คู่มือสาหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง

๒

คานา
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามมาตรา ๗ ได้กาหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องทาคู่มือสาหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจงานในการ
บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รับทราบขั้นตอน
ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน

องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
เมษายน ๒๕

60

๓

สารบัญ

เรือ่ ง

หน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

3

งานจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่

8

งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

12

งานจัดเก็บภาษีป้าย

15

งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

16

งานการบริการจดทะเบียนพาณิชย์

17

งานการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

19

งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

20

งานสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค

21

งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

22

งานการบริการข้อมูลข่าวสาร

23

งานการบริการข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ

24

งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบร้อย/การสงเคราะห์ผู้ป25
ระสบภัย
งานการบริการผู้สูงอายุ

27

งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่วยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
๒
งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด

29

งานการขออนุญาตจาหน่วยสินค่าในที่หรือทางสาธารณะ

30

8

๔

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
๑. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบล
โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ
๑. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านละ ๆ ๒ คน โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีวาระดารงตาแหน่ง ๔
ปี
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาจแต่งตัง้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ไม่เกินสองคน
และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้หนึ่งคน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น
๒. บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล.ศ.พ
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ดังนี้

๕
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๒) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) จัดให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
มาตรา ๑๖ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า

๖
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การส่งเสริมการกีฬา
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สถานที่อื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
ชีวิตและ ทรัพย์สิน
(๓๑)
กาหนด

การผังเมือง
การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาที่สาธารณะ
การควบคุมอาคาร
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

๗
๓. โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการและการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน ประกอบด้วย
๑. สานักงานปลัด
มีหัวหน้าสานักปลัดเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากาลัง งานกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน งาน
บรรจุ แต่งตั้งการเลื่อนระดับ งานโอน ย้าย งานทะเบียนประวัติและบัตร งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ งานดาเนินการทางวินัย งานเกี่ยวกับการออกจาก
ราชการ งานเสนอขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ งานธุรการ งานสารบรรณกลาง งานรัฐพิธี
พิธีการต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ
งานด้านนิติการ และดาเนินคดี งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ ระเบียบของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
งานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่าง ๆ งานสิทธิสวัสดิการ ทะเบียนประวัติ การพัฒนาอบรมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล งานจัดทาระบบข้อมูล (ศูนย์ข้อมูล) งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี /รายจ่ายเพิ่มเติม งาน
เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ งานโครงการตามพระราชดาริ งานการจัดการสิ่งแวดล้อม งานประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๒. กองคลัง
มีผู้อานวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจ่าย รับ นาส่ง เก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานคาขอเบิกเงิน สวัสดิการต่าง ๆ งานจัดทาบัญชี งานทะเบียนคุม
รายได้ รายจ่ายทุกประเภทและจัดทาทะเบียนคุมเงิน งานจัดทางบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน
งบหนี้สิน -เจ้าหนี้ และเงินสะสมประจาเดือนประจาปี งานจัดทาข้อมูลสถิติการคลัง งานควบคุม การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บารุงรักษาพัสดุ งานจาหน่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน งานการควบคุมรับ จ่ายพัสดุ งานตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุประจาปี งานเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สิน งานจัดเก็บภาษีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๓. กองช่าง
มีผู้อานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองโยธาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจและจัดทาโครงการ งาน
ออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ งานการควบคุม
อาคาร งานจัดทาแผนที่และแผนผังต่าง ๆ งานประมาณการโครงการต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลงานของกองช่าง งานกาหนดราคากลางของวัสดุและงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานคุมการซ่อมแซมและบารุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับ

๘
การสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระบายน้า งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
๑. พนักงานส่วนตาบล จานวน ๑7 คน
๒. พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จานวน 9 คน
๓. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 คน
๔. พนักงานจ้างเหมา จานวน ๑ คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน

๙
งานที่ให้บริการ: การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง (นางสาวบวร สมานพันธุ์นุวัฒน์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้)
ชื่อกระบวนงาน:รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนอาเภอแจ้ห่มจังหวัดลาปาง
2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
4. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552
ตามความในมาตรา 71
5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
6. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่ได้กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0วันทาการ
8. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์อบต.ปงดอน19/08/2558
14:34
10. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลปงดอนสานักงานปลัดหมู่ 1 ตาบลปงดอนอาเภอแจ้ห่มจังหวัดลาปาง
52120 โทรศัพท์/โทรสาร 054-834654/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ 2)

สถานที่ให้บริการเฟชบุ๊คอบต.ปงดอน www.facebook.com/pongdonlp/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ -

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๑๐
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

