ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งยัง
เรื อง กําหนดลดขันตอนการให้บริ การด้านขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื อถอนอาคาร
-------------------------------------เพือให้การดําเนิ นงานเกี ยวกับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การประชาชน ด้านการขออนุ ญาตก่อสร้ าง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื อถอนอาคาร ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งยัง ดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิ ผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 ของประกาศกําหนดลดขันตอนการให้บริ การด้านการขออนุ ญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร และรื อถอนอาคาร ดังนี
กระบวนงานบริ การ
ขันตอนการให้บริ การ
จํานวนระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
1. การยืนคําขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื อถอนอาคาร
(ขอรับแบบขออนุญาตฯ
ทีกองช่างเทศบาลตําบลทุ่งยัง)
2. ตรวจผังเมืองและ
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง
3. ตรวจพิจารณาแบบ

4. ออกใบอนุญาต
5. แจ้งผลการพิจารณา
คําขออนุญาตฯ

1. ผูข้ ออนุญาตฯ ยืนแบบขออนุญาตฯพร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าทีรับเรื องขออนุญาตฯ ตรวจสอบเอกสาร
เบืองต้น หากเอกสารไม่ครบ แจ้งให้ส่งเอกสารให้
ครบถ้วน
3. หากเอกสารครบถ้วนแจ้งนายตรวจ ตรวจผังเมือง
และตรวจสอบสถานทีก่อสร้างฯ
1. นายตรวจ ตรวจผังเมืองและตรวจสอบสถานที
ก่อสร้างฯ
2. หากตรวจสอบถูกต้องแจ้งนายช่างพิจารณาแบบ
1. หากไม่ถกู ต้องแจ้งผูย้ ืนแก้ไขให้ถกู ต้อง
2. หากถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานท้องถินพิจารณา
อนุญาตคําขอฯ
1. เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
2. เจ้าพนักงานท้องถินพิจารณาอนุญาตคําขอฯ
1. แจ้งผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิน
ให้ผยู ้ ืนคําขอทราบ

เวลาเดิม
15 นาที

เวลาทีปรับลด
5 นาที

2 ชัว โมง
1 ชัว โมง
ในวันยืนคําขอ ในวันยืนคําขอ
2 วัน

ภายใน 1 วัน

2 วัน

ภายใน 1 วัน

2 วัน

ภายใน 2 วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
(นายวีระพล เรื องมัน )
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยัง

ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งยัง
เรื อง กําหนดลดขันตอนการให้บริ การด้านการแจ้งเหตุไฟฟ้ าสาธารณะขัดข้อง
-------------------------------------เพือให้การดําเนิ นงานเกี ยวกับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การประชาชน ด้านการแจ้งเหตุไฟฟ้ าสาธารณะ
ขัดข้อง ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งยัง ดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 และแผนยุทะศาสตร์ การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 ) ขอประกาศกําหนดลดขันตอนการให้บริ การประชาชนด้านการแจ้งเหตุไฟฟ้ า
สาธารณะขัดข้อง ดังนี
กระบวนงานบริ การ
ขันตอนการให้บริ การ
จํานวนระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
เวลาเดิม เวลาทีปรับลด
1. การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1. ผูแ้ จ้ง แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5581-6596 10 นาที
5 นาที
หรื อยืนคําร้องฯ
หรื อ ยืนคําร้องแจ้งเหตุฯพร้อมเอกสาร เช่น สําเนาบัตร
(ขอรับคําร้องฯทีกองช่าง
ประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
เทศบาลตําบลทุ่งยัง)
ทีกองช่างเทศบาลตําบลทุ่งยัง
2. เจ้าหน้าทีรับแจ้งเหตุ ทางโทรศัพท์ หรื อรับคําร้องแจ้ง
เหตุฯ สอบถาม หรื อตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเหตุ
เบืองต้น แล้วแจ้งนายช่างไฟฟ้ าตรวจสอบ
2. ออกตรวจสถานทีพร้อม
1. นายช่างไฟฟ้ า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าทีผรู ้ ับคําร้องแจ้ง 30 นาที
15 นาที
ดําเนินการแก้ไขเบืองต้น
เหตุ
ในวันแจ้งเหตุ
2. ออกตรวจสอบสถานทีพร้อมดําเนินการแก้ไข
หรื อยืนคําขอฯ
เบืองต้น
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน 1. นายช่างไฟฟ้ ารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําวันต่อ 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ประจําวัน
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
ในวันแจ้งเหตุ
2. ผูอ้ าํ นวยการกองช่างเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
หรื อยืนคําขอฯ
ประจําวันต่อคณะผูบ้ ริ หาร
4. พิจารณาผลการการ
คณะผูบ้ ริ หารพิจารณาผลการการปฏิบตั ิงานประจําวัน
1 วัน
ภายใน 1 วัน
ปฏิบตั ิงานประจําวัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

(นายวีระพล เรื องมัน )
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยัง

