กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ที่

1

กระบวนงานบริการ
ด้านการคลัง
การจัดเก็บภาษีป้าย

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการ

หมายเหตุ

1. ผู้มีหน้าทีเ่ สียภาษีป้ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)
พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าทีเ่ สียภาษีป้ายชาระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

1. บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย
ปีที่ผ่านมา

3 นาที / ราย

กรณีรายเก่า

2

การจัดเก็บภาษีบารุง
ท้องที่

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

1. บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
บารุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา

3 นาที / ราย

กรณีรายเก่า

3

การจัดเก็บภาษีโรงเรือน 1. ผู้มีหน้าทีเ่ สียภาษีโรงเรือนและ
และที่ดิน
ที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนชาระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
บารุงท้องที่ (ภ.ร.ด.12 )

1. บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ ในปีที่
ผ่านมา

3 นาที / ราย

กรณีรายเก่า

4

การเบิกเงินงบประมาณ 1.ทาโครงการ
2.ทาฏีกาเบิกเงิน
3.เสนอนายก
การจัดทารายงาน
1.รับการตรวจจากจังหวัด
ภายหลังการตรวจนิเทศ 2.จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
การคลัง

1.เช็คหรือตั๋วแลกเงิน

2 วัน/โครงการ

1.ผลการตรวจสอบ

29 วัน/ครั้ง

5

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ที่

กระบวนงานบริการ

1

ด้านการโยธา
การขอหนังสือรับรอง
นอกเขตควบคุมอาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการ

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอหนังสือ
รับรองนอกเขตควบคุมอาคาร ตาม
แบบ พร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมือง /
ตรวจสภาพสาธารณะ
3. เจ้าพนักงานธุรการออกหนังสือ
รับรองตามคาขออนุญาต

1. บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ขออนุญาต
2. สาเนาโฉนดทีด่ ินขนาด
เท่าต้นฉบับจริงพร้อม
เจ้าของที่ดนิ ลงนามรับรอง
สาเนาทุกฉบับ ( กรณีผขู้ อ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของทีด่ ิน)

2 วัน / ราย

หมายเหตุ

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการ

1

ด้านสานักปลัด
การขอหนังสือรับรอง

1. ผู้ขอยื่นหนังสือขอหนังสือ
รับรองตามแบบ พร้อมเอกสาร
ประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. เจ้าพนักงานธุรการออกหนังสือ
รับรอง

1. บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ยืนขอ
2. เอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง

2 วัน/ ราย

2

การทาบัตรผู้พิการ

1.ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าทีป่ ระสานติดต่อกับ
พัฒนาสังคม จ.เชียงราย
3.ประสานผู้พิการให้มารับบัตร

1.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้พิการ
2.รูปภาพขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
3.ใบรับรองจากแพทย์
4.ใบคาร้อง

30 วัน

3

การขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อ

1. ประธานศูนย์สงเคราะห์ประจา
หมู่บ้าน ยื่นคาร้อง ตามแบบ
พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/
และข้อมูลของผู้ขอรับ
3. ประชุมพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ
4. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

4

การขอรับข้อมูล
ข่าวสาร

1. บัตรประจาตัวประชาชน
30 วัน
และสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ร้องขอ
2. ใบคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
3. ใบสอบประวัติผู้ร้องขอ
4. รายงานประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน /
คณะกรรมการศูนย์
สงเคราะห์ประจาหมูบ่ ้าน
5.หนังสือแจ้งความ
ประสงค์การขอรับเงิน
1.ผู้ประสงค์ขอข้อมูลกรอกแบบคา 1. บัตรประจาตัวประชาชน ไม่เกิน 15 วัน/ ราย
ร้องขอข้อมูล พร้อมเอกสาร
หรือบัตรที่ทางหน่วยงาน
ประกอบ
ราชการออกให้
2. เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารรับแบบคาร้องประสาน
เจ้าของเรื่อง
3. แจ้งผูข้ อข้อมูลพร้อมส่งมอบ
ข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

5

การยื่นเรื่องร้อนเรียน /
ร้องทุกข์

6

การขอประสาน
หน่วยงานส่วนอื่น

1. เจ้าหน้าที่ได้รบั เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้แสดงความ
คิดเห็น หรือทางไปรษณีย์
ตรวจสอบเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของเรื่องที่มี
การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ และ
ประสานเร่งรัดติดตาม
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.แจ้งผูร้ ้องทราบผลการพิจารณา
ตรวจสอบ
1. ผู้ร้องขอยืน่ หนังสือเรื่องที่
ต้องการประสาน พร้อมเอกสาร
ประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/
และรวบรมเอกสาร
3. ส่งเอกสารและประสาน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. แจ้งผู้ร้องขอ

7

การขอใช้สถานที่

การรับ-ส่งหนังสือของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
9 การตอบข้อหารือ ด้าน
การบริหารงานบุคคล
10 การตรวจสอบหรือ
รับรองคุณวุฒิการศึกษา

8

11 ส่งเรื่องร้องเรียนให้
จังหวัด

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ไม่เกิน 7 วัน / ราย

1. บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ร้องขอ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ร้องขอ

7 วัน

1.ผู้ประสงค์ กรอกแบบคาร้องขอ
พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการ
ใช้สถานที่
3. แจ้งผูข้ อทราบ

1. บัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรที่ทางหน่วยงาน
ราชการออกให้

3 วัน / ราย

1.ลงทะเบียนรับหนังสือ
2.แจกให้แต่ละส่วนดาเนินการ
3.ลงทะเบียนหนังสือส่ง
1.รับข้อหารือ
2.ดาเนินการ ตอบ ชี้แจง ข้อหารือ
1.ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2.ออกหนังสือรับรอง
3.เสนอนายก
1.รับเรื่องร้องเรียน
2.ตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจง
3.ส่งเรื่องเข้าจังหวัด

1.หนังสือรับ-ส่ง

3 ชั่วโมง/วัน

1.หนังสือส่ง

6 วัน/เรื่อง

1.หนังสือรับรอง

7 วัน/เรื่อง

1.ข้อร้องเรียน

3 วัน/เรื่อง

หมายเหตุ

ที่

กระบวนงานบริการ

12 การจัดตั้งและเปลี่ยน
ฐานะของอปท.

ขั้นตอนการให้บริการ
1.สารวจข้อมูลพื้นฐานซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากนายอาเภอและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.สาเนารายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่น ในคราวซึ่งมีมติเห็นชอบ
ให้จดั ตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ
3.จัดทาประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
4.เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาลงนาม

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
1.ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
32 วัน/ครั้ง

หมายเหตุ

