ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานแลง
เรื่อง แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง
--------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานแลง ไดจัดทําแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการในงานการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่เร็วขึ้น และเป5นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการแกประชาชน องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานแลง จึ ง ขอประกาศแผนผั ง แสดงขั้ นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายสะอาด เป5นกล )
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง

ขันตอนและกําหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้ อร้ องเรียน และการช่ วยเหลือให้ การสนับสนุนประชาชน
สํ านักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง
ปัญหา/ข้อร้องเรี ยน
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน

การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปัญหาอื,น ๆ

1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารอื,น ๆ เช่น รู ปถ่าย

ยืน, คําร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลา 5 นาที

ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ 5 วัน
กรณี พิจารณางบประมาณรายจ่าย

ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ 1 ชม. 50 นาที
กรณี ให้การสนับสนุนเครื, องมือ อุปกรณ์

ประชุมคณะบริ หารเพื,อพิจารณา อนุมตั ิ
ใช้ เวลา 30 นาที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบพื3นที,
ใช้ เวลา 1 ชั'วโมง

รายงาน
ผูบ้ ริ หาร
ใช้ เวลา 15 นาที

ขันตอนการชําระภาษีป้าย
กองคลัง องค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง
1. ป้ ายทีต' ิดตังใหม่ ต้องยืน' แบบรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ทีต' ิดตังป้ าย
2. ป้ ายเก่ายืน' แบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี
ยืน, แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) พร้อมหลักฐาน
(เจ้าของป้ าย)

หลักฐาน
-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาการจดทะเบียนห้าง/บริ ษทั
สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ,มเติม
แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) ใช้เวลา 3 นาที

ชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที,
ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
(เจ้าของป้ าย)

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใช้เวลา 2 นาที

ขันตอนการชําระภาษีบํารุ งท้ องที'
กองคลัง องค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง
ชําระภาษีบํารุ งท้ องที'ตงแต่
ั เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
กรณี สาํ รวจภาษีใหม่
ยืน, แบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมหลักฐาน
(ผูม้ ีหน้าที,ที,เสี ยภาษี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ,มเติม
คํานวณภาษี ใช้เวลา 8 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 2 นาที

กรณี ชาํ ระภาษีประจําปี

หลักฐาน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
- สําเนาหลักฐานที,ดิน
- สําเนาหลักฐานที,ดิน
(โฉนดที,ดิน น.ส.3,
นส.3 ก ,สค.1 สปก.)
- ใบเสร็จรับเงินครั3ง
สุ ดท้าย (ถ้ามี)

นําใบเสร็จรับเงินปี ก่อนมายืน, ชําระภาษี
(ผูม้ ีหน้าที,ที,เสี ยภาษี)

ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินและรายชื,อ
จากทะเบียน ภ.บ.ท.6 ใช้เวลา 3 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 2 นาที

ขันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที'ดนิ
กองคลัง องค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง
ยืน' แบบเพือ' ชําระภาษี ฯ ตังแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ยืน, แบบ ภ.ร.ด.2 พร้อมหลักฐาน
(บริ ษทั /ห้างร้าน/เจ้าของกิจการ – โรงเรื อน)

หลักฐาน
-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาเอกสารที,ปลูกสร้าง
สําเนาการจดทะเบียนห้าง/บริ ษทั
สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์
สําเนาใบอนุญาตจัดตั3งหรื อ
ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ,มเติม
ใช้ เวลา 1 นาที

ออกใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
ใช้ เวลา 2 นาที
ชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที,ได้รับ
แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(บริ ษทั /ห้างร้าน/เจ้าของกิจการ-โรงเรื อน)
ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) ใช้เวลา 2 นาที

ขันตอนและเวลาในการดําเนินการ การยืน' ขออนุญาตก่ อสร้ าง/ดัดแปลง/รือถอน หรือเคลือ' นย้ ายอาคาร
ส่ วนโยธา องค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง

ผูย้ นื, ขออนุญาตยืน, เอกสาร
หลักฐานพร้อมแบบแปลน

ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ 15 วัน
ถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
และแบบแปลนเบื3องต้น
ใช้ เวลา 10 วัน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบสถานที,ดาํ เนินการ
ที,ยนื, ขออนุญาต
ใช้ เวลา 5 วัน
ไม่ถูกต้อง

แจ้งให้ผอู ้ ื,นขออนุญาตส่ งเอกสาร
หลักฐานหรื อดําเนินการให้ถูกต้อง
ถูกต้อง
แจ้งผูย้ นื, ขออนุญาต
มารับใบอนุญาต

จพง.ท้องถิ,นพิจารณา
ออกใบอนุญาต
ใช้ เวลา 10 วัน

ทาน ตรวจ เห็นชอบเสนอ
จพง.ท้องถิ,น
ใช้ เวลา 5 วัน