2 นาที

องค์การบริหาร ส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

การพิจารณา

รายงานให้ผู้บริหารทราบ

1 วันทาการ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

1 วันทาการ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

-

รายงานผลการตรวจสอบ

1 วันทาการ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

-

ให้ความช่วยเหลือพร้อมแจ้ง 1 วันทาการ
ตอบการดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลปงดอน
อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

ที่

ระยะเวลา
ให้บริการ

1)

2)

3)

4)

5)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ
13. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

หมายเหตุ

๑๑

ที่

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ผู้ยื่นคาร้องต้อง
เซ็นรับรองสาเนา)

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ผู้ยื่นคาร้องต้อง
เซ็นรับรองสาเนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
15. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

๑๒
งานจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓)
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ชาระภาษีฯ แจ้งความจานงขอชาระภาษี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี

ผู้ชาระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี

เจ้าหน้าที่รับชาระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
สรุป กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด. ๑๑)
๔. สถานที่ติดต่อ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4669 โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๑๓
งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ชาระภาษีฯ แจ้งความจานงขอชาระภาษี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี

ผู้ชาระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี

เจ้าหน้าที่รับชาระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
สรุป กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ระยะเวลา 3 วัน
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด. ๑๒)

๑๔
งานที่ให้บริการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราม
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราม
โทรศัพท์: ๐๗๕-๓๕๔-๒๒๔ ต่อ ๑๒

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร: ๐๗๕-๓๕๔-๒๒๔ ต่อ ๑๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารนั้น ๆ
รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นา
ทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนาไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะ
มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ยื่นเอกสาร

๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร

๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาที

๑๕
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีโรงเรือนรายเก่า
ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

จานวน ๑ ฉบับ

กรณีโรงเรือนรายใหม่
๑. สาเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

จานวน ๑ ฉบับ

๓. หลักฐานการเปิดดาเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

จานวน ๑ ฉบับ

๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

๖. สัญญาเช่าบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

๗. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ จานวน ๑ ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษี
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราม โทรศัพท์:๐๗๕-๓๕๔-๒๒๔ ต่อ ๑๒
หรือเว็บไซต์ http:// www.banram.go.th

4. สถานที่ติดต่อ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4669 โทรสาร 0-5483-4654E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๑๖
งานจัดเก็บภาษีป้าย
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ชาระภาษีฯ แจ้งความจานงขอชาระภาษี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี

ผู้ชาระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี

เจ้าหน้าที่รับชาระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
สรุป กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป. ๗)
๔. สถานที่ติดต่อ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4669 โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๑๗
งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพพร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพสต. ร่วมออก
ตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แนะนาด้านสุขาภิบาล

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต

ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

สรุป กระบวนการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๓.๒ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่ม)ี
๓.๒ หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๔. สถานที่ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4669 โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๑๘
งานการบริการจดทะเบียนพาณิชย์
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคาขอและกรอก
ข้อมูล (แบบ ท.พ.)
พร้อมเอกสารเพื่อพิจารณา

๕ นาที

เจ้าหน้าที่รับแบบคาขอและตรวจสอบเอกสาร
และกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บ

๑๕ นาที

เจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนพาณิชย์

๕ นาที

ผู้ยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียม
และรับใบทะเบียนพาณิชย์

๕ นาที

สรุป กระบวนการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓๐ นาที/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ กรณีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นเจ้าบ้านซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกอบกิจการพาณิชย์
(๑) สาเนาบัตรประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกอบกิจการ (รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(๒) แผนที่บริเวณที่จะตั้งสถานประกอบการ
๓.๒ กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าบ้านซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจการ
ใช้เอกสาร
เพิ่มเติมจากข้อ ๓.๑ ดังนี้
(๑) หนังสือยินยอมของเจ้าของสถานที่ประกอบกิจการให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งสานักงานแห่ง
ใหญ่
(๒) สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ (เจ้าของสถานที่รับรองสาเนาถูกต้อง)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (เจ้าของสถานที่รับรองสาเนาถูกต้อง)
(๔) กรณีเช่าสถานประกอบการ สาเนาหนังสือสัญญาเช่า (ผู้ประกอบกิจการรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

๑๙
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองให้ทาหนังสือมอบ
อานาจพร้อมกับนาสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจและรับรองสาเนาถูกต้อง ให้ผู้รับมอบอานาจมา
ดาเนินการขออนุญาตแทน
๔. สถานที่ติดต่อ งานจัดเก็บรายได้ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654 โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๐
งานการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประชาชนยื่นเรื่องตรวจสอบเอกสาร

