
 
 
 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

เร่ือง   การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 

**************************** 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห�งพระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ#และ 

วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดให�ส�วนราชการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน 
แต�ละงาน และประกาศให�ประชาชนและข�าราชการทราบเป4นการท่ัวไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2546  เรื่อง การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนไว� 
ดังต�อไปนี้  

ข�อ 1 ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศองค#การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่อง การกําหนด
ระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557”  

ข�อ 2 ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2557  เป4นต�นไป  
ข�อ 3 ระยะเวลาดําเนินการแล�วเสร็จของงานให�เป4นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏแนบท�าย

ประกาศ  

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน  

            ประกาศ    ณ   วันท่ี   26   ธันวาคม   พ.ศ. 2556 
 
 
 

 
(นายธวัชชัย   ทองตําลึง) 

นายกองค#การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 



 

เอกสารแนบท�ายประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน  พ.ศ. 2557 

************************ 

กระบวนงานบริการประชาชน 
ระยะเวลา 

ท่ีให�บริการเดิม 

ระยะเวลาท่ีให�บริการ 

ท่ีปรับลดแล�ว 

หน�วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กระบวนงานท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   

1. การจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี 5 นาที/ราย 3 นาที/ราย กองคลัง 

2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5 นาที/ราย 3 นาที/ราย กองคลัง 

3. การจัดเก็บภาษีปEาย 5 นาที/ราย 3 นาที/ราย กองคลัง 

4. การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป4น 
อันตรายต�อสุขภาพ (130 ประเภท)  

   - ขออนุญาตใหม�/ต�อใบอนุญาต  

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองคลัง 

5. การขออนุญาตจัดต้ังตลาด 
   - ขออนุญาตใหม�/ต�อใบอนุญาต  

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองคลัง 

6. การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจํา หน�าย 
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

   - ขออนุญาตใหม�/ต�อใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองคลัง 

7. การขออนุญาตจํา หน�ายสินค�าในท่ี
หรือทางสาธารณะ  

   - ขออนุญาตใหม�/ต�อใบอนุญาต  

7 วัน/ราย 3 วัน/ราย กองคลัง 

8. การขออนุญาตก�อสร�างอาคาร กรณี
ท่ัวไป 

   - ขออนุญาตใหม�/ต�อใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองช�าง 

9. การช�วยเหลือสาธารณภัย 7 วัน/ราย ช�วยเหลือทันที / 
ภายใน 3 วัน 

สํานักงานปลัด 

10. การสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค 3 วัน/ราย 3 ชม./ราย สํานักงานปลัด 

11. การรับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข#  ดําเนินการทันที
และแจ�งตอบ

ภายใน ๑๕ วัน 

ดําเนินการทันที 
และแจ�งตอบ  

ภายใน 7 วันทําการ 

สํานักงานปลัด 
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เอกสารแนบท�ายประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน  พ.ศ. 2557 

************************ 
 

กระบวนงานบริการประชาชน 
ระยะเวลา 

ท่ีให�บริการเดิม 

ระยะเวลาท่ีให�บริการ 

ท่ีปรับลดแล�ว 

หน�วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กระบวนงานบริการ (เพ่ิมเติม)   

12. การขอรับข�อมูลข�าวสาร  10 นาที/ราย 5 นาที/ราย สํานักงานปลัด 

13. การยืมเต็นท#, โตOะ, เก�าอ้ี  3 วัน/ราย 1 วัน/ราย สํานักงานปลัด 

14. การขอให�จัดเก็บขยะ  3 วัน/ราย 1 วัน/ราย สํานักงานปลัด 

15. การขอใช�บริการระบบอินเตอร#เน็ต  10 นาที 2 นาที สํานักงานปลัด 

16. การขอรับการสนับสนุนพ�นหมอก
ควัน  

5 ช.ม./ราย 1 ช.ม./ราย สํานักงานปลัด 

17. การขอจดทะเบียนพาณิชย#  1 ช.ม./ราย 30 นาที/ราย กองคลัง 

18. การดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
(กรณีตกลงราคา) 

