คู่มือการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
อาเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ตดิ ต่อ 045-950-376

ขัน้ ตอนการให้บริการแก่ประชาชน
สาส์นจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
คูม่ ือเล่มนี้จัดทาเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนกลางได้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙
ขอแสดงความนับถือ

ส.ต.ท.
.
( สุทธิชยั สารีบตุ ร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัตหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง

ขัน้ ตอนและกาหนดเวลาการขอรับข้อมูล ข่าวสารทางราชการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง

ยืน่ คำร้อง

ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน
ใช้ เวลา 5 นาที

เสนอผูบ้ ริ หำร
พิจำรณำ

ผูบ้ ริ หำรอนุมตั ิ
ภายใน ๑ วัน

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตตาบล
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกลาง

บริ กำร

1. สื บค้นข้อมูล

ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จประมำณ 5 นำที

ลงทะเบียนกำรขอใช้

ลงทะเบียนกำรขอใช้
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอข้ อมูลข่ าวสารทั่วไป
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกลาง
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 การร้ องทุกข์ /ร้ องเรียน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกลาง

ยืน่ คำร้อง
ขอรับควำมช่วยเหลือ

ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน
ใช้ เวลา 1 นาที

รำยงำนผูบ้ ริ หำร
พิจำรณำอนุมตั ิ ให้ควำมช่วยเหลือ
ใช้ เวลา ๓๐ วัน

แจ้งผลกำรตรวจสอบ
และกำรแนะนำ/แก้ไข

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกลาง
1. ป้ายที่ติดตั้งใหม่ต้องยื่นแบบรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
2. ป้ายเก่ายื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี
ยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย
(ภ.ป.1) พร้อมหลักฐำน
(เจ้ำของป้ำย)

ตรวจสอบหลักฐำนและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย (ภ.ป.3) ใช้เวลำ 3 นำที
ชำระเงินภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งกำรประเมิน (ภ.ป.3)
(เจ้ำของป้ำย)

หลักฐำน
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริษัท
สาเนาทะเบียนพาณิชย์

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใช้เวลำ 3 นำที

ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้ องที่
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกลาง
ชาระภาษีบารุงท้องทีต่ งั้ แต่เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
กรณี สำรวจภำษีใหม่
ยืน่ แบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมหลักฐำน
(ผูม้ ีหน้ำที่ที่เสี ยภำษี)

ตรวจสอบหลักฐำนและสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติม
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

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกลาง
ยืน่ แบบเพือ่ ชาระภาษี ฯ ตัง้ แต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ยืน่ แบบ ภ.ร.ด.2 พร้อมหลักฐำน
(บริ ษทั /ห้ำงร้ำน/เจ้ำของกิจกำร – โรงเรื อน)

หลักฐำน
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารที่ปลูกสร้าง
สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริษัท
สาเนาทะเบียนพาณิชย์
สาเนาใบอนุญาตจัดตัง้ หรือ
ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

ตรวจสอบหลักฐำนและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้ เวลา 5 นาที

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

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

ชำระเงินภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(บริ ษทั /ห้ำงร้ำน/เจ้ำของกิจกำร-โรงเรื อน)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านพัสดุเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกลาง
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)

ออกเช็คสัง่ จ่ำย/
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 วนตาบลโนนกลาง
ผู้รับจ้ าง
ก่อนดาเนินการ
ส่ งแผนงำนโครงกำร

ส่ งหนังสื อแจ้งเข้ำ
ดำเนินกำร
ตรวจสอบแบบแปลนให้
เข้ำใจ หำกแบบแปลนขัด
หรื อแย้งกัน ให้แจ้งช่ำงผู ้
ควบคุมงำนหำแนวทำงแก้ไข

ขณะดาเนินการ
รับหนังสื อขอควำมอนุเครำะห์
ทดสอบวัสดุจำก อบต. (ถ้ำมี)

