คําสั่งเทศบาลตําบลควนศรี
ที่ /25๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงชั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
********************************
เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงใหผูมีหนาที่
เกี่ ยวของดํ าเนิ นการสํ ารวจงานในหนาที่ และจั ด ทํ าผั ง กระบวนงานและกํ า หนดระยะเวลาการปฏิ บั ติร าชการ
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

นายทวีศักดิ์
นางอภิสรา
นายศิริชัย
นายเศกสรรค
นางสาวสุฑารินทร

ชูมณี
คงคชวัน
บุญศรี
คงคชวัน
ประเทพ

ปลัดเทศบาลตําบลควนศรี
หัวหนากองคลัง
หัวหนากองชาง
หัวหนาสํานักปลัด
เจาพนักงานธุรการ

เปนประธานคณะทํางาน
เปนคณะทํางาน
เปนคณะทํางาน
เปนคณะทํางาน
เปนคณะทํางานและเลขานุการ

ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. สํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ
2. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. พิจารณาภารกิจของหนวยงาน งานในแตละหนวยวาเรื่องใดผูบังคับบัญชาสมควรมอบอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการใดๆ ไปสงผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
4. ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ ปญหาและอุปสรรคใหนายกเทศมนตรีทราบภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 255๙

(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลควนศรี

ประกาศเทศบาลตําบลควนศรี
เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและ
การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการ พ.ศ.25๖๐
********************************
อาศัยอํานาจตามมาตรา 28 และ มาตรา 37 แหงพระราชกฤษฎีก า วาดวยหลั ก เกณฑและ วิธีก าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและ
ขาราชการทราบเปนการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน เทศบาลตําบลควนศรี จึงออกประกาศกําหนดการปรับปรุง
กระบวนงานตามภารกิจและการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการ พ.ศ.25๖๐ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตําบลควนศรี เรื่อง กําหนดการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
และการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการ พ.ศ. 25๖๐”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จของงานใหเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบทายประกาศ
ดังนั้น เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการผูที่สนใจและประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบโดย
ทั่วกั น และเพื่ อ ใหการใหบริ ก ารประชาชนเกิ ดความสะดวก รวดเร็ วตามนโยบายดัง กลาวขางตน จึ ง ขอประกาศ
ประชาสัมพันธการปรับปรุงกระบวนงานบริการประชาชน และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนการบริการ
ประชาชน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานบริการแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลควนศรี

ลําดับ
ที่

กระบวนงาน
บริการ
กองคลัง
การจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

หมายเหตุ

1. ผูเปนเจาของที่ดินยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน
(ภ.บ.ท.11)

1. บัตรประจําตัวประชาชน 4 นาที/ราย
และสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
บํารุงทองที่ปผานมา
(ภ.บ.ท.11)

(กรณีรายเกา)

2

การจัดเก็บภาษี 1. ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือน
โรงเรือนและทีดิน และทีด่ ินยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.
12)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือน
ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12)

1. บัตรประจําตัวประชาชน 4 นาที/ราย
และสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่ปผานมา
(ภ.ร.ด.12)

(กรณีรายเกา)

3

การจัดเก็บภาษี
ปาย

1. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีปาย
(ภ.ป.1)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงิน(ภ.ป.7)

1. บัตรประจําตัวประชาชน 4 นาที/ราย
และสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
ปายที่ปผานมา
(ภ.ป.7)

(กรณีรายเกา)

4

การจดทะเบียน
พาณิชย

1
.
ผูประกอบการยื่นคํารองขอจด
ทะเบียน (ทพ.)พรอมเอกสาร
ประกอบ
2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
พิมพใบทะเบียนพาณิชยพรอม
ออกใบเสร็จรับเงิน เสนอนาย
ทะเบียนพาณิชยลงนาม

1. บัตรประจําตัวประชาชน 2 วัน/ราย
และสําเนาทะเบียนบาน
2. เอกสารแสดงที่ตั้ง
สํานักงาน

1

ลําดับ
ที่
5

6

กระบวนงาน
บริการ
กองชาง
ขออนุญาต
กอสรางอาคาร

ขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร ตามแบบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอม
เอกสาร
2. นายชาง ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสาธารณะ
3.นายชางตรวจพิจารณาแบบ
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตกอสรางอาคาร

1. สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูอนุญาต
2. สําเนาโฉนดทีดินพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา
3.หนังสือยินยอมชิดเขต
ที่ดินตางเจาของ
4. หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและ
คํานวณโครงสรางอาคาร
5. แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนพรอมรายการ
คํานวณโครงสราง
6. รายการคํานวณระบบ
บําบัดน้ําเสีย (กรณีอาคาร
ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย)

5 วัน/ราย
(กรณีผูขอ
อนุญาตใช
แบบกอสราง
อาคารของ
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
หรือแบบของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นๆ
ระยะเวลา
ใหบริการ 5
วัน/ราย

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร ตามแบบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอม
เอกสาร
2. นายชาง ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสาธารณะ
3.นายชางตรวจพิจารณาแบบ
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

5วัน/ราย
1. สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูอนุญาต
2. สําเนาโฉนดทีดินแปลง
ที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาต
รื้อถอน
3. หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการและสิง่
ปองกันวัสดุรวงหลนในการ
รื้อถอนอาคาร
4. หนังสือยินยอมของ
วิศวกรรมผูควบคุมงาน
(แบบ น.4)
5. แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการประกอบ
แบบแปลน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
7

8

กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
บริการ
กองชาง
ออกใบรับรองเขต 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
ควบคุมอาคาร
2. นายชาง ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสาธารณะ
3.นายชางตรวจพิจารณาแบบ
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
ออกใบรับรองเขตควบคุมอาคาร

ขอหนังสือรับรอง 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
บานเลขที่
รับรองบานเลขที่พรอมเอกสาร
2. นายชาง ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสาธารณะ
3. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตรับรองบานเลขที่

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

3 วัน/ราย
1. สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูอนุญาต
2. สําเนาโฉนดทีดินพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา
3.หนังสือยินยอมชิดเขต
ที่ดินตางเจาของ
4. หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและ
คํานวณโครงสรางอาคาร
5. แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนพรอมรายการ
คํานวณโครงสราง
3 วัน/ราย
1. สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูอนุญาต
2. สําเนาโฉนดทีดิน
3. รูปบาน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
9

กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
บริการ
ดานการบรรเทาสาธารณภัย
สนับสนุนน้ํา
1. ยื่นเอกสารคํารอง
อุปโภคบริโภค
2. พิจารณาคํารองและรายงาน
ผูบริหารเพือ่ รับทราบคําสัง่
3. ดําเนินการใหความชวยเหลือ

10

ดานการบรรเทา
สาธารณภัย

11

การรับแจง
1
.
ยื่นเอกสารคํารอง
เรื่องราวรองทุกข 2. พิจารณาคํารองและรายงาน
ผูบริหารเพือ่ รับทราบคําสัง่
3. ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

ดานสาธารณสุข
12 ขออนุญาต
ประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (130
ประเภท)

1. ออกระงับเหตุ
2. เก็บเอกสาร
3. แตงตั้งกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง
4. ประเมินความเสียหาย
5. ใหความชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แบบ ก.อ.1)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่
และสถานที่ตงั้ ประกอบกิจการ
แลวพิจารณาออกใบอนุญาต
(แบบ ก.อ. 2)

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

1. บันทึกคํารอง

3 ชั่วโมง

1. บันทึกประจําวัน
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. แบบสอบขอเท็จจริง

ขั้นตอบที่ 1
ออกระงับเหตุ
ทันทีทรี่ ับแจง
ขั้นตอนที่1-5
ภายใน 7 วัน

1. บันทึกคํารอง
2. แผนที่บริเวณ (ถามี)

7 วัน

1. บัตรประจําตัวประชาชน 15/ราย
และสําเนาทะเบียนบานผูขอ
อนุญาต
2. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
ผูจัดการ หากไมเปนบุคคล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานที่ใชเปนที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
4. สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลพรอม
แสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล(กรณีผูขอเปนนิติ
บุคคล)

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

กระบวนงาน
บริการ

ดานสาธารณสุข
13 ขออนุญาตทํา
การโฆษณาโดย
ใชเครื่องขยาย
เสียง

ขั้นตอนการใหบริการ

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ทําการโฆษณา โดยใชเครื่องขยาย
เสียง (แบบ ฆ.ษ.1)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
3. เจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจ
ลงนามอนุญาตใหทําการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ
ฆ.ษ.2)