5- ๗ วัน 
 

3-5  วัน กองคลัง 

19. การเบิกจ�ายเงินทุกประเภทตาม
งบประมาณรายจ�าย 

๓  วัน 2  วัน 
 

กองคลัง 

20. การซ�อมไฟฟEาสาธารณะ  3 วัน/ราย 2 วัน/ราย กองช�าง 

21. การขออนุญาตดัดแปลง / รื้อถอน
อาคาร  

20 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองช�าง 

22. ออกหนังสือรับรอง ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

1) ออกหนังสือรับรองท่ีดินอยู�นอก
เขตควบคุมอาคาร ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

2) ขอรับรองสิ่งปลูกสร�าง 

7-15 วัน/ราย 7 วันทําการ/ราย กองช�าง 



 
ข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  

เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557  

**************************** 
กระบวนงานบริการประชาชน ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนท่ีปรับลด 

1. การจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี 1. รับแบบประเมินภาษี (ภ.บ.ท.5)  
2. ตรวจสอบเอกสารและการใช� 

ประโยชน#ในท่ีดิน  
3. ประเมินค�าภาษี  
4. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

1. รับใบเสร็จปUท่ีผ�านมาและ 
ตรวจสอบใบเสร็จ (ภ.บ.ท.11)  

2. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน 

1. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ร.ด.2)  
2. ตรวจสอบเอกสาร  
3. ตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน  
4. ประเมินภาษี  
5. ออกใบแจ�งรายการประเมิน  
6. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) 

1. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ร.ด.2)  
2. ตรวจสอบเอกสาร  
3. ออกใบแจ�งรายการประเมิน  
4. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) 

3. การจัดเก็บภาษีปEาย 1. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ป.1)  
2. ตรวจสอบเอกสาร  
3. ออกสํารวจตรวจสอบปEาย  
4. ประเมินภาษี  
5. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ป.1)  
2. ตรวจสอบเอกสาร  
3. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

4. การขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ี เป4นอันตรายต�อ
สุขภาพ (130 ประเภท)  

    - ขออนุญาตใหม� 
    - ต�อใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. แจ�งหน�วยงานเจ�าของเรื่องท่ี 

รับผิดชอบ  
3. ตรวจสอบสถานท่ี  
4. ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. ตรวจสอบเอกสารและสถานท่ี  
3. ออกใบอนุญาต 

5. การขออนุญาตจัดต้ังตลาด  
    - ขออนุญาตใหม� 
    - ต�อใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. แจ�งหน�วยงานเจ�าของเรื่องท่ี 

รับผิดชอบ  
3. ตรวจสอบสถานท่ี  
4. ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. ช�างตรวจสอบเอกสารและ สถานท่ี  
3. ออกใบอนุญาต 

6. การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ี 
จําหน�ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสม อาหาร  

    - ขออนุญาตใหม� 
    - ต�อใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. แจ�งหน�วยงานเจ�าของเรื่องท่ี 

รับผิดชอบ  
3. ตรวจสอบสถานท่ี  
4. ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. ช�างตรวจสอบเอกสารและ สถานท่ี  
3. ออกใบอนุญาต 
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ข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  

เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557  

**************************** 
กระบวนงานบริการประชาชน ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนท่ีปรับลด 

7. การขออนุญาตจําหน�ายสินค�า
ในท่ี หรือทางสาธารณะ      

    - ขออนุญาตใหม� 
    - ต�อใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. แจ�งหน�วยงานเจ�าของเรื่องท่ี 

รับผิดชอบ  
3. ตรวจสอบสถานท่ี  
4. ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. ช�างตรวจสอบเอกสารและ สถานท่ี  
3. ออกใบอนุญาต 

8. การขออนุญาตก�อสร�างอาคาร
กรณีท่ัวไป 

    - ขออนุญาตใหม� 
    - ต�อใบอนุญาต 

1. รับคําร�อง  
2. ตรวจสอบเอกสาร/สถานท่ี  
3. ตรวจแบบแปลน  
4. เสียค�าธรรมเนียม  
5. ออกใบอนุญาต 

1. รับคําร�อง  
2. ตรวจสอบเอกสาร / แบบแปลน /

สถานท่ี 
3. แจ�งผลการอนุญาต 
4. จ�ายค�าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต 

9. การช�วยเหลือสาธารณภัย 1. รับคําร�อง  
2. ประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
3. ดําเนินการให�ความช�วยเหลือ 

1. แจ�งทางโทรศัพท#/รับคําร�อง  
2. เสนอผู�บริหาร/คณะกรรมการ

พิจารณาสั่งการ  
3. ให�ความช�วยเหลือผู�ประสบภัย 

10. การสนับสนุนน้ําอุปโภค
บริโภค 

1. รับคําร�อง 
2. เจ�าหน�าท่ีพิจารณา  
3. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

1. รับคําร�อง  
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติให�การสนับสนุน 

11. การรับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข# 1. ประชาชนเขียนคําร�อง/แจ�งเหตุ  
2. รับเรื่องตรวจสอบกับส�วนราชการ ท่ี

เก่ียวข�อง  
3. บันทึกนําเสนอผู�บังคับบัญชา  
4. แจ�งหน�วยงานเจ�าของเรื่องท่ี 

รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร�อน  
5. หัวหน�าหน�วยงานรับผิดชอบแจ�ง 

เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติ  
6. เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการบรรเทาความ 

เดือดร�อน  
7. แจ�งผลการดําเนินการแก� ประชาชน 

1. ประชาชนเขียนคําร�อง/แจ�งเหตุ  
2. นําเสนอผู�บังคับบัญชา / แจ�ง

หน�วยงานเจ�าของเรื่องท่ี 
รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร�อน  

3. หัวหน�าหน�วยงานรับผิดชอบ     
แจ�งเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติ  

4. แจ�งผลการดําเนินการแก� 
ประชาชน 
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ข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  

เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557  

**************************** 
กระบวนงานบริการประชาชน ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนท่ีปรับลด 

12. การขอรับข�อมูลข�าวสาร 1. รับคําร�อง  
2. ลงรายชื่อในสมุดขอใช�บริการ 
3. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
4. ให�บริการ 

1. รับคําร�อง/ผู�ใช�แจ�งความประสงค#
ต�อเจ�าหน�าท่ี 

2. ลงรายชื่อในสมุดขอใช�บริการ  
3. ให�บริการ 

13. ยืมเต็นท#, โตOะ, เก�าอ้ี 1. รับคําร�อง  
2. แจ�งเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติ  
3. ช�างออกดําเนินการติดต้ัง  
4. แจ�งหนังสือให�ผู�ยื่นคําร�องทราบ 

1. รับคําร�อง  
2. แจ�งให�ผู�ยื่นคําร�องทราบ  
3. ผู�ขอใช�บริการมารับไปดําเนินการ

ติดต้ังเอง 
14. การขอให�จัดเก็บขยะ 1. รับคําร�อง  

2. ตรวจสอบ  
3. ดําเนินการจัดเก็บขยะ 

1. รับคําร�อง  
2. ดําเนินการจัดเก็บขยะ 

15. การขอใช�บริการระบบ
อินเตอร#เน็ต 

1. ยื่นคําร�อง  
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ  

1. ยื่นคําร�อง และรับบริการ 

16. การขอรับการสนับสนุน  
พ�นหมอกควัน 

1. ยื่นคําร�อง  
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ  
3. ประสานเจ�าหน�าท่ีพ�นหมอกควัน  
4. เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีพ�นหมอกควัน 

1. ยื่นคําร�อง  
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ  
3. ทีมเคลื่อนท่ีเร็วลงพ้ืนท่ีพ�นหมอก

ควัน 
17. การขอจดทะเบียนพาณิชย#  

- ต้ังใหม�  
- แก�ไข เปลี่ยนแปลง  
- ยกเลิก 

1. ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย# พร�อม
เอกสาร  

2. นายทะเบียนตรวจเอกสาร  
3. ชําระค�าธรรมเนียม  
4. ออกใบทะเบียนพาณิชย# 

1. ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย# พร�อม
เอกสาร  

2. นายทะเบียนตรวจเอกสาร  
3. ชําระค�าธรรมเนียม  
4. ออกใบทะเบียนพาณิชย# 

18. การดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ (กรณีตกลงราคา) 

 

๑. หน�วยงานรายงานจัดซ้ือ–จัดจ�าง 
๒. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบงบประมาณ

รายจ�ายและนําเสนอผู�บริหาร 
3. เจ�าหน�าท่ีดําเนินการจัดซ้ือ –จัดจ�าง

ตามระเบียบฯ 
๔. แจ�งผู�รับจ�าง/ซ้ือ มาทําข�อตกลงหรือ

ทําสัญญาแล�วแต�กรณี 
๕. ดําเนินการตามข�อตกลง/สัญญา 
๖. การดําเนินงานแล�วเสร็จ (ผ�านการ

ตรวจรับจากคณะกรรมการ) 
๗. แจ�งเจ�าของงบประมาณเพ่ือเบิกจ�าย 

๑. ตรวจสอบงบประมาณรายจ�าย
จัดทํารายงานจัดซ้ือ–จัดจ�าง  และ
นําเสนอผู�บริหาร 

2. เจ�าหน�าท่ีดําเนินการจัดซ้ือ –จัดจ�าง
ตามระเบียบฯ 

3. ดําเนินการตามข�อตกลง/สัญญา 
4. คณะกรรมการตรวจสอบความ

ถูกต�อง 
5. เบิกจ�ายเงิน 
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ข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  

เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557  

**************************** 
 

กระบวนงานบริการประชาชน ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนท่ีปรับลด 

19.  การเบิกจ�ายเงินทุกประเภท
ตามงบประมาณรายจ�าย 

1.  เจ�าหน�าท่ีรับเรื่อง  
2.  ตรวจสอบหลักฐานถูกต�องครบถ�วน 
3.  จัดทําฏีกาเบิกจ�าย 
4.  เสนอผู�บริหารขออนุมัติ 
5.  จัดทําเช็คนําเสนอผู�บริหารลงนาม 
6.  จ�ายเงิน 

1.  เจ�าหน�าท่ีรับเรื่อง ตรวจสอบ
ความถูกต�อง 
2.  จัดทําฏีกาและเช็คเบิกจ�าย 
3.  เสนอผู�บริหารขออนุมัติ 
4.  จ�ายเงิน 

20. ซ�อมไฟฟEาสาธารณะ 1. รับคําร�อง  
2. ตรวจสอบ  
3. ช�างออกดําเนินการ  
4. แจ�งหนังสือให�ผู�ยื่นคําร�องทราบ 

1. รับคําร�อง  
2. ช�างออกดําเนินการ  
3. แจ�งหนังสือให�ผู�ยื่นคําร�องทราบ 

21. การขออนุญาตดัดแปลง/รื้อ
ถอนอาคาร 

1. รับคําร�อง 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ตรวจแบบแปลน 
5. แจ�งผลการอนุญาต 
6. ผู�ยื่นขอชําระค�าธรรมเนียม 
7. ออกใบอนุญาต 

1. รับคําร�อง 
2. ตรวจสอบเอกสาร/แบบแปลน 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. แจ�งผลการอนุญาต 
5. ผู�ยื่นขอชําระค�าธรรมเนียม 
6. ออกใบอนุญาต 

22. ออกหนังสือรับรองเพ่ือขอ
เลขหมายประจําบ�าน  

  - รับรองท่ีดินอยู�นอกเขต
ควบคุมอาคาร ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

  - ขอรับรองสิ่งปลูกสร�าง  

1. รับคําร�อง  
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ตรวจสอบอาคาร 
5. แจ�งผลการอนุญาต 
6. ออกหนังสือรับรอง 

1. รับคําร�อง  
2. ตรวจสอบ  
3. ออกหนังสือรับรอง 

 


