
 

 

 

 
 

โครงการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลา                                     
การปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน                             

                   ด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
                     ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 
 



 

 

-๑- 
 

โครงการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน                                                                           
ด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

…………………………………… 
 

๑.  ชื่อโครงการ       โครงการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนในด้านการ
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งได้ประกาศและมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารราชการโดยมุ้งเน้นให้หน่วยงานของรัฐให้การ
บริการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบเสนอความต้องการของประชาชน  และ
ก่อให้เกิดผลกระทบในแนวทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน    โดยยึดหลักการ
บริหารงานแบบบูรณาการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการต่าง ๆ  เพ่ือบริการประชาชนและปรับปรุงขบวนการขั้นตอนให้ทนั
ต่อเหตุการณ์มุ่งสู่เป้าประสงค์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  Govemance)  การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานราชการเป็นการด าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ส่งเสริมในการ
บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่สมดังเจตนารมณใ์นการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดให้มีระบบรับฟังและส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด รวมทั้งความสามารถใน
การบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และความสามารถในการบริหารทรัพยากรด้านต่าง ๆ 
                        องค์การบริหารส่วนต าบล   นับเป็นองค์กรหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  ให้การ
บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  และปัจจัยที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพในการบริหารและพัฒนา  คือการได้รู้ขั้นตอนการปรับกระบวนการให้บริการ       เพ่ือ
ความพึงพอใจของประชาชนและการปรับกระบวนทัศน์สู่การบริการเป็นเลิศ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   จึงได้
จัดท า“โครงการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ด้านการรับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์ด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓” 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 

๓.๑ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการประชาชน 
          ๓.๒ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ  
ของผู้ได้รับบริการเป็นหลัก 

๓.๓ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
          ๓.๔ เพ่ือให้การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการพัฒนาชีวิต 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒- 
 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  การอ านวยความสะดวกตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
จึงได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ดังนี้  

ที ่ งานที่ให้บริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับปรุง 

๑. 
 

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  ๗ วัน/ราย 
 

๓ วัน/ราย 
 

    

ปรับปรุงข้ันตอนกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ให้บริการเดิม ขั้นตอนที่ให้บริการปรับปรุงใหม่ 

๑. ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 
๒. รับเรื่องตรวจสอบกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๓. บันทึกน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
๔. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทา

ความเดือดร้อน 
๕. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้ง จนท.ปฏิบัติ 
๖. จนท.ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน 
๗. แจ้งผลการด าเนินการแก่ประชาชน 

 

๑. ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 
๒. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทา

ความเดือดร้อน 
๓. จนท.ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน 
๔. แจ้งผลการด าเนินการแก่ประชาชน 

 

รวมกระบวนการที่ให้บริการ ๗ ขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ให้บริการ ๗ วัน 

รวมกระบวนงานที่ให้บริการ ๔  ขั้นตอน  
ระยะเวลาที่ให้บริการ ๓ วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        -๓- 
 

            ขั้นตอนที่ให้บริการและเป้าหมายการให้บริการประชาชนด้านอ่ืนๆ ที่ให้บริการได้ มีดังนี้ 
 

ที ่ กระบวนงานที่ให้บริการ 
ระยะเวลาเดิม 
ที่ให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับปรุง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ ๓  นาที/ราย ๑  นาที/ราย กองคลัง 

๒. จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน ๓  นาที/ราย ๑  นาท/ีราย กองคลัง 
๓.  จัดเก็บภาษีปา้ย ๓  นาที/ราย ๑  นาที/ราย กองคลัง 
๔. การขออนุญาตก่อสร้าง 

- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง 
- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

๑๐  วัน/ราย 
ภายในระยะเวลา  ๕ วัน 
ภายในระยะเวลา  ๕  วัน 

๕  วัน/ราย 
ภายในระยะเวลา  ๓ วัน 
ภายในระยะเวลา  ๓  วัน 

กองช่าง 

๕. สนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค ๑  ช่ัวโมง/ราย ๓๐  นาที/ราย ส านักปลดัฯ 
๖. ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที ส านักปลดัฯ 
๗. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ให้แจ้งตอบรับการ

ด าเนินการใหผู้้ร้องทุกข์
ทราบภายใน  ๗  วัน 

ให้แจ้งตอบรับการ
ด าเนินการใหผู้้ร้องทุกข์
ทราบภายใน  ๓  วัน 

ส านักปลดัฯ 

๘. การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- กรณีขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

๒๐  วัน/ราย ๑๕  วัน/ราย ส านักปลดัฯ 

๙. การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร    (พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตร.ม.) 
- กรณีขออนุญาตใหม/่ต่อใบอนุญาต 

