ประกาศเทศบาลตําบลมะเขือแจ
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
..................................................
ตามนโยบายของรัฐบาลในการสรางมาตรการเชิงรุกตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการ
พัฒนาการใหบริการเพื่อประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีการปรับกระบวนการใหบริการเพื่อ
ใหมีระยะการบริการที่สั้น รวดเร็ว ไดมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชน
เทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดกําหนดระยะเวลาใหบริการประชาชนดานตาง ๆ ซึ่งไดผานการ
คัดเลือกกระบวนการ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนตามมติ ค.ร.ม
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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(นายวัฒนา จันทนุปาน)
นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ

กระบวนงานแผนการดําเนินงานการบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
ของเทศบาลตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(แนบทายประกาศการลดขั้นตอนการปฎิบัติงานและระยะเวลาการปฎิบัติราชการลงวันที่ 9 ตุลาคม๒๕๕6)
***************************
ที่
กระบวนการบริการ
ระยะเวลาเดิมที่
ระยะเวลาที่
อปท.ใหบริการ
ปรับลด
สํานักปลัดเทศบาล
ดานงานเอกสาร/ขออนุมัติ/กรณีรองทุกข
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

12.

การออกหนังสือรับรอง
การอนุมัติใชหองประชุม
การใหขอมูลขาวสารของทางราชการ
การบริการรถรับสงผูปวย
การสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค
การสนับสนุนกําลังพลพรอมอุปกรณเครื่องมือ
ในการปองกันฯเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ/พิบัติภัย
การชวยเหลือหลังเกิดเหตุสาธารณภัย
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ดานงานจัดเก็บรายได
ภาษีบํารุงทองที่
-กรณีชําระตามปกติ/มีการเปลี่ยนแปลง
-กรณีมีการประเมินใหม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-กรณีชําระตามปกติ
-กรณีแจงใหม
ภาษีปาย (เดิม)
-กรณีเอกสารครบถวน
-กรณียื่นขอประเมินรายใหม
คาธรรมเนียมตางๆ/ใบอนุญาต

๒ วัน/ราย
๓ วัน/ราย
๒ วัน/ราย
๒ วัน/ราย
๒ วัน/ราย
๑ วัน/ราย

๑ วัน/ราย
2 วัน/ราย
๑ วัน/ราย
๑ วัน/5 ราย
ทันทีที่ไดรับแจง
โดยเร็วเมื่อทราบเหตุ

๗-๑๔ วัน/ราย
๓ วัน/ราย

ทันที่เมื่อทราบเหตุ
2 วัน/ราย

๑๐ นาที/ราย
๓๐ นาที/ราย

๕ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย

๑๐ นาที/ราย
๑ นาที/ราย

๕ นาที/ราย
ปรับลดไมได

๑๐ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย

๕ นาที/ราย
ปรับลดไมได
๕ นาที/ราย

ที่

* ๑๓.

* ๑๔.
* ๑๕.
* ๑๖.
* ๑๗.
* 18.
* 19.

20.
๒1.

๒2.

๒3.
๒4.

กระบวนการบริการ
ดานโยธา
ขออนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลง/ตอเติม/
เคลื่อนยายอาคาร
-กรณีอาคารควบคุม
ขออนุญาตขุดดินถมดิน
ขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.ควบคุม
เชื้อเพลิงประเภท 3
ขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.ควบคุม
เชื้อเพลิงประเภท 2
ขอหนังสือรับรองอาคาร กรณีนําไปใช
ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์
ขอใหตรวจสอบการรุกล้ําแนวเขต
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 1,2,3
หมายเหตุ * กรณี เอกสารพรอมและถูกตองแลว
ดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ตรวจสอบเหตุเดือดรอนรําคาญ/เรื่องรองทุกข
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (๑๓๐ ประเภท)
-กรณีขออนุญาต
-กรณีตออายุใบอนุญาต
การขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหารและ
สถานที่จําหนายอาหาร
-กรณีขออนุญาต
-กรณีตออายุใบอนุญาต
- การจัดตั้งตลาด
ดานงานสวัสดิการและสังคม
การตรวจยืนยันการมีชีวิตอยูของผูมีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพ
การจายเบี้ยยังชีพแกผูไดรับสงเคราะหตามสิทธิ

ระยะเวลาเดิมที่
อปท.ใหบริการ

ระยะเวลาที่
ปรับลด

๑๐ วัน/ราย

๗ วัน/ราย

๓๐ วัน/ราย
๑๐ วัน/ราย
๑๐ วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย
๗ วัน/ราย
๗ วัน/ราย

-

7 วัน/ราย

๑๐ วัน/ราย

ปรับลดไมได

๑0 วัน/ราย
30 วัน/ราย

7 วัน
20 วัน/

๑๐ วัน/ราย
๑๐ วัน/ราย

๕ วัน/ราย
7 วัน

๕ วัน/ราย
1๕ วัน/ราย

ปรับลดไมได
5 วัน

๓ วัน/ราย
๑๕ วัน/ราย
-

ปรับลดไมได
5 วัน
5 วัน

๗ วัน/ราย

๕ วัน/ราย

๑ วัน/ราย

ปรับลดไมได

ดานงานทะเบียนราษฎร
๒5. แจงเกิด
๒6. แจงตาย
๒7. -ยายที่อยู( ปกติ)
๒8.

-ยายปลายทาง

๒9.
30.

ขอเลขที่บานใหม
การแจงแกไขรายการในทะเบียนบาน
การตรวจสอบ คัด รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- การออกหนังสือรับรอง
- การใหขอมูลที่เกี่ยวของทางดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

31.
32.

๑ วัน/ราย
๑ วัน/ราย
๑ วัน/ราย
(ติดตอดวย
ตนเอง)

๑๐ นาที/ราย

๑ วัน/ราย
๑ วัน/ราย
๑ วัน/ราย

๑5 นาที/ราย
๑0 นาที/ราย
๑0 นาที/ราย

3 วัน/ราย
1วัน/ราย

2วัน/ราย
ทันทีที่ไดรับเรื่อง

๑๕ นาที/ราย
๑๕ นาที/ราย
๑0 นาที/ราย

