ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยแอ่ ง
เรื่อง กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ ประชาชนทีไ่ ด้
ดําเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
------------------------------------------------------ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ
๕๒ ในเรื่ องเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง จึงขอประกาศกระบวนงานตามข้อแนะนําของ
กระทรวงมหาดไทยและเพิ่มเติม จํานวน ๑๙ กระบวนงาน ที่ดาํ เนินการทบทวน ปรับลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริ การประชาชนได้รับทราบ (รายละเอียดแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ คําสอนทา)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง

เอกสารแนบท้ ายประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยแอ่ ง
เรื่อง กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ ประชาชนทีไ่ ด้
ดําเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2557
ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนําลดระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อประชาชน (จํานวน 11 กระบวนงาน)
และงานบริ การอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น (จํานวน 8 กระบวนงาน) รวม 19 กระบวนงาน
ที่

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11

12
13

กระบวนงานบริการประชาชน
กระบวนงานบริ การที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
จัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที่
จัดเก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป้าย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กรณี ทว่ั ไป
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
สนับสนุนนํ้าอุปโภคบริ โภค
ช่วยเหลือสาธารณภัย
รับแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตการจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร )
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทาง
สาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
กระบวนงานบริการอืน่ ๆ
การบริ การข้อมูลข่าวสารทางด้านต่างๆ
ขอหนังสื อรับรอง

ระยะเวลาเดิมที่ อปท.
ให้ บริการ
5 นาที / ราย
5 นาที / ราย
5 นาที / ราย

ระยะเวลาทีป่ รับลด

5 นาที / ราย
5 นาที / ราย
5 นาที / ราย

10 วัน / ราย
10 วัน / ราย
1 วัน
40 นาที / ราย
7 วัน / ราย

7 วัน / ราย
7 วัน / ราย
3 ชัว่ โมง / ราย
ในทันที
ให้แจ้งตอบรับการดําเนินการให้ผู ้
ร้องเรี ยนทราบภายใน 7 วัน

12 วัน / ราย

10 วัน / ราย

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

30 วัน / ราย

20 วัน / ราย

10 นาที / ราย
20 นาที/ราย

5 นาที/ราย
15 นาที/ราย

-2ที่

14
15
16
17

18
19

กระบวนงานบริการประชาชน
กระบวนงานบริการอืน่ ๆ
ศูนย์บริ การร่ วม
การขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
การขออนุญาตใช้บริ การเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้
รับแจ้งไฟฟ้ าสาธารณะชํารุ ด
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ
- ผูส้ ู งอายุ
- ผูพ้ ิการ
- ผูป้ ่ วยเอดส์
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส

ระยะเวลาเดิมที่ อปท.
ให้ บริการ

ระยะเวลาทีป่ รับลด

7 วัน / ราย
7 นาที / ราย
10 นาที / ราย
-

10 นาที / ราย
7 นาที / ราย
8 นาที / ราย
3 วัน / ราย
10 / ราย
10 นาที / ราย
10 นาที / ราย
10 นาที / ราย
1 วัน / ราย

20 นาที / ราย
20 นาที / ราย
20 นาที / ราย
-

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้ บริการประชาชน
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยแอ่ ง
ที่
1.

กระบวนงานบริ การ
จัดเก็บภาษีบํารุ งท้ องที่

2.

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

3

จัดเก็บภาษีป้าย

ขั้นตอนการให้บริ การ
1. ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน
(ภ.บ.ท.5)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ชาํ ระเงิน และรับ
ใบเสร็ จรับเงินค่าภีบาํ รุ งท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินยืน่ แบบ
แสดงรายการเสี ยภาษีโรงเรื อนที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ชาํ ระเงิน และรับ
ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีโรงเรื อน (ภ.ร.ด.12)
1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
ป้ าย( ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่เอกสารตรวจสอบเอกสาร
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายชําระเงินและรับ
ใบเสร็ จรับเงิน (ภ.ป.7)

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีบาํ รุ ง
ท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