๒๐  วัน/ราย ๑๕  วัน/ราย ส านักปลดัฯ 

๑๐ การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 
- กรณีขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

๒๐ วัน / ราย ๑๕ วัน / ราย ส านักปลดัฯ 

๑๑. การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูป้่วยเอดส ์

๕  นาที/ราย 
 

๓  นาที/ราย 
 

กองคลัง/
ส านักปลดั 

๑๒. การจดทะเบียนพาณิชย์   
- กรณีขออนุญาตใหม/่ต่อใบอนุญาต 
-กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
-กรณีจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

๑๕ นาที/ราย 
 

๑๓ นาที/ราย 
 

กองคลัง 

 
 

 ๔.๒  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณาการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่มี
ผลโดยตรงกับการให้บริการประชาชน  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้เกิดความรวดเร็วในการมาใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้ก าหนดเป้าหมายการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน   ๖   ภารกิจ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๔- 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ลักษณะงานทีม่อบอ านาจอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน 

๑ การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ตาม ม.๔ ม.๓๓ ม.๕๖ และ 
ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) 

ม. ๖๐ แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๖  พ.ศ.๒๕๔๖ 

อ านาจในการอนุญาต(รายใหม่)ต่อ
ใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

๒ การอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.๔ ม.๒๕ 
ม.๒๗ และ ม.๔ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒) 

ม. ๖๐ แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๖  พ.ศ.๒๕๔๖ 

อ านาจในการอนุญาต/ระงับ การก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

๓ การอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรอืทาง
สาธารณะ (ตาม ม.๔ ม.๔๑ ม.๕๖และ ม.
๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) 

ม. ๖๐ แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๖  พ.ศ.๒๕๔๖ 

อ านาจในการอนุญาต(รายใหม่)ต่อ
ใบอนุญาต และเลิกจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

๔ การอนญุาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร    (ตาม ม.๔ ม.
๓๔ ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 

ม. ๖๐ แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๖  พ.ศ.๒๕๔๖ 

อ านาจในการอนุญาต(รายใหม่)ต่อ
ใบอนุญาต และเลิกกิจการสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร(พ้ืนท่ีเกิน 
๒๐๐ ตร.ม.) 

๕. การประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และผูร้ับอุทธรณ์ภาษีป้าย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ตาม ม.7 ทวิ แห่ง
พ.ร.บ.ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2543 และ ม.10 แห่ง
พ.ร.บ.ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543) 

มาตรา ๖๐  แห่ง  พระราชบัญญตัิสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕)   
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อ านาจในการรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ประเมินภาษีป้าย และรับอุทธรณภ์าษีป้าย 
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

๖ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตาม ม.๑๗ แห่ง 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙) 

ม. ๖๐ แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๖  พ.ศ.๒๕๔๖, พรบ.กระจายอ านาจ
ให้ อปท.(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

อ านาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณชิย์ของ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นท่ี การเลกิ
ประกอบการ  การเปลีย่นแปลงรายการของ
ผู้ประกอบการ 



 

 

-๕- 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ตุลาคม  ๒๕๖๒  -   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา(เดือน) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการ             
๒. แต่งตั้งคณะท างานฯ             
๓.  ประชุมชี้แจงขั้นตอน

กิจกรรม 
            

๔. ด าเนินการตามขั้นตอน
ของกิจกรรม 

            

๕. สรุปและประเมินผล
กิจกรรม 

            

๖. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑.ส ารวจอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีอ านาจในการพิจารณา  การสั่ง  การ
อนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับก าหนดที่มีผลกระทบ
โดยตรงกับการให้บริการประชาชน 

๒.แต่งตั้งคณะท างานส ารวจอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร  ที่สามารถจะมอบอ านาจหน้าที่ได้โดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นประธานคณะท างานหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
หน่วยงานเป็นกรรมการ 

๓.แจ้งให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  แจ้งรายละเอียดอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
ส่วน  ในการพิจารณา  การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรอืการปฏิบัติราชการอ่ืนใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะท างานฯ  พิจารณามอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน 

๔. คณะท างานฯ เสนอผู้บริหารพิจารณามอบอ านาจหน้าที่เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา  
การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงกับการให้บริการประชาชน 

๕. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณามอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา  การสั่ง
การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการให้กับรองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ในส่วนที่เป็นเรื่องที่ให้บริการประชาชน  เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชน  และเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วในการมาใช้บริการส าหรับการมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้จัดท าเป็นหนังสือโดยระบุ
มอบอ านาจเรื่องใด   ให้ผู้ใดตามกฎหมายใด  พร้อมบัญชีแสดงการมอบอ านาจ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๖- 