ประชาชนยื่นคาขอและกรอกข้อมูล
ตามแบบคาร้องขอใช้บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย

เจ้าหน้าที่รับแบบคาขอและตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาอนุมัติ

จัดส่งวางถังขยะภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากอนุมัติ
สรุป กระบวนการ ๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย (ในการยื่นคาขอ)
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
๔. สถานที่ติดต่อ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654 โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๑
งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓)
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กรอกใบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๕ นาที/ราย

กรอกใบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑๐ นาที/ราย

กรอกใบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑ – ๒ วันทาการ

ตรวจสอบที่ดิน, แบบแปลนก่อสร้าง

๑ วันทาการ

ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑๐ นาที/ราย

ชาระค่าธรรมเนียม
สรุป กระบวนการ ๕ ขั้นตอน
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๓.๒ สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือ
สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
๓.๒ แบบแปลนก่อสร้างอาคาร
๓.๔ หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
๓.๕ กรณีให้ผู้อื่นทาการแทน ให้มีหนังสือมอบอานาจ
๔. สถานที่ติดต่อ งานควบคุมอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654ต่อ ๑๔ โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๒
งานสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประชาชนขอรับการสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
กับเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ

เสนอผู้บังคับบัญชา/แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

ดาเนินการสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
สรุป กระบวนการ ๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับการสนับสนุน
๔. สถานที่ติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654ต่อ ๒๑ โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๓
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประชาชนเขียนคาร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

แจ้งผลการดาเนินการแก่ประชาชน
สรุป กระบวนการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๗ วัน
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
หนังสือ
๓.๒ จดหมาย
๓.๓ คาร้องทั่วไป
๔. สถานที่ติดต่อ งานธุรการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654 โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๔
งานการบริการข้อมูลข่าวสาร
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประชาชนขอรับข้อมูลข่าวสารยื่นคาร้อง
พร้อมเอกสารประกอบ

แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ

ดาเนินการคัดสาเนาให้ผู้ยื่นคาร้องฯ
สรุป กระบวนการ ๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๕ นาที/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ คาร้องทั่วไป
๔. สถานที่ติดต่อ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน โทร 0-5483-4654
โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๕
งานการบริการข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประชาชนขอใช้ข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ใช้ข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ

ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

สรุป กระบวนการ ๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๐ นาที/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ คาร้องทั่วไป
๔. สถานที่ติดต่อ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน โทร 0-5483-4654
โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๖
งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบร้อย/การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประสบเหตุสาธารณภัยแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการช่วยเหลือ
สรุป กระบวนการ ๒ ขั้นตอน ดาเนินการในทันที
๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนขอความช่วยเหลือการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ

แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
สรุป กระบวนการ ๒ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓๐ นาที/ราย

๒๗
๒.๓ การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ประชาชนขอความช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ

แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
สรุป กระบวนการ ๒ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓๐ นาที/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ คาร้องทั่วไป
๔. สถานที่ติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654 โทรสาร 0-5483-4654
E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๘
งานการบริการผู้สูงอายุ
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้สูงอายุติดต่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
โดยยื่นบัตรประจาตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร
ใบสาคัญรับเงินของทาง อบต. ให้ถูกต้อง
และให้ผู้สูงอายุเซ็นต์ชื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพ
สรุป กระบวนการ ๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ บัตรประจาตัวประชาชน
๔. สถานที่ติดต่อ งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654 โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๒๙
งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพสต. ร่วมออก
ตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แนะนาด้านสุขาภิบาล

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต

ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

สรุป กระบวนการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๓.๒ ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบอาหาร (กรณีเป็นร้านอาหาร)
๓.๓ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่ม)ี
๓.๔ หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาของเจ้าของกิจการ ขนาด ๑
กิจการละ ๒ รูป

x ๑ นิ้ว

๔. สถานที่ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654ต่อ ๑๘ โทรสาร 0-5483-4656-4E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๓๐
งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพสต. ร่วมออก
ตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แนะนาด้านสุขาภิบาล

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต

ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

สรุป กระบวนการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๓.๒ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่ม)ี
๓.๒ หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๔. สถานที่ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654ต่อ ๑๘ โทรสาร 0-5483-4654 E-mail : pongdonlp01@gmail.com

๓๑
งานการขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพสต. ร่วมออก
ตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แนะนาด้านสุขาภิบาล

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต

ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

สรุป กระบวนการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน/ราย
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้บุคคลอื่นดาเนินการยื่นคาขอแทน)
๔. สถานที่ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
โทร 0-5483-4654ต่อ ๑๘ โทรสาร 0-5483-4656-4E-mail : pongdonlp01@gmail.com