14

การบริการรับ-สง 1
.แจงทางโทรศัพท/
รับคํารอง
ผูปวย พบแพทย 2. ดําเนินการใหความชวยเหลือ

15

ขออนุญาต
จําหนายสินคาใน
ที่หรือทาง
สาธารณะ

16

ขออนุญาตจัดตั้ง 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
สถานที่จําหนาย จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
อาหาร
3. เจาหนาที่ตรวจสอบพื้นที่ และ
สถานที่จําหนายอาหาร
(แบบ ส.อ.2)

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ (แบบ ส.ณ.1)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. เจาหนาที่ออกสํารวจพื้นที่ และ
สถานที่จําหนายสินคาในทีห่ รือทาง
สาธารณะแลวพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ(แบบ ส.ณ.2)

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

1.สําเนาทะเบียนบานฉบับ 15 นาที่/ราย
เจาบานของผูขออนุญาตและ
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. ใบอนุญาตใหมีเพื่อใชซึง่
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน(ถามี)
3. รายละเอียดของเครื่อง
ขยายเสียงที่จะใช เชน
กําลังไฟฟาที่ใชกําลังขยาย
เสียง
4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ใช
เครื่องขยายเสียง
-

1 ชั่วโมง/ราย

15 วัน/ราย
1.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูขอรับ
ใบอนุญาต
2.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูชวยจําหนาย
3. รูปถาย
4. ใบรับรองแพทยของผูขอ
ใบอนุญาตและผูชวย
จําหนาย
5.แผนทีส่ ังเขปแสดงที่ตั้ง
จําหนายสินคา
1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน
2. สําเนาทะเบียนบานของ
บานที่ใชเปนที่ตั้ง

15 วัน/ราย

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

กระบวนงาน
บริการ

ดานบริการสังคม
17 การรับ
ลงทะเบียนเพื่อ
รับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

ขั้นตอนการใหบริการ

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

1.ผูขอลงทะเบียนยื่นคําขอลงทะเบียน
ผูสูงอายุ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐาน
3. รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุและประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิรบั เงินผูสูงอายุ

1. สําเนาบัตรประจําตัว 10 นาที/ราย
ประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร

1.ผูขอลงทะเบียนยื่นคําขอลงทะเบียนผู
พิการ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐาน
3. รับขึ้นทะเบียนผูพิการและประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิรบั เงิน
ผูพิการ

1.สําเนาบัตรประจําตัว 10 นาที/ราย
ผูพิการ
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร

18

การรับ
ลงทะเบียนเพื่อ
รับเบี้ยยังชีพผู
พิการ

19

การขอรับขอมูล 1. ผูขอรับขอมูลขาวสารยื่นคํารอง
ขาวสาร
2. เสนอเพือ่ ขออนุมัติ

20

การขอใช
บริการระบบ
อินเตอรเน็ต/
wifi
ยืมเตนท,
โตะ,
เกาอี้, เครือ่ ง
เสียง และ
ครุภัณฑอื่นๆ

21

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน

5 นาที/ราย

1. ยื่นคํารอง
2. รับบริการ

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน

3 นาที/ราย

1. รับคํารอง
2. ชางออกดําเนินการติดตั้ง
3. แจงหนังสือใหผูยื่นคํารองทราบ

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน

10 นาที/ราย

หมาย
เหตุ

กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตําบลควนศรี
ที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ลําดับที่

กระบวนงานบริการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บภาษีปาย
การจดทะเบียนพาณิชย
ขออนุญาตกอสรางอาคาร
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ออกใบรับรองเขตควบคุมอาคาร
ขอหนังสือรับรองบานเลขที่
สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
ดานการบรรเทาสาธารณภัย
การรับแจงเรื่องราวรองทุกข
ขออนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช
เครื่องเสียง
การบริการรับ-สงผูปวย พบแพทย
ขออนุญาตจําหนายสินคาในทีห่ รือ
ทางสาธารณะ
ขออนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนาย
อาหาร
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง
ชีพผูพิการ
การรอรับขอมูลขาวสาร
การขอใชบริการระบบ
อินเตอรเน็ต/wifi
ยืมเตนท,
โตะ,เกาอี้,เครื่องเสียง
และครุภัณฑอื่นๆ

