ประกาศเทศบาลตําบลวังหวา
เรื่อง การมอบอํานาจการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
ในเรื่องการบริการประชาชน
************************************
ดวยเทศบาลตําบลวังหวา มีนโยบายใหการบริหารงานราชการเปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็ว
และคล# อ งตั ว เพื่ อการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาในการสั่ งการ การอนุ ญ าต การอนุ มั ติในเรื่ อ งการใหบริ การ
ประชาชน อั น นํ า ไปสู# ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของการใหบริ ก ารประชาชน ตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ “พัฒนาคุณภาพบริการ สรางสรรค2เพื่อประชาชน” และเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตาม
แนวทางวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีแห#งพระราชกฤษฎีกา ว#าดวยหลักเกณฑ2การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
เทศบาลตํ า บลวั งหวา จึ งมี คํา สั่ งมอบอํ า นาจของนายกเทศมนตรี ใหพนั กงานเทศบาลปฏิ บั ติ
ราชการแทน ในเรื่องการใหบริการประชาชน เพื่อใหการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการและตอบสนองความตองการของประชาชนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค2โครงการ “พัฒนาคุณภาพบริการ สรางสรรค2เพื่อประชาชน” รายละเอียดของการมอบ
อํานาจปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตําบลวังหวา

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลวังหวา เรื่อง การมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ที่

กระบวนงานบริการ

กฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับลด

บุคคลที่รับมอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทน

ขั้นตอนการติดต,อ

ระยะเวลา

๑. ยื่นใบเสร็จปIที่ผ#านมาและตรวจสอบใบเสร็จ
หรือยื่นใบนํา (แบบประเมินภาษี ภ.บ.ท.๕)
๒. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๑๑)

๓ นาที/ราย

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่

พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓

จ#าเอกชัยวัฒน2 จําปIเรือง
ตําแหน#ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได

๒

การจัดเก็บภาษีปLาย

พ.ร.บ.ภาษีปLาย พ.ศ. ๒๕๑๐
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔

๑. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ป.๑)
จ#าเอกชัยวัฒน2 จําปIเรือง
๒. ตรวจสอบเอกสาร
ตําแหน#ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

๓

๑. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๒)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
จ#าเอกชัยวัฒน2 จําปIเรือง
๒. ตรวจสอบเอกสาร
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒๔๗๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
ตําแหน#ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๓. ออกใบแจงรายการประเมิน
พ.ศ. ๒๕๓๔
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๑๒)

๑

๔

การประกาศกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

๑.
จ#าเอกชัยวัฒน2 จําปIเรือง
๒.
ตําแหน#ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๓.
๔.

ยื่นเอกสารประกาศกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เจาหนาที่ตรวจสอบและลงนามในเอกสาร
ชําระค#าธรรมเนียม
ออกใบเสร็จรับเงินและติดประกาศ

๓ นาที/ราย

๓ นาที/ราย

ในทันที

ที่

กระบวนงานบริการ

กฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับลด

บุคคลที่รับมอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทน
๑.

๕

๖

การระวังชี้แนวเขตที่ดิน

การขออนุญาตทําการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง

ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห#งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

๗

การขอขอมูลข#าวสาร
ของทางราชการ

พ.ร.บ.ขอมูลข#าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๘

งานทะเบียนพาณิชย2
- จดตั้งใหม#
- แกไข เปลี่ยนแปลง
- ยกเลิก

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย2 พ.ศ. ๒๔๙๙
และประกาศกระทรวงพาณิชย2
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓

นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร
ตําแหน#ง นายช#างโยธา

๒.

๑.
จ#าเอกชัยวัฒน2 จําปIเรือง
๒.
ตําแหน#ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๓.
นางสาวพัชรี จิตรนพคุณ
ตําแหน#ง นิติกร
และ
นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม
ตําแหน#ง บุคลากร
นางสาวพัชรี จิตรนพคุณ
ตําแหน#ง นิติกร

ขั้นตอนการติดต,อรับบริการ
ระยะเวลา
สํานักงานที่ดินส#งหนังสือแจงใหเทศบาล
ตามที่
ทราบเรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
สํานักงานที่ดิน
พนักงานเทศบาลผูรับมอบอํานาจปฏิบัติ
นัดหมาย
หนาที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินพรอมลงชื่อรับรอง
ยื่นคํารอง
ตรวจสอบเอกสารและลงนามในใบอนุญาต
๒๐ นาที/ราย
ชําระค#าธรรมเนียมรับใบอนุญาตและ
ใบเสร็จรับเงิน

๑. ยื่นคํารอง
๒. เจาหนาที่เสนอเพื่อขออนุมัติ
๓. รับขอมูลข#าวสาร
(รับเปนสําเนาเอกสาร/ไฟล2ขอมูล)

๑ วัน
หรือ
ในทันที

๑.
๒.
๓.
๔.

๑ วัน
หรือ
ในทันที

ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย2พรอมเอกสาร
นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร
ชําระค#าธรรมเนียม
ออกใบทะเบียนพาณิชย2

