ประกาศเทศบาลตําบลวังหวา
เรื่อง กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและขั้นตอนการปฏิบัติราชการของกระบวนงานการบริการประชาชน
ที่ทําการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
.......................................................................................
ตามมาตรา 52 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น อํ านวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่องลดขั้นตอนและระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนเป8นไปดวยความรวดเร็ว และถูกตอง
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เทศบาลตําบลวังหวา จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อดําเนินการสํารวจงานในหนาที่ จัดทําขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานบริการ
ประชาชนและเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค-ของโครงการ“มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ สรางสรรค-เพื่อประชาชน”
ซึ่งคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลวังหวา ไดมีมติเห็นชอบในการ
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและขั้นตอนการปฏิบัติราชการของกระบวนงานบริการประชาชน ที่ทําการปรับปรุง
ขั้ น ตอนและลดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป4 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํ า นวน ๒๖ กระบวนงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตําบลวังหวา

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการของกระบวนงานบริการประชาชน
ที่ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
จํานวน ๒๖ กระบวนงาน
กระบวนงานบริการ
๑. การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
๒. การจัดเก็บภาษีปCาย

๓. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๔. การสนับสนุนน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค
๕. การชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
๖. การรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง

๗. การประกาศกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๘. การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
๙. งานทะเบียนพาณิชย- จดตั้งใหม
- แกไข เปลี่ยนแปลง
- ยกเลิก

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ปรับลด
๑. ยื่นใบเสร็จป4ที่ผานมาและตรวจสอบใบเสร็จ
หรือยื่นใบนํา (แบบประเมินภาษี ภ.บ.ท.๕)
๒. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๑๑)
๑. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ป.๑)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)
๑. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๒)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
๓. ออกใบแจงรายการประเมิน
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๑๒)
๑. รับคํารอง
๒. เสนอผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติ
๑. รับคํารอง/แจงทางโทรศัพท๒. ดําเนินการใหความชวยเหลือ
๑. ยื่นคํารอง
๒. ตรวจสอบ
๓. ออกหนังสือรับรองวาที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
นั้นอยูในเขตเทศบาลตําบลวังหวา
๑. ยื่นเอกสารประกาศกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบและลงนามในเอกสาร
๓. ชําระคาธรรมเนียม
๔. ออกใบเสร็จรับเงินและติดประกาศ
๑. ยื่นคํารอง
๒. ตรวจสอบ
๓. ออกหนังสือรับรองการขออนุญาต
๑. ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย-พรอมเอกสาร
๒. นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร
๓. ชําระคาธรรมเนียม
๔.ออกใบทะเบียนพาณิชย-

ระยะเวลาแลวเสร็จ
๓ นาที/ราย
๓ นาที/ราย

๓ นาที/ราย
๘ ชั่วโมง/ราย
ในทันที

๑ วัน/ราย

ในทันที
๓ วัน/ราย

๑ วัน/ราย

-๒กระบวนงานบริการ

๑๐. การรับแจงเรื่องราวรองทุกขรองเรียน

๑๑. การขออนุญาตทําการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง

๑๒. การขอขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ
๑๓. การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุ
- ผูพิการ
- ผูปNวยเอดส-

๑๔. การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ

๑๕. การทําหนังสือมอบอํานาจ
การรับเบี้ย

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ปรับลด
๑. เขียนคํารอง/แจงเหตุ
๒. แจงหนวยงานเจาของเรื่องที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดรอน
๓. หัวหนาหนวยงานรับผิดชอบแจงเจาหนาที่
ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดรอน
๔. แจงผลการดําเนินการแกประชาชนผู
รองทุกข-รองเรียน
๑. ยื่นคํารอง
๒. ตรวจสอบเอกสารและลงนามในใบอนุญาต
๓. ชําระคาธรรมเนียม
รับใบอนุญาตและใบเสร็จรับเงิน
๑. ยื่นคํารอง
๒. เจาหนาที่เสนอเพื่อขออนุมัติ
๓. รับขอมูลขาวสาร
(รับเปLนสําเนาเอกสาร/ไฟล-ขอมูล)
๑. ยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนพรอมเอกสาร
๒. ตรวจสอบเอกสารและขอมูลของผูขึ้น
ทะเบียน
๓. ออกใบรับขึ้นทะเบียน
๑. ยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
พรอมเอกสารหลักฐาน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. เจาหนาที่สงตอแบบคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานให พมจ.สุพรรณบุรี
๔. เจาหนาที่ไปรับบัตรประจําตัวคนพิการที่
พมจ.สุพรรณบุรี
๕. คนพิการมารับบัตรประจําตัว
๑. ผูมอบอํานาจและผูรับมอบลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบอํานาจ
๒. ตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลาที่ใหบริการ

แจงผลการดําเนินการ
ใหผูรองทราบภายใน
๕ วัน

๒๐ นาที/ราย

๑ วัน หรือ ในทันที

๒๐ นาที/ราย

๕ วัน

๑๕ นาที/ราย

-๓กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ปรับลด

๑๖. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพฯ ๑. ยื่นคํารองพรอมเอกสาร
ผานบัญชีธนาคาร
๒. ตรวจสอบเอกสาร
๑. ยื่นคํารองหรือหนังสือแจงเหตุ
๒. เสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑๗. การควบคุมโรคติดตอ
๓. ประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๔. ดําเนินการควบคุมโรค
๑. สํานักงานที่ดินสงหนังสือแจงใหเทศบาล
ทราบเรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
๑๘. การระวังชี้แนวเขตที่ดิน
๒. พนักงานเทศบาลผูรับมอบอํานาจปฏิบัติ
หนาที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินพรอมลงชื่อรับรอง
๑๙. การขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เปLนอันตรายตอสุขภาพ

ระยะเวลาที่ใหบริการ
๑๕ นาที/ราย
ในทันที

ตามที่สํานักงานที่ดิน
กําหนด

๒๐. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
๒๑. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร
๒๒. การแจงเกิด
๒๓. การแจงตาย
๒๔. การแจงยายที่อยู
๒๕. การกําหนดเลขที่บาน
๒๖. การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน

เทศบาลตําบลวังหวาไม/มีบริการ

