คูมือสําหรับประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ด้วยพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้กาํ หนดให้หน่วยงานของรัฐทีมีการอนุญาตต้อง
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข (ถ้ามี )ในการยืนคําขอ ขันตอน
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรื อหลักฐานทีผูข้ ออนุญาตจะต้องยืนมาพร้อมกับคําขอ และให้นาํ คู่มือ
สําหรับประชาชนปิ ดประกาศไว้ ณ สถานทียืนคําขอ และเผยแพร่ ทางสื ออิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ จึงได้จดั ทําคู่มือเล่มนีเพือแสดงขันตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
ประชาชนขององค์การบริ หารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ ซึงจะทําให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในขันตอนการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าทีและระยะเวลาแล้วเสร็ จของการให้บริ การแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลดอนยาวใหญ่ได้ ซึ งถือเป็ นการปฏิ บัติตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองทีดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเป็ นอย่างยิงว่าคู่มือเล่มนีเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนและผูบ้ ริ การต่อไป

องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่

สารบัญ
หน้ า
1.ขอขอมูลขาวสารทางราชการ
2.รับแจงเรื่องราวรองทุกข
3.การสนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค
4.การชวยเหลือสาธารณภัย
5.การขึ้นทะเบียนผูส ูงอายุ
6.การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
7.การจัดเก็บภาษีปาย
8.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9.การจดทะเบียนพาณิชย
10.การขออนุญาตกอสราง
11.การขอมีหมายเลขประจําบาน
12.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ(130 ประเภท)
( ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต )
13.การขอใชน้ําประปา
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-๑คู่มือสําหรับประชาชน
งานทีให้ บริการ
การขอรับข้ อมูลข่ าวสาร
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านราม
1. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1)พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 5 พ.ศ. 2546
2)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ องค์ การบริหารส่ วนตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา )
โดยติดต่ อที สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่ วนตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา่ "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรื อ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้องถิน เว้นแต่การเปิ ดเผย
ข้อมูลนันจะกระทบต่อความมันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรื อส่วนได้เสี ย อันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอืน
ทังนี ตามทีกฎหมายบัญญัติ" ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ
การดําเนินการต่างๆของรัฐเป็ นสิงจําเป็ น เพือทีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
กับความจริ งอันเป็ นการส่งเสริ มให้มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิงขึนสมควรกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยทีแจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีหากเปิ ดเผยแล้วจะเกิดความ
เสี ยหายต่อประเทศชาติหรื อต่อประโยชน์ทีสําคัญของเอกชน ทังนีเพือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มนคงและจะยั
ั
งผลให้
ประชาชนมีโอกาสรู ้ถึงสิ ทธิหน้าทีของตนอย่างเต็มที เพือทีจะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนประการหนึงกับสมควรคุม้ ครอง
สิ ทธิส่วนบุคคลในส่วนทีเกียว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึง
ขันตอนและระยะการให้ บริการ
ขันตอน
๑. ประชาชนยืนคําร้องต่อเจ้าหน้าที
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. เจ้าหน้าทีตรวจสอบรายละเอียดเอกสารทียืน
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๓. เจ้าหน้าทีรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริ หาร
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๔. ผูบ้ ริ หารพิจารณาเรื องราวร้องทุกข์และสังการ
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๕. เจ้าหน้าทีแจ้งตอบรับผลการดําเนินการให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ
(ระยะเวลา ๑ วัน/ราย)

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบล
๒. สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบล
๓. สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบล
๔. สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบล
๕. สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบล

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทังสิ น ไม่เกิน 50 นาที/เรื อง
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรื อหลักฐานทีต้ องใช้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
ค่ าธรรมเนียม
ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
การรับเรื องร้ องเรียน
ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสี มา
1.1 ทางเว็บไซต์ (http://www.donyaoyai.go.th)
1.2 ทางโทรศัพท์ 044 – 977237 โทรสาร 044 - 977237
1.3 ทางไปรษณี ย ์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสี มา 30360)
1.4 ร้องเรี ยนด้วยตนเอง (องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสี มา)

