
 
 
 
 
 

 

ประกาศ องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
เร่ือง   การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงานบริการสาธารณะ 

******************************************* 
เพ่ือให	การปรับปรุงการบริการขององค�กรปกครองส�วนท	องถิ่น  สอดคล	องกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท  ๐๘๙๒.๔ /ว  ๔๓๕   ลงวันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ$  ๒๕๔๘  และพระราชกฤษฎีกาว*า
ด+วยหลักเกณฑ$และวิธีการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ซ่ึงกําหนดให+องค$กรปกครองส*วนท+องถ่ิน
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต+องการของประชาชน  และเพ่ือเป=นการยกระดับการบริการท่ีตรงตาม
ความต+องการของประชาชน  สามารถตรวจสอบได+  องค$การบริหารส*วนตําบลท*าสะท+อนจึงได+ปรับปรุงข้ันตอน
และกําหนดระยะเวลาแล+วเสร็จของงานบริการสารธารณะตามข+อแนะนําของกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

ท่ี กระบวนการบริการ 
ระยะเวลาเดิมท่ี 
อปท ให�บริการ 

กําหนดใหม�/ปรับ
ลดเป)น 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด�านการพัสดุ – ดําเนินการตามระเบียบฯ  
(กรณีตกลงราคา) 
๑.๑ หน�วยงานรายงานจัดซ้ือ –จัดจ	าง 
๑.๒ เจ	าหน	าท่ีตรวจสอบ งบประมาณรายจ�ายและ

นําเสนอผู	บริหาร 
๑.๓ เจ	าหน	าท่ีดําเนินการจัดซ้ือ –จัดจ	างตามระเบียบฯ 
๑.๔ แจ	งผู	รับจ	าง/ซ้ือ มาทําข	อตกลงหรือทําสัญญา

แล	วแต�กรณี 
๑.๕ ดําเนินการตามข	อตกลง /สัญญา 
๑.๖ การดําเนินงานแล	วเสร็จ (ผ�านการตรวจรับจาก

คณะกรรมการ) 
๑.๗ แจ	งเจ	าของงบประมาณเพ่ือเบิกจ�าย 

 
 
 
 
 
 

  ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

๓- ๗ วัน 
 
 
 
 

 
๒ ด�านการเบิกจ�าย 

๒.๑ การเบิกจ�ายเงินทุกประเภทตามงบประมาณ
รายจ�ายดําเนินการตามระเบียบ 

- เจ	าหน	าท่ีรับเรื่อง (ฏีกาเบิกจ�าย) 
- เจ	าหน	าท่ีตรวจสอบหลักฐานถูกต	องครบถ	วน 

 
 ไม�ได	กําหนดไว	ใน

ประกาศเดิม 
 

 
๓  วัน 

 
 
 

 ๒.๒ กรณียืมทดรองราชการหลังจากเจ	าหน	าท่ีรับเรื่อง 
(ฏีกา)และตรวจสอบความถูกต	อง 

 ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๓  วัน 
 

 ๒.๓ การส�งใช	เงินยืมทดรองราชการหลังปฏิบัติภารกิจ
แล	วเสร็จ 

 ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

 

๓  วัน 
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ท่ี กระบวนการบริการ 
ระยะเวลาเดิมท่ี 
อปท ให�บริการ 

กําหนดใหม�/ปรับ
ลดเป)น 

๓ ด	านการรับชําระเงินภาษี  
๓.๑ ภาษีบํารุงท	องท่ี 

 
๕ นาที / ราย 

 
๕ นาที / ราย 

 ๓.๒ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ๓ นาที / ราย ๓ นาที / ราย 
 ๓.๓ ภาษีปDาย ๓ นาที / ราย ๓ นาที / ราย 

๔ งานสอบถามข	อมูลงานการคลัง 
- สอบถามข	อมูล 
- ค	นหาข	อมูล 
-การบริการและให	คําแนะนํา 

 ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๓๐  นาที 

๕ การขออนุญาต/ต�อใบอนุญาต ประกอบกิจการท่ีเปFน
อันตรายต�อสุขภาพ 

๒๐  วัน/ราย ๒๐  วัน/ราย 

๖ การขออนุญาต/ต�อใบอนุญาต จัดต้ังตลาด ๒๐  วัน/ราย ๒๐  วัน/ราย 
๗ การขออนุญาต/ต�อใบอนุญาต จัดต้ังสถานท่ีจําหน�าย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตร.ม.) 
๒๐  วัน/ราย ๒๐  วัน/ราย 

๘ การขออนุญาต/ต�อใบอนุญาต จําหน�ายสินค	าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ 

๒๐  วัน/ราย ๒๐  วัน/ราย 

๙ การรับชําระค�าธรรมเนียมต�างๆ ๕ นาที / ราย ๕ นาที / ราย 
๑๐ ติดต�อสอบถามข	อมูล บริการข	อมูล ให	คําแนะนํา

เก่ียวกับเรื่องงบประมาณรายจ�ายประจําปK และงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข	อง 

 ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๓๐  นาที 

๑๑ ติดต�อสอบถามข	อมูล บริการข	อมูล ให	คําแนะนํา
เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาสามปK และงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข	อง 

 ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๓๐  นาที 

๑๒ งานสารบรรณ  ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๕  นาที 

๑๓ การรับแจ	งเรื่องราวร	องทุกข� ๗  วัน ดําเนินการทันที 
และแจ	งตอบการ

ดําเนินการให	    
ผู	ร	องทราบ

ภายใน ๑๕ วัน 
๑๔ การขอข	อมูลข�าวสารทางราชการ  ไม�ได	กําหนดไว	ใน

ประกาศเดิม 
๑๐  นาที 

๑๕ การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู	สูงอายุ  ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๑๐  นาที 

๑๖ การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู	พิการ  ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

 

๑๐  นาที 
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ท่ี กระบวนการบริการ 
ระยะเวลาเดิมท่ี 
อปท ให�บริการ 

กําหนดใหม�/ปรับ
ลดเป)น 

๑๗ การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู	ปNวยเอดส�  ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๑๐  นาที 

๑๘ การปฏิบัติงานช�วยเหลือและบรรเทาสาธารณะภัย ในทันที ดําเนินการทันที 
๑๙ สนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภคแก�ประชาชน 

 
๓  ชั่วโมง/ราย ๓  ชั่วโมง/ราย 

๒๐ ติดต�อสอบถามข	อมูล บริการด	านการศึกษา  ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๕ นาที/ ราย 

๒๑ ติดต�อสอบถามข	อมูล บริการด	านศาสนา วัฒนธรรม  ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๕ นาที / ราย 

๒๒ ขออนุญาตก�อสร	างอาคาร 
๑.๑  กรณีท่ัวไป 
-  ข้ันตอนการตรวจสอบเกสาร/พ้ืนท่ีก�อสร	าง 
-  ข้ันตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
๑.๒  กรณีขออนุญาตก�อสร	างตามแบบของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 

 
 

๒๕ วัน / ราย 
๘ วัน / ราย 
๕ วัน / ราย 

 

 
 

๒๕ วัน / ราย 
๘ วัน / ราย 
๕ วัน / ราย 

 
๒๓ ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร	าง 

 
 ไม�ได	กําหนดไว	ใน

ประกาศเดิม 
๓ วัน / ราย 

๒๔ การรับแจ	งและซ�อมไฟฟDาสาธารณะ 
 

 ไม�ได	กําหนดไว	ใน
ประกาศเดิม 

๓ วัน / ราย 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ     ณ    วนัท่ี   2   สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
                                                               

      ลงช่ือ    ประชุม   คชานุรักษ� 
(นายประชุม   คชานุรักษ�) 

 นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าสะท	อน 
 

 


