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ขั้นตอนการใหบริการแกประชาชน
สารจากนายก

องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด
คูมือเลมนี้จัดทําเพ่ือแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน

ตําบลเวียงสะอาด ซึ่งจะทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และระยะเวลา
แลวเสร็จของการใหบริการแตละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเวียงสะอาดได  ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามมาตรา  20  และมาตรา  29



คูมือการใหบริการประชาชนองคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

ข้ันตอนและกําหนดเวลาการขอหนังสือรับรอง
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

บริการขอมูล หลักฐาน

1.  หนังสือรับรองบุคคล
2.  หนังสือรับรองเงินเดือน/
คาจางและคาตอบแทน

1.  สําเนาบัตรประชาชน  หรือ
สําเนาประจําตัวพนักงานสวนตําบล
ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน

2.  สําเนาทะเบียนบาน

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จประมาณ  15  นาที

ย่ืนคํารองพรอมหลักฐาน

ผูบริหารอนุมัติ
ใชเวลา  5  นาที

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใชเวลา  5  นาที

ทานตรวจ  เห็นชอบ
ใชเวลา  5  นาที



ข้ันตอนและกําหนดเวลาการขอใชบริการอินเทอรเน็ตตําบล
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

บริการ

1.  สืบคนขอมูล

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จประมาณ  5  นาที

ลงทะเบียนการขอใช ลงทะเบียนการขอใช
ใชเวลา  5  นาที



ข้ันตอนและกําหนดเวลาการขอขอมูลขาวสารทั่วไป
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

บริการขอมูล หลักฐาน

1. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
2.  หนังสือรับรองเงินเดือน/
คาจางและคาตอบแทน

1.  สําเนาบัตรประชาชน  หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

2.  สําเนาทะเบียนบาน

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จประมาณ  10 นาที

ย่ืนคํารองพรอมหลักฐาน

ผูบริหารอนุมัติ
ใชเวลา 4 นาที

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใชเวลา 2 นาที

ทานตรวจ  เห็นชอบ
ใชเวลา 4 นาที



ข้ันตอนและกําหนดเวลาการรับฟง  ปญหา  ขอรองเรียน และการชวยเหลือใหการสนับสนุนประชาชน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

ปญหา/ขอรองเรียน หลักฐาน

1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
3.  การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
4.  ปญหาอื่น ๆ

1.  สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. เอกสารอื่น ๆ เชน  รูปถาย

ย่ืนคํารองพรอมหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใชเวลา  1  นาที

ตรวจสอบพื้นท่ี
ใชเวลา  1  ช่ัวโมง

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ
ประมาณ  2  วัน

กรณีพิจารณางบประมาณรายจาย

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ
ประมาณ  1  ชม.  10  นาที

กรณีใหการสนับสนุนเคร่ืองมือ  อุปกรณ รายงาน
ผูบริหาร

ใชเวลา  5  นาที
ประชุมคณะบริหารเพื่อพิจารณา  อนุมัติ

ใชเวลา  30  นาที
ผูบริหารอนุมัติ
ใชเวลา  5  นาที



1. ปายที่ติดตั้งใหมตองยื่นแบบรายการภาษีปาย  ภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ติดตั้งปาย
2. ปายเกายื่นแบบแสดงรายการ  ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม  ของทุกป

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาการจดทะเบียนหาง/บริษัท
- สําเนาทะเบียนพาณิชย

ข้ันตอนการชําระภาษีปาย
สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) พรอมหลักฐาน

(เจาของปาย)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
แจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป.3) ใชเวลา  3  นาที

ชําระเงินภายใน  15  วัน  นับแตวันท่ี
ไดรับแจงการประเมิน (ภ.ป.3)

(เจาของปาย)

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใชเวลา  3  นาที

หลักฐาน



ชําระภาษีบํารุงทองที่ตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายน  ของทุกป

ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่
สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