 
๖.  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ประกาศกระบวนการงานบริการประชาชน  ที่ผู้บริหารองค์กร    

ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้รองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติ
ราชการแทน  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
          ๗.  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   จัดให้มีการติดตามผลการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจให้   
ปฏิบัติราชการแทน  โดยการก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบและจัดให้มีการประเมินผลจาก
ประชาชนผู้รับบริการในกระบวนงานที่ได้มีมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน  โดยการสุ่มสอบถามความพึงพอใจและ
สอบถามเพ่ือจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงต่อไป 

  กิจกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 
           ๑.       แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นประธานคณะท างาน  หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
หน่วยงาน    เป็นกรรมการ 
  ๒.  ส ารวจกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่   โดยคัดเลือกกระบวนงานที่จะ
ปรับปรุง  ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นกระบวนงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๒.๒  เป็นกระบวนงานที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนจ านวนมาก 
  ๒.๓  เป็นกระบวนงานที่ปรับปรุงแล้วมีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                 
เมืองโดน 
  ๒.๔  เป็นกระบวนงานที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
  ๓.  ด าเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนลง  ๓๐-๕๐% จาก
เดิมที่ก าหนดไว้เดิม  โดยใช้วิธกีารยุบรวมข้ันตอน  หรือกระจายอ านาจการพิจารณาอนุญาต  อนุมัติให้ผู้มีหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด   ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายโครงการฯ 
                    ๔.ประกาศกระบวนงาน  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  ที่ได้ด าเนินการ         
ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จัดให้มีการติดตามประเมินผลของผู้ใช้บริการ  โดย
การสุ่มสอบถามเพ่ือจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
เรื่อง   การปรับปรุงข้ันตอน และลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
........................................... 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน  หรือติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและ
ข้าราชการทราบเป็นการทั่วกัน 
 

  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และเป็นการอ านวยความสะดวก
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และงานที่ให้บริการสอดคล้องและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่  หรือภารกิจที่ให้บริการประชาชนในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้ประกาศปรับปรุง
ขั้นตอน และลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  
๑๒  กระบวนงาน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๔    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
เรื่อง    การปรับปรุงข้ันตอน  และลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   ลงวันที่   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

ที ่ กระบวนงานที่ให้บริการ 
ระยะเวลาเดิม 
ที่ให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับปรุง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ ๓  นาที/ราย ๑  นาที/ราย กองคลัง 

๒. จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน ๓  นาที/ราย ๑  นาที/ราย กองคลัง 
๓.  จัดเก็บภาษีปา้ย ๓  นาที/ราย ๑  นาที/ราย กองคลัง 
๔. การขออนญุาตก่อสร้าง 

- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง 
- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

๑๐  วัน/ราย 
ภายในระยะเวลา  ๕ วัน 
ภายในระยะเวลา  ๕  วัน 

๕  วัน/ราย 
ภายในระยะเวลา  ๓ วัน 
ภายในระยะเวลา  ๓  วัน 

กองช่าง 

๕. สนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค ๑  ช่ัวโมง/ราย ๓๐  นาที/ราย ส านักปลดัฯ 
๖. ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที ส านักปลดัฯ 
๗. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ให้แจ้งตอบรับการ

ด าเนินการใหผู้้ร้องทุกข์
ทราบภายใน  ๗  วัน 

ให้แจ้งตอบรับการ
ด าเนินการใหผู้้ร้องทุกข์
ทราบภายใน  ๓  วัน 

ส านักปลดัฯ 

๘. การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- กรณีขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

๒๐  วัน/ราย ๑๕  วัน/ราย ส านักปลดัฯ 

๙. การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร    (พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตร.ม.) 
- กรณีขออนุญาตใหม/่ต่อใบอนุญาต 

๒๐  วัน/ราย ๑๕  วัน/ราย ส านักปลดัฯ 

๑๐ การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 
- กรณีขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

๒๐ วัน / ราย ๑๕ วัน / ราย ส านักปลดัฯ 

๑๑. การจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูป้่วยเอดส ์

๕  นาที/ราย 
 

๓  นาที/ราย 
 

กองคลัง/
ส านักปลดั 

๑๒. การจดทะเบียนพาณิชย์   
- กรณีขออนุญาตใหม/่ต่อใบอนุญาต 
-กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
-กรณีจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

๑๕ นาที/ราย 
 

๑๓ นาที/ราย 
 

กองคลัง 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 


