คู่มือการให้ บริการประชาชน
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ 0 - 4201 -5270
โทรสาร 0 - 4201 - 5272

ขั้นตอนการให้ บริการแก่ ประชาชน
สาส์ นจากนายก
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
คู่มือเล่มนี้จดั ทาเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การประชาชนขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุดบง ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริ การแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกุดบงได้ ซึ่ งถือเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 20 และมาตรา 29

นายไพฑูรย์ นาเหนือ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดบง

คู่มือการให้ บริการประชาชนองค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดบง

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอหนังสื อรับรอง
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
บริ การข้อมูล

หลักฐาน

1. หนังสื อรับรองบุคคล
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน/
ค่าจ้างและค่าตอบแทน

1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาประจาตัวพนักงานส่ วนตาบล
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ 15 นาที

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลา 5 นาที
ทานตรวจ เห็นชอบ
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตตาบล
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง

บริ การ

1. สื บค้นข้อมูล

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ 5 นาที

ลงทะเบียนการขอใช้

ลงทะเบียนการขอใช้
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอข้ อมูลข่ าวสารทั่วไป
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
บริ การข้อมูล

หลักฐาน

1. ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน/
ค่าจ้างและค่าตอบแทน

1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ 10 นาที
ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลา 2 นาที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 4 นาที

ทานตรวจ เห็นชอบ
ใช้ เวลา 4 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้ อร้ องเรียน และการช่ วยเหลือให้ การสนับสนุนประชาชน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
ปัญหา/ข้อร้องเรี ยน
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปัญหาอื่น ๆ

1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารอื่น ๆ เช่น รู ปถ่าย

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลา 1 นาที

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ 2 วัน
กรณี พิจารณางบประมาณรายจ่าย

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ 1 ชม. 10 นาที
กรณี ให้การสนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์

ประชุมคณะบริ หารเพื่อพิจารณา อนุมตั ิ
ใช้ เวลา 30 นาที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบพื้นที่
ใช้ เวลา 1 ชั่วโมง

รายงาน
ผูบ้ ริ หาร
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
1. ป้ ายทีต่ ิดตั้งใหม่ ต้องยื่นแบบรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ทีต่ ิดตั้งป้ าย
2. ป้ ายเก่ายื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) พร้อมหลักฐาน
(เจ้าของป้าย)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) ใช้เวลา 3 นาที

ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
(เจ้าของป้าย)

หลักฐาน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริ ษทั
- สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใช้เวลา 3 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้ องที่
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
ชาระภาษีบารุงท้ องที่ต้งั แต่ เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
กรณี สารวจภาษีใหม่
ยืน่ แบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมหลักฐาน
(ผูม้ ีหน้าที่ที่เสี ยภาษี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คานวณภาษี ใช้เวลา 5 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 2 นาที

กรณี ชาระภาษีประจาปี

หลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- สาเนาหลักฐานที่ดิน
- สาเนาหลักฐานที่ดิน
(โฉนดที่ดิน น.ส.3,
นส.3 ก ,สค.1 สปก.)
- ใบเสร็จรับเงินครั้ง
สุ ดท้าย (ถ้ามี)

นาใบเสร็จรับเงินปี ก่อนมายืน่ ชาระภาษี
(ผูม้ ีหน้าที่ที่เสี ยภาษี)

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชื่อ
จากทะเบียน ภ.บ.ท.6 ใช้เวลา 3 เวลา

ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 2 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
ยื่นแบบเพื่อชาระภาษี ฯ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ยืน่ แบบ ภ.ร.ด.2 พร้อมหลักฐาน
(บริ ษทั /ห้างร้าน/เจ้าของกิจการ – โรงเรื อน)

หลักฐาน
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารที่ปลูกสร้าง
สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริ ษทั
สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งหรื อ
ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้ เวลา 5 นาที

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

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ง.ด.12) ใช้เวลา 3 นาที

ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(บริ ษทั /ห้างร้าน/เจ้าของกิจการ-โรงเรื อน)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านพัสดุเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
ส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
ขออนุมตั ิจดั ซื้อจัดจ้าง
ใช้ เวลา 1 วัน
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ
ภายใน 3 วันทาการ
(ผูต้ รวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับ)

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ตรวจรับ
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

พิจารณาอนุมตั ิจดั ซื้อจัดจ้าง
ใช้ เวลา 1 วัน
(นายก อบต.กุดบง)

ส่ งมอบงานจ้าง/พัสดุ
(ระยะเวลาตามข้อตกลง/ใบสั่ง
สัญญา)
(ผูร้ ับจ้าง/ผูข้ าย)

ออกเช็คสั่งจ่าย/
ลงนามในเช็คสั่งจ่าย
ภายใน 2 วันทาการ
(จพง.การเงิน/ผูม้ ีอานาจสั่งจ่าย)

จัดทารายงานขออนุมตั ิดาเนินการจัดทา
ระยะเวลาและวิธีการตามระเบียบพัสดุฯ
(เจ้าหน้าที่พสั ดุ)

ดาเนินการจัดหาพัสดุ
ใช้เวลาตามบันทึกตกลง,ใบสั่ง,สัญญา
(ผูร้ ับจ้าง/ผูข้ าย)

รับเช็คและออกใบเสร็จ/ใบสาคัญรับเงิน
ภายใน 15 วันทาการ
(ผูร้ ับจ้าง/ผูข้ าย)