กรณีสํารวจภาษีใหม กรณีชําระภาษีประจําป

ย่ืนแบบ ภ.บ.ท.5  พรอมหลักฐาน
(ผูมีหนาท่ีท่ีเสียภาษี) หลักฐาน

นําใบเสร็จรับเงินปกอนมาย่ืนชําระภาษี
(ผูมีหนาท่ีท่ีเสียภาษี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
คํานวณภาษี ใชเวลา  5  นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน  ใชเวลา  2  นาที

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

ออกใบเสร็จรับเงิน  ใชเวลา  2  นาที

- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน
- สําเนาหลักฐานท่ีดิน
- สําเนาหลักฐานท่ีดิน

(โฉนดท่ีดิน น.ส.3,
นส.3 ก ,สค.1 สปก.)

- ใบเสร็จรับเงินคร้ัง
สุดทาย  (ถามี)



ยื่นแบบเพื่อชําระภาษี ฯ ตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  ของทุกป

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาเอกสารท่ีปลูกสราง
- สําเนาการจดทะเบียนหาง/บริษัท
- สําเนาทะเบียนพาณิชย
- สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งหรือ

ประกอบกิจการ (ถามี)

ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

ย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2  พรอมหลักฐาน
(บริษัท/หางราน/เจาของกิจการ – โรงเรือน)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ใชเวลา    5   นาที

หลักฐาน ออกใบแจงรายการประเมิน (ภ.ง.ด.8)
ใชเวลา    2   นาที

ชําระเงินภายใน  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรับ
แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

(บริษัท/หางราน/เจาของกิจการ-โรงเรือน)

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



ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง
สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
ใชเวลา  1  วัน

(หนวยงานเจาของงบประมาณ)

พิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจาง
ใชเวลา  1  วัน

(นายก  อบต.คูเมือง)

จัดทํารายงานขออนุมัติดําเนินการจัดทํา
ระยะเวลาและวิธีการตามระเบียบพัสดุฯ

(เจาหนาท่ีพัสดุ)

ตรวจรับงานจาง/พัสดุ
ภายใน  3  วันทําการ

(ผูตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับ)

สงมอบงานจาง/พัสดุ
(ระยะเวลาตามขอตกลง/ใบสั่ง

สัญญา)
(ผูรับจาง/ผูขาย)

ดําเนินการจัดหาพัสดุ
ใชเวลาตามบันทึกตกลง,ใบสั่ง,สัญญา

(ผูรับจาง/ผูขาย)

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
ภายใน  3  วันทําการ
นับแตวันตรวจรับ

(หนวยงานเจาของงบประมาณ)

ออกเช็คสั่งจาย/
ลงนามในเช็คสั่งจาย
ภายใน  2  วันทําการ

(จพง.การเงิน/ผูมีอํานาจสั่งจาย)

รับเช็คและออกใบเสร็จ/ใบสําคัญรับเงิน
ภายใน  15  วันทําการ

(ผูรับจาง/ผูขาย)



ถูกตองเปนไปตามสัญญาจาง ไมเปนไปตาม
สัญญาจาง

ข้ันตอนการดําเนินการตามโครงการ
กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด

ผูรับจาง

กอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ

สงแผนงานโครงการ รับหนังสือขอความอนุเคราะห
ทดสอบวัสดุจาก อบต. (ถามี)

แจงชางผูควบคุมงานเชา
ตรวจสอบความเรียบรอยกอน

สงมอบงานจาง

แกไข
งานจางให
เรียบรอย

เปนไปตาม
สัญญาจาง

สงหนังสือแจงเขา
ดําเนินการ

ตรวจสอบแบบแปลนให
เขาใจ หากแบบแปลนขัด

หรือแยงกัน ใหแจงชางผูควบคุม
งานหาแนวทางแกไข

สงผลทดสอบวัสดุในแตละ
ขั้นตอนการกอสราง(ถามี)

กอนเร่ิมปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน
ใหแจงผูควบคุมงานเขาตรวจสอบ

