คู่มือการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
สาส์นจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
คู่มือเล่มนี้จัดทำเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำโรง ซึ่งจะทำให้ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และระยะเวลำแล้วเสร็จของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท โดยประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำ ร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำโรงได้ ซึ่งถือเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริห ำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ตำมมำตรำ 20 และมำตร 29

(ลงชื่อ) -ประเทือง ภักเกษม(นำยประเทือง ภักเกษม)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำโรง

คู่มือการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง

แผนภูมขิ นั้ ตอน และกาหนดระยะเวลาการด าเนินการ
(ส านักปลัด)
๑. การรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ – ๕ วัน
รับหนังสือร้องทุกข /์ ร้องเรียน
จากประชาชน
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

๑ วัน

แจ้งส่วนราชการเจ้าของเรือ่ งที่
รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วนราชการดาเนิน การ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

๑ วัน

ประชาชน

๒. งานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเวลำดำเนินกำร ทันที
รับแจ้งเหตุจากประชาชน
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

ในทันที

แจ้งเหตุให้แก่ปลัด อบต.
และนายก อบต. เพือ่ ส่ง
ด าเนินการ

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบดาเนินการ

ในทันที

ช ว่ ยเหลือและบรรเทาสาธ ารณภัย

๓. การขอรับสนับสนุนน้าอุปโภคและบริโภค ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ – ๒ ชั่วโมง
รับหนังสือขอความอนุเคราะห์
จากประชาชน
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

๑ ช วั่ โมง

ประสานงานขอรับการ
สนับสนุนพาหนะและ
น้าประปาจากหน่วยงานอืน่

๑ ช วั่ โมง

น้าประปามาแจกจ่ายให้แก่ผ ู้
เดือดร้อน

๓ วัน

แจ้งผลด าเนินการแก่
ประชาชน

๔. การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๕.

ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ - ๑๘ วัน

ยืน่ ค าขออนุญาต (แบบ ส.อ.๑)
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร
๑ วัน
๑ วัน
(รับแบบฟอร์
มและยื
น่ เรืาอ่ ยสิ
ง) นค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ
หลักฐาน ระยะเวลำดำเนินกำร
การขออนุ
ญาตจ
าหน่
ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต
ยืน่ ค าขออนุญาต
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

๑ วัน

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน
ขออนุญาต/ต่อใบอนุญ าต

๖. การขออนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
ยืน่ ค าขออนุญาต
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

๗. การขออนุญาตจัดตัง้ ตลาด
ยืน่ ค าขออนุญาต
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

๑ วัน

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน
ขออนุญาต/ต่อใบอนุญ าต

ระยะเวลำ ๑ – ๒๐
๑ วัน

๑๕ วัน

ตรวจสอบสถานที่

๑ – ๑๘

วัน

๑ วัน

ใบอนุญ าตให้แก่ผขู้ อ
๑๕ วัน

ตรวจสอบสถานที่

ระยะเวลำ

๑ – ๒๐

ออกใบขออนุญ าต/ต่อ

ออกใบขออนุญ าต/ต่อ
ใบอนุญ าตให้แก่ผขู้ อ

วัน

๑ วัน

๑๗ วัน
ตรวจสอบสถานที่

ออกใบขออนุญ าต/ต่อ
ใบอนุญ าตให้แก่ผขู้ อ

วัน

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน
ขออนุญาต/ต่อใบอนุญ าต

๑ วัน

๑๗ วัน
ตรวจสอบสถานที่

ออกใบขออนุญ าต
ตามกฎหมายว่าด้ว ยอาคาร
ให้แก่ผขอ
ู้

๘. การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ /ผูพ้ กิ าร
ยื่นบัตรประจาตัวประชาชน
แก่เจ้าหน้าที่
ในทันที

ระยะเวลำ ๑ - ๓ นำที
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบรายช อื่
๑ นาที

เซ็นช อื่ ในใบสาค ัญรับเงิน
๑ นาที

รับเงินจากเจ้าหน้าที่
ในทันที

แผนภูมขิ นั้ ตอน และกาหนดระยะเวลาการด าเนินการ
(ส่วนการคลัง)
๑. การเสียภาษ บี ารุงท้องที่ ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ – ๓ นำที
แจ้งช อื่ นามสกุล หรือเลขทีส่ ารวจ
ต่อเจ้าหน้าที่
ในทัน ที
(ยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ )

