมการใชงาน ตองแนบเอกสารดังตอไปนี้
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( )

( )
( )
( )

1.
2.
3.
4.
5.

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
รายการคํานวณ
สําเนารายการคํานวณ
หนังสือแสดงถึงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร กรณีตวั แทนเจาของอาคารเปนผูข ออนุญาต
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูม อี าํ นาจลงชือ่ แทนนิตบิ คุ คลผูข ออนุญาต
ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
6. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูท ม่ี อี าํ นาจลงชือ่ แทนนิตบิ คุ คล
7. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูอ อกแบบและคํานวณอาคาร พรอมทัง้ สําเนา
ใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
8. สําเนาหรือภาพถายโฉนดทีด่ นิ เลขที/่ น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1
9. หนังสือแสดงความยินยอมของผูค วบคุมงานตามขอ 3
10. สําเนาหรือภาพถายในอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม (เฉพาะกรณีทเ่ี ปนอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ นประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จํานวน
จํานวน

1
1

ชุด
ชุด

จํานวน
จํานวน

1
1

ชุด
ชุด

จํานวน

1

ชุด

ขัน้ ตอนการพิจารณาคัดเลือกผูส งู อายุ / คนพิการ

ผูย น่ื ขออนุญาตยืน่ เอกสาร

หลักฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชาคมหมูบานเพื่อ
คัดเลือก/จัดลําดับ
ปดประกาศอยางนอย
15 วัน
คัดคาน
ผูบ ริหาร อบต. แตงตัง้
คณะกรรมการการตรวจสอบ ขอพิจารณา

แจงรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิรบั เงินให สนง.ทองถิ่น
จังหวัดทราบกอนเดือนมีนาคมของทุกป
เพือ่ แจง กรมฯ จัดตัง้ งบประมาณตอไป

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ
ใบมอบอํานาจ/พินยั กรรม
รับรองการมีชวี ิต/รับรองวาจะแจง
อื่น ๆ

ไมคัดคาน
นําเสนอผูบ ริหารทองถิน่
อนุมตั ริ ายชือ่ ผูม สี ทิ ธิรบั เงินสงเคราะห
รายงานผล
ภายใน 15 วัน
จัดทําแบบสอบประวัติ
ผูสูงอายุ/คนพิการ

ใชเวลาบริการ 30 นาที/ราย

