ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานของเทศบาลตําบลอรพิมพ์
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
--------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็ จ ของงานแต่ ล ะงาน และประกาศให้ ป ระชาชนและข้ า ราชการทราบเป็ น การทั่ ว ไป ประกอบมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จึงได้ปรับปรุง ทบทวนประกาศกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน โดยให้ใช้ประกาศฉบับนีแ้ ทน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตัง้ แต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระยะเวลาการดําเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้าย
ประกาศนี้
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๕ การลดขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน และหมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งได้กําหนดกระบวนงานของเทศบาลไว้ จํานวน ๒๒ กระบวนงาน
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จึงกําหนดกระบวนงานงานบริการเพื่อปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัตริ าชการเพื่อประชาชน จํานวน ๒๒ กระบวนงาน เพื่อกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และ
ปรับลดระยะเวลาการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการใน
ด้านต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนผูม้ าใช้บริการ ดังนี้
ที่

กระบวนงานบริการ

๑.
๒.
๓.
๔.

การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
การจัดเก็บภาษีปา้ ย
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กรณีทั่วไป
- ขัน้ ตอนตรวจสอบเอกสารพืน้ ที่กอ่ สร้าง
- ขัน้ ตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

๕.
๖.

การสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
การช่วยเหลือสาธารณภัย (อัคคีภัย)

๗.

การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์

๘. การแจ้งเกิด
๙. การแจ้งตาย
๑๐. การย้ายที่อยู่

ระยะเวลา
ให้บริการ
(เดิม)
๕ นาที/ราย
๕ นาที/ราย
๕ นาที/ราย

ระยะเวลา
ที่ปรับลด/แล้วเสร็จ
๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

-

๕ วัน/ราย

กองช่าง

๓ ชม./ราย
๑ ชม.

๕ วัน/ราย
๑ ชม./ราย
ในทันที
หรือภายใน ๑๕ นาที
ภายในพืน้ ทีต่ ําบล
แจ้งตอบรับภายใน
๗ วัน
๑๐ นาที/ราย
๕ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย
๕ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย
๕ นาที/ราย

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

กองช่าง
งานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน

-๒ที่

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.
๑๖.

๑๗.

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลา
ระยะเวลา
ส่วนราชการ
ให้บริการ ที่ปรับลด/แล้วเสร็จ ที่รับผิดชอบ
(เดิม)
๓ วัน/ราย
๑ วัน/ราย
งานทะเบียน
๑๐ นาที/ราย
๕ นาที/ราย
ที่วา่ การอําเภอ
๑๗ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย
ที่วา่ การอําเภอ

การกําหนดเลขที่บา้ น
การขอมีบัตรประชาชน (ครัง้ แรก)
การขอมีบัตรประชาชน (หมดอายุ)
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
๒๐ วัน/ราย
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตัง้ ตลาด
๒๐ วัน/ราย
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ ําหน่าย
อาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร (พืน้ ที่เกิน
๒๐๐ ตร.ม.)
๒๐ วัน/ราย
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
๒๐ วัน/ราย
- ขออนุญาตใหม่/ใบอนุญาตเรือ่ ง
อื่น ๆ
ขัน้ ตอนการขอข้อมูลข่าวสาร (ตาม พ.ร.บ. ๑๕ นาที/ราย
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐)
การเบิกจ่ายเงิน
๗ วัน
การตรวจรับงาน
๓ วัน
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
๕ วัน
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคม
สงเคราะห์
๑ วัน
- การรับขึน้ ทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์
เบีย้ ยังชีพ ผูส้ งู อายุ,ผูพ้ กิ าร,ผูป้ ว่ ยโรค
เอดส์ (รายใหม่)

๑๕ วัน/ราย

กองคลัง

๑๕ วัน/ราย

กองคลัง

๑๕ วัน/ราย

กองคลัง

๑๕ วัน/ราย

กองคลัง

๑๐ นาที/ราย

สํานักปลัดฯ

๕ วัน
๑ วัน
๓ วัน

๒๐ นาที/ราย

กองคลัง
กองคลัง
กองช่าง

กองสวัสดิการ

ที่

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ
(เดิม)
๔ ชม./ราย

- ยื่นแบบการขอรับเงินสงเคราะห์ในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ส่งเรื่อง
ต่อสํานักงาน พมจ.นครราชสีมา)
ยื่นแบบคําขอขึ้นทําบัตรประจําตัวผู้ ๔ ชม./ราย
พิการ
(ส่ง เรื่อ งต่อ สํานั กงาน พมจ.
นครราชสีมา)
- ยื่นแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง ๔ ชม./ราย
สั ง ค ม ( ส่ ง เ รื่ อ ง ต่ อ สํ า นั กง า น พ ม จ .
นครราชสีมา)
- แจกเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ ผู้ ๕ นาที/ราย
พิการ/ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์

ระยะเวลา
ที่ปรับลด/แล้วเสร็จ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

๓ ชม./ราย

กองสวัสดิการฯ

๓ ชม./ราย

กองสวัสดิการฯ

๓ ชม./ราย

กองสวัสดิการฯ

๓ นาที/ราย

กองสวัสดิการฯ

จึงประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบทั่วไปที่มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการ
บริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตาํ บลอรพิมพ์