๒. การเสียภาษ โี รงเรือนและทีด่ นิ
ยืน่ แบบ ภ.ร.ด. ๘ ต่อเจ้าหน้าที่
ในทัน ที
(ยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ )

๓. การเสียภาษ ปี า้ ย

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบรายช อื่ และ
เข ยี นใบเสร็จรับเงิน
๒ นาที

ช าระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
ในทัน ที

ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ - ๓ นำที
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบรายช อื่ และ
เข ยี นใบเสร็จรับเงิน
๒ นาที

ช าระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
ในทัน ที

ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ – ๓ นำที

ยืน่ เอกสารการเสียภาษีป้ายต่อเจ้าหน้าที่
ในทัน ที
(ยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย)

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร และ
เข ยี นใบเสร็จรับเงิน
๒ นาที

ช าระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
ในทัน ที

๔. การจดทะเบียนพาณิชย์

ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ – ๑๐ นำที

ยืน่ ค าขอจดทะเบียน/เปลีย่ นแปลง และตรวจสอบเอกสาร
๕ นาที
แผนภูมขิ นั้ ตอน
(ยืน่ แบบค าขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงและตรวจสอบเอกสาร)

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
และเข ยี นใบเสร็จรับเงิน
และกาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
๒ นาที

(ส่วนโยธา)

๑. การขออนุญาตก่อสร้าง , รือ้ ถอน , ต่อเติม , ดัดแปลง , เคลือ่ นย้ายอาคาร
รับเรือ่ งขออนุญาตก่อสร้างอาค ารตาม
แบบขออนุญาตก่อสร้าง รือ้ ถอน ดัดแปลง
เคลือ่ นย้ายอาคาร ยืน่ ค าขออนุญาต (แบบ ข.๑)
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

๒. การขออนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
๑–๓
ยืน่ ค าขอรับใบอนุญ าตเจาะน้าบาดาล (แบบ นบ.๑),
ค าขออนุญาตใช น้ าบาดาล
้
(แบบ นบ.๒) พร้อมเอกสาร
(รับแบบฟอร์มและยืน่ เรือ่ ง)

ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ – ๑๒ วัน

ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
แจ้งให้จดั ส่งเอกสารให้ครบถ้วน
(ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธ ารณะ)

๑ วัน

ช าระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
ในทัน ที

๒ วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(แบบ ค .๑)

๕ วัน

ออก อ.๑ และแจ้งผูข้ อ/
สัง่ ไม่ อ.๑ และแจ้งผูข้ อ

ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ – ๒๒ วัน
๑ วัน

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร /
ตรวจสอบสภาพพืน้ ที่

๓ วัน

ส่งค าขอให้กรมทรัพยากร
น้าบาดาลออกใบอนุญ าตฯ

๑๕ วัน

แจ้งผูขอใบอนุ
้
ญ าต
มารับใบขอ

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอหนังสือรับรองส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาโรง
หลักฐำน

บริกำรข้อมูล

1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำ
ประจำตัวพนักงำนส่วนตำบล ผู้บริหำรท้องถิ่น
สมำชิกสภำท้องถิ่น
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน

2. หนังสือรับรองบุ คคล
3. หนังสือรับรองเงินเดื อน/
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน

ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จประมำณ 15 นำที

1. หนังสือรับรองเงินเดื อน/ค่ำจ้ำงและ
ค่ำตอบแทน

ยื่นคำร้องพร้อ มหลัก ฐำน

ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน
ใช้เวลำ 5 นำที

ผู้บริหำรอนุมัติ
ใช้เวลำ 5 นำที

ทำนตรวจ เห็นชอบ
ใช้เวลำ 5 นำที

ขัน้ ตอนและกาหนดเวลาการขอใช้บ ริการอินเทอร์เน็ตตาบล
สานักงานปลัดองค์การบริห ารส่วนตาบล

บริกำร

1. สืบค้น

ระยะเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ประมำณ 5 นำที

ลงทะเบียนกำรขอใช้

ลงทะเบียนกำรขอใช้
ใช้เวลำ 5 นำที