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ระยะเวลาการ
ใหบริการเดิม
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
3วัน/ราย
7 วัน/ราย
7 วัน/ราย
5 วัน/ราย
5 วัน/ราย
5 ชั่วโมง/ราย
ทันทีทรี่ ับแจง
9วัน/ราย
17 วัน/ราย

ระยะเวลาการ
ใหบริการที่ปรับใหม
4 นาที/ราย
4 นาที/ราย
4 นาที/ราย
2 วัน/ราย
5 วัน/ราย
5 วัน/ราย
3 วัน/ราย
3 วัน/ราย
3 ชั่วโมง/ราย
ทันทีทรี่ ับแจง
7 วัน/ราย
15 วัน/ราย

กอง/สวนราชการที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

20 นาที/ราย

15 นาที/ราย

สํานักปลัด

2ชั่วโมง/ราย
17 วัน/ราย

1 ชั่วโมง/ราย
15 วัน/ราย

สํานักปลัด
สํานักปลัด

17 วัน/ราย

15 วัน/ราย

สํานักปลัด

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

9 นาที/ราย
5 นาที/ราย

8 นาที/ราย
3 นาที/ราย

สํานักปลัด
สํานักปลัด

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

คูมือ
กระบวนงานตามภารกิจและ
การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการ
ของเทศบาลตําบลควนศรี

จัดทําโดย
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลควนศรี
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตําบลควนศรี
ที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ลําดับที่

กระบวนงานบริการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บภาษีปาย
การจดทะเบียนพาณิชย
ขออนุญาตกอสรางอาคาร
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ออกใบรับรองเขตควบคุมอาคาร
ขอหนังสือรับรองบานเลขที่
สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
ดานการบรรเทาสาธารณภัย
การรับแจงเรื่องราวรองทุกข
ขออนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช
เครื่องเสียง
การบริการรับ-สงผูปวย พบแพทย
ขออนุญาตจําหนายสินคาในทีห่ รือ
ทางสาธารณะ
ขออนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนาย
อาหาร
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง
ชีพผูพิการ
การรอรับขอมูลขาวสาร
การขอใชบริการระบบ
อินเตอรเน็ต/wifi
ยืมเตนท,
โตะ,เกาอี้,เครื่องเสียง

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ระยะเวลาการ
ใหบริการเดิม
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
3วัน/ราย
7 วัน/ราย
7 วัน/ราย
5 วัน/ราย
5 วัน/ราย
5 ชั่วโมง/ราย
ทันทีทรี่ ับแจง
9วัน/ราย
17 วัน/ราย

ระยะเวลาการ
ใหบริการที่ปรับใหม
4 นาที/ราย
4 นาที/ราย
4 นาที/ราย
2 วัน/ราย
5 วัน/ราย
5 วัน/ราย
3 วัน/ราย
3 วัน/ราย
3 ชั่วโมง/ราย
ทันทีทรี่ ับแจง
7 วัน/ราย
15 วัน/ราย

กอง/สวนราชการที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

20 นาที/ราย

15 นาที/ราย

สํานักปลัด

2ชั่วโมง/ราย
17 วัน/ราย

1 ชั่วโมง/ราย
15 วัน/ราย

สํานักปลัด
สํานักปลัด

17 วัน/ราย

15 วัน/ราย

สํานักปลัด

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

9 นาที/ราย
5 นาที/ราย

8 นาที/ราย
3 นาที/ราย

สํานักปลัด
สํานักปลัด

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

ที่ สฎ 79301/ ว

สํานักงานเทศบาลตําบลควนศรี
222 หมูที่ 2 ตําบลควนศรี อําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานี
เมษายน 2557

เรื่อง ขอประชาสัมพันธกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตําบลควนศรี
เรียน กํานัน/ผูใหญบาน
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศ ทต.ควนศรีฯ

จํานวน 1 ฉบับ

ดวยเทศบาลตํ า บลควนศรี ไดจั ด ทํ า กระบวนงานบริ ก ารตามภารกิ จ ของเทศบาลตํ า บลควนศรี
ที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชน จํานวน 21 กระบวนงาน
และรายงานใหประชาชนทราบ
บัดนี้ เทศบาลตําบลควนศรี ไดดําเนินการปรั บปรุงกระบวนงานดัง กลาวเสร็ จสิ้ นเปนที่เ รียบรอยแลว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยแนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลควนศรี

สํานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท 0
7
7
2
6
7
0
4
9
โทรสาร 0-7726-7049