ส่ งผลทดสอบวัสดุในแต่
ะ าง
สัญลญาจ้
ขั้นตอนกำรก่อสร้ำง(ถ้ำมี)
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนในแต่ละขั้นตอน
ให้แจ้งผูค้ วบคุมงำนเข้ำตรวจสอบ
ก่อนอย่ำงน้อย 1 วัน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
แจ้งช่ำงผูค้ วบคุมงำนเช้ำ
ตรวจสอบควำมเรี ยบร้อยก่อน
ส่ งมอบงำนจ้ำง

ส่ งหนังสื อมอบงำนจ้ำงพร้อม
ผลทดสอบและภำพถ่ำยโครงกำร
กรรมกำรพร้อมกันตรวจ
งำนจ้ำงภำยใน 3 วันทำกำร
นับแต่วนั ส่ งมอบงำน

แก้ไข
งำนจ้ำงให้
เรี ยบร้อย
เป็ นไปตำม
สัญญำจ้ำง

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ 3 วัน
ผูย้ นื่ ขออนุญำตยืน่ เอกสำร
หลักฐำนพร้อมแบบแปลน

ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน
และแบบแปลนเบื้องต้น
ใช้ เวลา ½ วัน

ตรวจสอบสถำนที่ดำเนินกำร
ที่ยนื่ ขออนุญำต
ใช้ เวลา 1 วัน

จพง.ท้องถิ่นพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต
ใช้ เวลา 1 วัน

ทำน ตรวจ เห็นชอบเสนอ
จพง.ท้องถิ่น
ใช้ เวลา ½ วัน

แจ้งให้ผอู ้ ื่นขออนุญำตส่ งเอกสำร
หลักฐำนหรื อดำเนินกำรให้ถูกต้อง

แจ้งผูย้ นื่ ขออนุญำต
มำรับใบอนุญำต

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
กรณีอาคารที่อยูอ่ าศัยทั่วไปของประชาชน
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คาขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
สาเนาหรือภาพโฉนดที่ดนิ ขนาดเท่าตัวจริง
สาเนาทะเบียนบ้านผู้ของผู้ขออนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เขียนแบบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เขียนแบบ
สาเนาหลักฐานการศึกษาของผู้เขียนแบบ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด

กรณีกอ่ สร้างอาคารในทีด่ นิ ของผูอ้ ืน่ ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
( ) 1. สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
( ) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของที่ดนิ
( ) 3. หนังสือยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารที่ดนิ

จานวน
จานวน
จานวน

กรณีทเี่ ป็นอาคารโรงงาน หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้งาน ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

( )
( )

( )
( )
( )

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

คาขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
รายการคานวณ
สาเนารายการคานวณ
หนังสือแสดงถึงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
7. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ที่มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
8. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร พร้อมทั้งสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
9. สาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดนิ เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1
10. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3
11. สาเนาหรือภาพถ่ายในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
5
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จานวน
จานวน

1
1

ชุด
ชุด

จานวน
จานวน

1
1

ชุด
ชุด

จานวน

1

ชุด

ขัน้ ตอนการพิจารณาลงทะเบียนผูส้ ูงอายุ / คนพิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
ผู้ยื่นขอรับเบีย้ ยังชีพ
ยื่นเอกสารภายในเดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี
หลักฐาน

เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

1.
2.
3.
4.
5.

ปิดประกาศ
ผู้มีสทิ ธิรับเบีย้ ยังชีพ
ในที่สาธารณะ
คัดค้าน

ไม่คัดค้าน

ผู้บริหาร อบต.แต่งตัง้
คณะกรรมการการตรวจสอบ ข้อพิจารณา

นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัตริ ายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินเบีย้ ยังชีพ
รายงานผล

แจ้งรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินเบีย้ ยังชีพให้ สนง.ท้องถิ่น
จังหวัดทราบก่อนเดือนมกราคมของทุกปี
เพื่อแจ้ง กรมฯ จัดตั้งงบประมาณต่อไป

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาสมุดประจาตัวคนพิการ
ใบมอบอานาจ/พินัยกรรม
อื่น ๆ

ภายใน 15 วัน
ไม่คัดค้าน
จัดทาทะเบียนประวัติ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ

