กระบวนการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ที่กระทรวงมหาดไทยแนะนาให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

-2กระบวนการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ที่กระทรวงมหาดไทยแนะนาให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
ที่
1
2
3
4

กระบวนงานบริการ
จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป้าย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กรณีทั่วไป
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
5 สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
6 ช่วยเหลือสาธารณภัย
7 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
8
9
10
11
12

การตรวจสภาพบ้านในกรณีขอเลขที่บ้าน
การบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านต่างๆ
ขอหนังสือรับรอง
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
รับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชารุด

ระยะเวลาเดิมที่ อปท.
8 นาที / ราย
10 นาที / ราย
10 นาที / ราย
45 นาที / ราย

ระยะเวลาที่ปรับลด
5 นาที / ราย
5 นาที / ราย
5 นาที / ราย
30 นาที / ราย

1 วัน
1 ชั่วโมง
-

15 วัน / ราย
15 วัน / ราย
3 ชั่วโมง / ราย
ในทันที
ให้แจ้งตอบรับการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายใน 7 วัน
1 วัน
5 นาที/ราย
9 นาที/ราย
3 นาที / ราย
3 ชั่วโมง

2 วัน
10 นาที/ราย
5 นาที / ราย
1 วัน

-3กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
ที่
1

กระบวนงานบริการ
จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
(ภ.บ.ท.5)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุง
ท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ
5 นาที / ราย
กรณีรายเก่า

2

จัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุง
ท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.12)

5 นาที / ราย

กรณีรายเก่า

3

จัดเก็บภาษีป้าย

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่เอกสารตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน
(ภ.ป.7)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุง
ท้องที่ปีผ่านมา (ภ.ป.7)

5 นาที / ราย

กรณีรายเก่า

-4กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น (ต่อ)
ที่
4

กระบวนงานบริการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารตามแบบคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารรื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1)
พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/
ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดิน ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
(กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือสาเนา
สัญญาเช่าที่ดิน)
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบและคานวณโครงสร้าง
อาคาร
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ระยะเวลาการให้บริการ
30 นาที/ ราย
(กรณีผู้ขออนุญาตใช้แบบ
ก่อสร้างอาคารของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
หรือแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
ระยะเวลาให้บริการ
10 วัน/ราย)

หมายเหตุ

-5-

ที่
5

กระบวนงานบริการ
สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค

6

ช่วยเหลือสาธารณภัย

7

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

8

การตรวจสภาพบ้านในกรณี
ที่ขอเลขที่บ้าน

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น (ต่อ)
ขั้นตอนการให้บริการ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ประชาชนเขียนคาร้องขอ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
4. แจ้งผลการดาเนินการแก่ประชาชน
1. ประชาชนเขียนคาร้องขอ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
4. แจ้งผลการดาเนินการแก่ประชาชน
1. ประชาชนเขียนคาร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ
2. หลักฐานประกอบการร้องทุกข์
บรรเทาความเดือดร้อน
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อน
4. แจ้งผลการดาเนินการแก่ประชาชน
1. รับใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.9
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
2. เอาแบบรายงานตรวจสภาพบ้าน
ทะเบียนบ้าน
3. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลและตรวจเอกสาร
2. บัตรประจาตัวผู้ได้รับมอบหมาย
3. หนังสือมอบอานาจ
4. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
5. หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร
6. สัญญาซื้อขายบ้าน
7. สัญญาเช่าบ้าน
8. อื่นๆ ..........

ระยะเวลาการให้บริการ
3 ชม./ราย

ในทันที

กาหนดระยะเวลาให้
เทศบาลตาบลหนองขุ่นแจ้ง
ตอบการดาเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน
7 วัน
1 วัน / ราย

หมายเหตุ

-6กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น (ต่อ)
ที่
กระบวนงานบริการ
9 การบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านต่างๆ

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ลงชื่อในทะเบียนคุมผู้มาขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร

10 ขอหนังสือรับรอง

1. แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี)
2. ตรวจสอบ
3. ดาเนินการออกหนังสือรับรอง

11 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

1. แจ้งขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาล
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ
3. ผู้รับเบี้ยยังชีพลงลายมือชื่อ
4. จ่ายเบี้ยยังชีพ
1. ประชาชนเขียนคาร้องขอ
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
4. แจ้งผลการดาเนินการแก่ประชาชน

12 รับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชารุด

เอกสารประกอบการพิจารณา
-

ระยะเวลาการให้บริการ
5 นาที / ราย

-

10 นาที / ราย

บัตรประจาตัวประชาชน

3 นาที / ราย

-

3 ชั่วโมง / ราย

หมายเหตุ

