กระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน ในปี ๒๕๕5
( แนบท้ายเทศบาลตําบลทุ่งยั้ง ลงวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๕๔ )
ลําดับที่

กระบวนงานบริการ

1.

การจัดเก็บภาษีบํารุง
ท้องที่

2.

การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน

3.

การจัดเก็บภาษีป้าย

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
5 นาที่/ราย

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
4 นาที/ราย

๑.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินแสดง
รายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕)
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ชําระเงินรับใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑ )
๑.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๓ )
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ชําระเงินรับใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.
๑๓ )
๑.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (
ภ.ป.๑ ) พร้อมเอกสารประกอบ
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ชําระเงินรับใบเสร็จรับเงิน
( ภ.ป.จ )

๑.บัตรประชาชน
๒.ในเสร็จรับเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ปี
ที่ผ่านมา ( ภ.บ.ท.๑)

หมายเหตุ

๑.บัตรประจําตัวประชาชน
๒.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินในปีที่ผ่านมา ( ภ.ร.ด.๑๓ )

๕ นาที/ราย

4 นาที่/ราย

( กรณีรายเก่า )
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง

๑.บัตรประจําตัวประชาชน
๒.ใบเสร็จรับเงินค้าภาษีป้ายปีที่ผ่าน
มา ( ภ.ป.จ)

๕ นาที/ราย

4 นาที่/ราย

( กรณีรายเก่า )
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง

( กรณีรายเก่า )
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง

ลําดับที่
4.

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

การขออนุญาตก่อสร้าง ๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคําร้องขอ
อาคาร
อนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม
เอกสารเจ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เบื้องต้น
๒.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/
ผังเมือง/สภาพสาธารณะและ
ตรวจพิจารณาแบบ
๓.เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น
พิจารณาคําขออนุญาต
๔.ผู้ยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียม
พร้อมรับใบอนุญาต

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๒.สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้า ( กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคาร
บนที่ดินหรือสําเนาสัญญาเช่าที่เดิม
๓.แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน
๔.หนังสือยืนยอมชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ
กรณีก่อสร้างบ้านเกินขนาด ๑๕๐
ตร.ม.
๕.รายการคํานวณโครงสร้าง
๖.หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ
วิชาชีพ วิศวกรกรรมควบคุมของผู้
ออกและคํานวณโครงสร้างอาคาร

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
15 นาที/ราย

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
5 นาที/ราย

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
รื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสา
เบื้องต้น
๒.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/
ผังเมือง/สภาพสาธารณะและ
ตรวจพิจารณาแบบตรวจ
พิจารณาแบบ
๓.เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น
พิจารณาคําขอตรวจสอบสภาพ
สาธารณะอนุญาต
๔.ผู้ยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียม
พร้อมรับใบอนุญาต

1.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2.สําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้งของ
อาคารที่ขออนุญาตรื้นถอนขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า
3.หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ
วิชาชีพวิศวกรควบคุมของผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ และสิ่งป้องกันวัสดุ
ร่วงหล่นในการรื้นถอนอาคาร (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทเป็นวิศวกรควบคุม)
4.หนังสือแสดงความยินยอมของ
วิศวกรผู้ควบคุมงาน(แบบ น.4)
1.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2.สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้า(กรณีผู้ขอไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดินหรือสําเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ

ลําดับที่
5.

-ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร

6.

-ขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
1๕ นาที/ราย

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
5 นาที/ราย

15นาที/ราย

5นาที/ราย

หมายเหตุ
กรณีรายเก่า
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ลําดับที่
7.

8.

9.

ด้านการช่วยเหลือสา
ธารณภัย

-ยื่นคําร้องตามแบบฟอร์ม
-รับแจ้งทางโทรศัพท์
-ติดต่อผู้บริหาร /
เทศบาล.หรือเจ้าหน้าที่โดยตรง
การสนับสนุนน้ํา
ยื่นคําร้องตามแบบฟอร์ม
อุปโภคบริโภค
-รับแจ้งทางโทรศัพท์
-ติดต่อผู้บริหาร/
เทศบาล.หรือเจ้าหน้าที่โดยตรง
การรับแจ้งเรื่องราวร้อง ๑.รับหนังสือ/คําร้อง/จดหมาย
ทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (สํานักปลัด )
๒.เจ้าหน้าที่ลงรับหนังสือ/คํา
ร้อง ( สํานักปลัด )
๓.ส่งเรื่องไปยังส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
๔.ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ดําเนินการรายงานตามสายงาน
บังคับบัญชา
๕.แจ้งตอบผลกาดําเนินการให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

๑.สําเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี )
๓.ในกรณีที่เป็นสาธารณภัยฉุกเฉินไม่
ต้องมีเอกสาร
๑.สําเนาบัตรประชาชน

๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒.ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ( ถ้ามี )
๓.อื่นๆ ( ถ้ามี )

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
ในทันที

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
ในทันที

60นาที./ราย

45นาที./ราย

แจ้งตอบรับการ
ดําเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ
ภายใน ๕ วัน

แจ้งตอบรับการ
ดําเนินการให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบภายใน 3 วัน

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ดําเนินการ

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
15 นาที/ราย

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
10 นาที/ราย

1.ยื่นเอกสารหลักฐานที่งาน
ทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนท้องที่
2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการ
เกิดและเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียน
บ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียน
จะมอบสูติบัตรและสําเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืน
ให้กับผู้แจ้ง
1.ยื่นเอกสารหลักฐานที่งาน
ทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนท้องที่
2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการ
ตายและจําหน่ายชื่อผู้ตายใน
ทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นาย
ทะเบียนจะมอบใบมรณะและ
สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
คืนให้กับผู้แจ้ง
1.ยื่นเอกสารหลักฐานที่งาน
ทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนท้องที่
2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการ
แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน

๑.บัตรประจําตัวของผู้แจ้งการเกิด
2.ใบรับแจ้งการเกิด(ทร.1ตอนหน้า)
ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้(ถ้ามี)
3.สําเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน)
ที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
4.พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของ
เด็ก เช่น หมอตําแย เพื่อนบ้าน
เป็นต้น
1.บัตรประจําตัวของผู้แจ้งการตาย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2.บัตรประจําตัวของคนตาย(ถ้ามี)
3.ใบรับแจ้งการตาย(ทร.4ตอนหน้า)
ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้(ถ้ามี)
4.สําเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน)
ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่(ถ้ามี)

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

๑. บัตรประจําตัวประชาชนของคนที่
ย้ายเข้า(ถ้ามี)
๒.สําเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน)
ที่จะย้ายชื่อเข้าไปอยู่
3.ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ทร.6)ที่ได้มา

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

ลําดับที่
10.

การเกิด

11.

การตาย

12.

การแจ้งการย้ายที่อยู่

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ลําดับที่

13.

การกําหนดเลขที่บ้าน

ฉบับเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้ว นาย
ทะเบียนจะมอบสําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขหมายประจํา
บ้านก่อนเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว

15 นาที/ราย

10นาที/ราย

หมายเหตุ

จากการย้ายออก
๑. บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง
๒.สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอเลขที่บ้าน
และผู้แจ้ง
3.ใบอนุญาตปลูกสร้าง(ถ้ามี)
4.หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
(ถ้ามี)บัตรประจําตัวประชาชนและ
หลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน
5.แบบแปลนการก่อสร้าง(ถ้ามี)
พร้อมหนังสือรายงานการตรวจ
สภาพบ้านว่าได้ปลูกสร้างบ้านเสร็จ
จากกองช่าง(ผ.ท.9)
6.ระยะเวลาโดยประมาณ5นาทีไม่
รวมเวลานัดตรวจสภาพบ้านเลขที่
ข้างเคียง

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ลําดับที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑4.

ขออนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
( ๑๓๐ ประเภท )

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อ
สุขภาพ พร้อมเอกสารเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
๒.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง ร่วมออก
ตรวจพร้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้ง
ประกอบกิจกรรม
๓.พนักงานท้องถิ่นพิจารณาออก
ใบอนุญาต
๔.ผู้ขออนุญาตชําระคาธรรม
เนียมพร้อมรับใบอนุญาต

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของผู้ขออนุญาต
๒.สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล )
๓.หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน ผู้มอบและ
ผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
สามารถดําเนินการด้วยตนเอง

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
2๐ วัน/ราย

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
15 วัน/ราย

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่

กระบวนงานบริการ

๑5.

การขออนุญาตจัดตั้ง
ตลาด

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
๑.ผู้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งตลาด
๑.บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน
15วัน/ราย
พร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ บ้านของผู้ขออนุญาต
ตรวจสอบเอกสาร
๒.สําเนาหนังสือรับรองการจด
๒.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่ ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตร
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมออกตรวจพื้นที่ ประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ บุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล )
๓.เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น
๓.หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนา
พิจารณาออกใบอนุญาต
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและ
๔.ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรม
ผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
เนียมพร้อมรับใบอนุญาต
สามารถดําเน้นการด้วนตนเองได้

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
10วัน/ราย
(เอกสารครบถ้วน)

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่
๑5.

16.

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด
ขออนุญาตจัดตั้ง
๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต ๑.บัตรประจําตัวประชาชนและสํานา ๓๐ วัน/ราย
สถานที่จําหน่ายอาหาร จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
หรือที่สะสมอาหาร
พร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ ๒.ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบ
(พื้นที่เกิน 2๐๐ ตร.ม.) ตรวจสอบเอกสาร
อาหาร
๒.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
๓.สําเนาหนังสือรับรองการจด
เกี่ยวข้องออกตรวจพร้อมเจ้า
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตร
พนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่และ ประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
สถานที่ตั้งประกอบกิจการ
บุคคล ( กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล )
3.เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น
4.หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนา
พิจารณาออกใบอนุญาต
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและ
4.ผู้ขออนุญาตชําระ
ผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
สามารถดําเนินการด้วยตนเอง
ใบอนุญาต
การจําหน่ายสินค้าในที่ 1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต 1.สําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ
2 วัน/ราย
หรือทางสาธารณะ
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
อนุญาต
สาธารณะ
พร้อมเอกสาร 2.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
อนุญาต
2.พนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
๒๐ วัน/ราย
(เอกสารครบถ้วน)

1 วัน/ราย

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่

17

กระบวนงานบริการ

การจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพประเภท
ต่าง ๆ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ให้บริการก่อน
การปรับลด

1ยื่นคําร้องขอรับเบี้ยยังชีพแต่
ละประเภทตามแบบฟอร์ม
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3.เสนอผู้บริหารอนุมัติประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ

3..ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขออนุญาต
และผู้ช่วยจําหน่าย
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่
สวมแว่นตาดําของผู้รับใบอนุญาต
และผู้ช่วยจําหน่ายขนาด1นิ้ว
จํานวน 3รูป
1.สําเนาทะเบียนบ้าน
จ่ายเงินไม่เกิน
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
วันที่10ของทุก
3.บัตรประจําตัวคนพิการ(กรณีเป็น เดือน
คนพิการ)
4.ใบรับรองแพทย์(กรณีเป็นโรค
เอดส์)

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว

หมายเหตุ

จ่ายเงินไม่เกินวันที่8
ของทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดและ
ส่วนการคลัง