ระยะเวลาการให้บริ การ
5 นาที / ราย

หมายเหตุ
กรณี รายเก่า
ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง

1. บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีบาํ รุ ง
ท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.12)

5 นาที / ราย

กรณี รายเก่า
ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง

1. บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีบาํ รุ ง
ท้องที่ปีผ่านมา (ภ.ป.7)

5 นาที / ราย

กรณี รายเก่า
ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง

ที่
4

กระบวนงานบริการ
ขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พืน้ ทีก่ ่ อสร้ าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คําขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารตามแบบคําขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารรื้ อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1)
พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/
ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา
ระยะเวลาการให้ บริการ
หมายเหตุ
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(กรณี ผขู ้ ออนุญาตใช้ ผูร้ ับผิดชอบ
และสําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อ แบบก่อสร้างอาคารของ กองช่าง
อนุญาต
กรมโยธาธิ การและผัง
เมืองหรื อแบบของ
2. สําเนาโฉนดที่ดิน ขนาดเท่า
องค์กรปกครองส่ วน
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า ท้องถิ่นนั้นๆ ระยะเวลา
ให้บริ การ 7 วัน/ราย)
(กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมี
หนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรื อ
สําเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3. หนังสื อยินยอมชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
4. หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบและคํานวณโครงสร้าง
อาคาร
5. หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบงานสถาปั ตยกรรม

ที่
5

กระบวนงานบริการ
สนับสนุนนํา้ อุปโภคบริโภค

6

ช่ วยเหลือสาธารณภัย

7

รับแจ้ งเรื่องราวร้ องทุกข์

8

การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายต่ อสุ ขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่ /ต่ อใบอนุญาต

ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ประชาชนเขียนคําร้องขอ
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่ องที่รับผิดชอบ
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
4. แจ้งผลการดําเนินการแก่ประชาชน
1. ประชาชนเขียนคําร้องขอ
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่ องที่รับผิดชอบ
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
4. แจ้งผลการดําเนินการแก่ประชาชน
1. ประชาชนเขียนคําร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่ องที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบบรรเทา
ความเดือดร้อน
4. แจ้งผลการดําเนินการแก่ประชาชน
1.ผูข้ ออนุญาตยืน่ คําขออนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (แบบ
ก.อ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่แล้วพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ.2)

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ระยะเวลาการให้ บริการ
3 ชัว่ โมง/ราย

หมายเหตุ
ผูร้ ับผิดชอบ
กองช่าง

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ในทันที

ผูร้ ับผิดชอบ
งานป้ องกันฯ
สํานักปลัด

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.หลักฐานประกอบการร้องทุกข์

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การ
หากไม่เป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ ือ
ใบอนุญาตประกอบการ

กําหนดระยะเวลาให้อบต. ผูร้ ับผิดชอบ
แจ้งตอบการดําเนินการให้ สํานักปลัด
ผูร้ ้องเรี ยนทราบภายใน 7
วัน

10 วัน / ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง

ที่
9

กระบวนงานบริการ
การขออนุญาตการจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่ /ต่ อใบอนุญาต

ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คําขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร (แบบ
ส.อ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การหากไม่เป็ น
บุคคลเดียวกับผูถ้ ือใบอนุญาต
ประกอบการ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็ น
ที่ต้งั สถานที่ประกอบการ
4. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรณี ผขู ้ อ
เป็ นนิติบุคคล)
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้
แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็ นสถาน
ประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้น
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตไม่สามารถ
ดําเนินการด้วยตนเอง

ระยะเวลาการให้ บริการ
20 วัน / ราย

หมายเหตุ
ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักปลัด

ที่
10

กระบวนงานบริการ
การขออนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ าย
อาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
(พืน้ ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร )

ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คําขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
(แบบ ส.อ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เอกสารประกอบการพิจารณา
ระยะเวลาการให้ บริการ หมายเหตุ
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
20 วัน / ราย
ผูร้ ับผิดชอบ
ทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
สํานักปลัด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การหากไม่เป็ น
บุคคลเดียวกับผูถ้ ือใบอนุญาต
ประกอบการ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็ น
ที่ต้งั สถานที่ประกอบการ
4. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรณี ผขู ้ อ
เป็ นนิติบุคคล)
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้
แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็ นสถานประกอบการ
สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตไม่สามารถ
ดําเนินการด้วยตนเอง

ที่
11

กระบวนงานบริการ
การขออนุญาตจําหน่ ายสิ นค้ าในที่
หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่ /ต่ อใบอนุญาต

ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คําขออนุญาตจําหน่ายสิ นค้า
ในที่หรื อทางสาธารณะ (แบบ ส.ณ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่และสถานที่จาํ หน่าย
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะแล้วพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ (แบบ ส.ณ.2)

เอกสารประกอบการพิจารณา
ระยะเวลาการให้ บริการ หมายเหตุ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
20 วัน /ราย
ผูร้ ับผิดชอบ
ขอรับใบอนุญาต
สํานักปลัด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อ
สําเนาทะเบียนบ้านของผูช้ ่วยจําหน่ายฯ
3. รู ปถ่ายหน้าตรงครึ่ งตัวไม่สวมหมวกไม่
สวมแว่นขนาด 1x 1.5 นิ้ว ของผูร้ ับ
ใบอนุญาตและผูช้ ่วยจําหน่าย คนละ 3 รู ป
4. ใบรับรองแพทย์ของผูข้ อใบอนุญาต
และผูช้ ่วยจําหน่าย
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ต้งั จําหน่ายสิ นค้า
(กรณี เร่ ขายไม่ตอ้ งมีแผนที่)

ที่
12

กระบวนงานบริการ
การบริการข้ อมูลข่ าวสารทางด้ าน
ต่ างๆ

ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
2. ลงชื่อในทะเบียนคุมผูม้ าขอรับบริ การข้อมูล
ข่าวสาร

เอกสารประกอบการพิจารณา
-

13

ขอหนังสื อรับรอง

10 นาที / ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักปลัด

14

ศูนย์ บริการร่ วม

10 นาที / ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักปลัด

15

การขอจดทะเบียนพาณิชย์

1. แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
2. ตรวจสอบ
3. ดําเนินการออกหนังสื อรับรอง
1. ประชาชนเขียนคําร้องขอ
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่ องที่รับผิดชอบ
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
4. แจ้งผลการดําเนินการแก่ประชาชน
1. ประชาชนเขียนคําร้องขอ ยืน่ เอกสาร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ดํานินการออกใบทะเบียนพาณิ ชย์
2. รู ปถ่ายสถานประกอบการ
3. ค่าธรรมเนียม จํานวน 50 บาท

10 นาที / ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง

16

การขออนุญาตใช้ บริการเต้ นท์ โต๊ ะ
เก้ าอี้

1. ประชาชนเขียนคําร้อง / ใบยืม
2. เสนอเพื่ออนุมตั ิ

10 นาที / ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ระยะเวลาการให้ บริการ หมายเหตุ
5 นาที / ราย
ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักปลัด

ที่
17

กระบวนงานบริการ
รับแจ้ งไฟฟ้าสาธารณะชํ ารุด

18

การขึน้ ทะเบียนเบีย้ ยังชี พ
- ผู้สูงอายุ
- ผู้พกิ าร
- ผู้ป่วยเอดส์
ช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

19

1.
2.
3.
4.
1.
2.

ขั้นตอนการให้ บริการ
ประชาชนเขียนคําร้องขอ
แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่ องที่รับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
แจ้งผลการดําเนินการแก่ประชาชน
ยืน่ แบบฟอร์ มการขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณา
-

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจําตัวคนพิการ

1. แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่ องที่รับผิดชอบ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
4. แจ้งผลการดําเนินการแก่ประชาชน

ระยะเวลาการให้ บริการ หมายเหตุ
3 ชัว่ โมง / ราย
ผูร้ ับผิดชอบ
กองช่าง

10 นาที / ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
ส่ วน
สวัสดิการ
สังคมฯ

1 วัน / ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
ส่ วน
สวัสดิการ
สังคมฯ