กอนอยางนอย  1  วัน

สงหนังสือมอบงานจางพรอม
ผลทดสอบและภาพถายโครงการ

กรรมการพรอมกันตรวจ
งานจางภายใน  3  วันทําการ

นับแตวันสงมอบงาน



ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ  3  วัน
ถูกตองครบถวน

ไมถูกตอง  ไมครบถวน ไมถูกตอง

ไมถูกตอง

ข้ันตอนและเวลาในการดําเนินการ
การยื่นขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร

ผูย่ืนขออนุญาตย่ืนเอกสาร
หลักฐานพรอมแบบแปลน

ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน
และแบบแปลนเบ้ืองตน

ใชเวลา ½ วัน

ตรวจสอบสถานท่ีดําเนินการ
ท่ีย่ืนขออนุญาต
ใชเวลา  1  วัน

แจงใหผูอื่นขออนุญาตสงเอกสาร
หลักฐานหรือดําเนินการใหถูกตอง

แจงผูย่ืนขออนุญาต
มารับใบอนุญาต

จพง.ทองถ่ินพิจารณา
ออกใบอนุญาต
ใชเวลา  1  วัน

ทาน  ตรวจ  เห็นชอบเสนอ
จพง.ทองถ่ิน

ใชเวลา ½ วัน



กรณีอาคารที่อยูอาศัยทั่วไปของประชาชน

(  )  1.  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 3 ชุด
(  )  2.  สําเนาหรือภาพโฉนดท่ีดิน จํานวน 1 ชุด
(  )  3.  สําเนาทะเบียนบานผูของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
(  ) 4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
(  )  5.  สําเนาทะเบียนบานของผูเขียนแบบ จํานวน 1 ชุด
(  )  6.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
(  )  7.  สําเนาหลักฐานการศึกษาของผูเขียนแบบ จํานวน 1 ชุด

กรณีกอสรางอาคารในที่ดินของผูอื่น  ตองแนบเอกสารดังตอไปนี้  ประกอบดวย

(  )  1.  สําเนาทะเบียนบานของเจาของท่ีดิน จํานวน 1 ชุด
(  )  2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของท่ีดิน จํานวน 1 ชุด
(  )  3.  หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารท่ีดิน จํานวน 1 ชุด

ข้ันตอนและเวลาในการดําเนินการ
การยื่นขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร



กรณีที่เปนอาคารโรงงาน  หรืออาคารประเภทควบคุมการใชงาน  ตองแนบเอกสารดังตอไปนี้

(  )  1.  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
(  )  2.  รายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด
(  )  3.  สําเนารายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด
(  )  4.  หนังสือแสดงถึงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร  กรณีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
(  )  5.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต

ท่ีออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) จํานวน 1 ชุด
(  )  6.  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด
(  )  7.  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร  พรอมท้ังสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม  แลวแตกรณี) จํานวน 1 ชุด

(  )  8.  สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1 จํานวน 1 ชุด
(  )  9.  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ  3
(  )  10.  สําเนาหรือภาพถายในอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุม (เฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  แลวแตกรณี) จํานวน 1 ชุด



ข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุ / คนพิการ

ผูย่ืนขออนุญาตย่ืนเอกสาร

ประชาคมหมูบานเพื่อ
คัดเลือก/จัดลําดับ

ปดประกาศอยางนอย
15  วัน

คัดคาน ไมคัดคาน

ผูบริหาร  อบต.แตงตั้ง
คณะกรรมการการตรวจสอบ  ขอพิจารณา

นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน
อนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห

แจงรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินให  สนง.ทองถ่ิน
จังหวัดทราบกอนเดือนมีนาคมของทุกป
เพื่อแจง  กรมฯ  จัดตั้งงบประมาณตอไป

จัดทําแบบสอบประวัติ
ผูสูงอายุ/คนพิการ

หลักฐาน

1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.  สําเนาทะเบียนบาน
3.  สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ
4.  ใบมอบอํานาจ/พินัยกรรม
5.  รับรองการมีชีวิต/รับรองวาจะแจง
6.  อื่น ๆ

รายงานผล
ภายใน  15  วัน