ขั้นตอนการดาเนินการตามโครงการ
ก่อสร้ างขององค์การบริหารส่ วนตาบลกุดบง
ผู้รับจ้ าง
ก่อนดาเนินการ
ส่ งแผนงานโครงการ

ขณะดาเนินการ
รับหนังสื อขอความอนุเคราะห์
ทดสอบวัสดุจาก อบต. (ถ้ามี)

ดาเนินการแล้วเสร็จ
แจ้งช่างผูค้ วบคุมงานเช้า
ตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อน
ส่ งมอบงานจ้าง
ถูกต้องเป็ นไปตามสัญญาจ้าง

ส่ งหนังสื อแจ้งเข้า
ดาเนินการ
ตรวจสอบแบบแปลนให้
เข้าใจ หากแบบแปลนขัด
หรื อแย้งกัน ให้แจ้งช่างผูค้ วบคุม
งานหาแนวทางแก้ไข

ส่ งผลทดสอบวัสดุในแต่ละ
ขั้นตอนการก่อสร้าง(ถ้ามี)
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน
ให้แจ้งผูค้ วบคุมงานเข้าตรวจสอบ
ก่อนอย่างน้อย 1 วัน

ส่ งหนังสื อมอบงานจ้างพร้อม
ผลทดสอบและภาพถ่ายโครงการ
กรรมการพร้อมกันตรวจ
งานจ้างภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ส่ งมอบงาน

แก้ไข
งานจ้างให้
เรี ยบร้อย
เป็ นไปตาม
สัญญาจ้าง
ไม่เป็ นไปตาม
สัญญาจ้าง

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร

ผูย้ นื่ ขออนุญาตยืน่ เอกสาร
หลักฐานพร้อมแบบแปลน

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ 3 วัน
ถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
และแบบแปลนเบื้องต้น
ใช้ เวลา ½ วัน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบสถานที่ดาเนินการ
ที่ยนื่ ขออนุญาต
ใช้ เวลา 1 วัน
ไม่ถูกต้อง

แจ้งให้ผอู ้ ื่นขออนุญาตส่ งเอกสาร
หลักฐานหรื อดาเนินการให้ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
แจ้งผูย้ นื่ ขออนุญาต
มารับใบอนุญาต

จพง.ท้องถิ่นพิจารณา
ออกใบอนุญาต
ใช้ เวลา 1 วัน

ทาน ตรวจ เห็นชอบเสนอ
จพง.ท้องถิ่น
ใช้ เวลา ½ วัน

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไปของประชาชน
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

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

แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน 3 ชุด
สาเนาหรื อภาพโฉนดที่ดิน จานวน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ องผูข้ ออนุญาต จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ ออนุญาต จานวน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ขียนแบบ จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ ออนุญาต จานวน 1 ชุด
สาเนาหลักฐานการศึกษาของผูเ้ ขียนแบบ จานวน 1 ชุด

กรณีก่อสร้ างอาคารในที่ดนิ ของผู้อื่น ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้ ประกอบด้ วย
( ) 1. สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
( ) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
( ) 3. หนังสื อยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารที่ดิน

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

กรณีที่เป็ นอาคารโรงงาน หรื ออาคารประเภทควบคุมการใช้ งาน ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้
( ) 1. แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน 5 ชุด
( ) 2. รายการคานวณ
จานวน 1 ชุด
( ) 3. สาเนารายการคานวณ
จานวน 1 ชุด
( ) 4. หนังสื อแสดงถึงความเป็ นตัวแทนของเจ้าของอาคาร กรณี ตวั แทนเจ้าของอาคารเป็ นผูข้ ออนุญาต จานวน 1 ชุด
( ) 5. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต) จานวน 1 ชุด
( ) 6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ี่มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล จานวน 1 ชุด
( ) 7. หนังสื อแสดงความยินยอมและรับรองของผูอ้ อกแบบและคานวณอาคาร พร้อมทั้งสาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณี ที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี )
จานวน 1 ชุด
( ) 8. สาเนาหรื อภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 จานวน 1 ชุด
( ) 9. หนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานตามข้อ 3
( ) 10. สาเนาหรื อภาพถ่ายในอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (เฉพาะกรณี ที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรื อวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ) จานวน 1 ชุด

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ / คนพิการ

ผูย้ นื่ ขออนุญาตยืน่ เอกสาร

หลักฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชาคมหมู่บา้ นเพื่อ
คัดเลือก/จัดลาดับ
ปิ ดประกาศอย่างน้อย
15 วัน
คัดค้าน

ไม่คดั ค้าน

ผูบ้ ริ หาร อบต.แต่งตั้ง
คณะกรรมการการตรวจสอบ ข้อพิจารณา
แจ้งรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินให้ สนง.ท้องถิ่น
จังหวัดทราบก่อนเดือนมีนาคมของทุกปี
เพื่อแจ้ง กรมฯ จัดตั้งงบประมาณต่อไป

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาสมุดประจาตัวคนพิการ
ใบมอบอานาจ/พินยั กรรม
รับรองการมีชีวติ /รับรองว่าจะแจ้ง
อื่น ๆ

นาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
อนุมตั ิรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
รายงานผล
ภายใน 15 วัน
จัดทาแบบสอบประวัติ
ผูส้ ู งอายุ/คนพิการ

