ประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลโพน
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ประชาชน
………………………………………………..
อาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 กาหนดวางกรอบแนวทางการบริ หารราชการ การบริ หารราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
องค์การบริ หารส่วนตาบลโพน จึงปรับปรุ งหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิราชการ ประจาปี พ.ศ.2557 เพื่อให้องค์การบริ หารส่วนตาบลโพนมีการบริ หารราชการ เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นรวดเร็ วเพื่อบริ หารราชการที่
มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2558

( นายเสถียร ถานาศรี )
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลโพน

เอกสารแนบท้ ายประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลโพน
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการเพือ่ ประชาชน
สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่ วนตาบลโพน
ที่

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

11

กระบวนงานบริการ

จัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่
จัดเก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป้าย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่
ก่อสร้าง
-ขั้นตอนการพิจารณาออก
ใบอนุญาต
สนับสนุนน้ าอุปโภคบริ โภค
ช่วยเหลือสาธารณภัย
รับแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์

ระยะเวลาเดิมที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ให้ บริการ
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย

5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย

15 วัน/ราย

7 วัน/ราย

1 วัน
1 วัน
แจ้งตอบรับผูแ้ จ้ง
ภายใน 7 วัน
20 วัน/ราย

3 ชม./ราย
ในทันที
5 วัน/ราย

การอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ(130
ประเภท)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งสถานี
20 วัน/ราย
บริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
20 วัน/ราย
จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200
ตร.ม.)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
การขออนุญาตจาหน่ายสิ นค้าใน 20 วัน/ราย
ที่หรื อทางสาธารณะ
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

ระยะเวลาที่ปรับลด

15 วัน/ราย

15 วัน/ราย

15 วัน/ราย

15 วัน/ราย

หมายเหตุ

ระยะเวลา เริ่ มนับตั้งแต่
1. มีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน
2. ถึงลาดับที่มาขอรับ
บริ การ
3. ระยะทางในการออก
ให้บริ การ

ที่

กระบวนงานบริการ

12

ขอข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ, ผู ้
พิการ, ผูป้ ่ วยเอดส์ (รายใหม่)
ยืน่ แบบขอรับเงินสงเคราะห์ใน
การจัดการศพ /ค่ารักษาพยาบาล
(ส่ งเรื่ องต่อ กองทุน สวัสดิการ
ชุมชน ต.โพน)
จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ, ผูพ้ ิการ,
ผูป้ ่ วยเอดส์

13

14

15

ระยะเวลาเดิมที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ให้ บริการ
30 นาที / ราย

ระยะเวลาที่ปรับลด

20 นาที / ราย

30 นาที / ราย

10 นาที / ราย

1 วัน / ราย

1 วัน / ราย

รวมระยะเวลาจ่ายเบี้ย
10 นาที / ราย

4 นาที / ราย

หมายเหตุ

ระยะเวลา เริ่ มนับตั้งแต่
1. มีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน
2. ถึงลาดับที่มาขอรับ
บริ การ
3. ระยะทางในการออก
ให้บริ การ

แสดงความจานงรับเงิน
ด้วยตนเอง
1.จัดทาบัญชีรายชื่อผูม้ ี
สิ ทธิได้รับเบี้ย
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายชื่อ/ตรวจลาดับคิว
3. ลงลายมือชื่อต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อรับเบี้ยยัง
ชีพ/ตามลาดับคิว

กระบวนงานที่ 1 เรื่อง การเสี ยภาษีบารุงท้ องที่
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบั ติราชการที่ปรับปรุงใหม่ (ไม่ปรับลดระยะเวลา)
รับเรื่ อง/ตรวจสอบ/คานวณภาษี
รับเงิน/ออกใบเสร็ จ/
/ตรวจสอบ/ลงนาม/จ่ายเรื่ องคืน

ประชาชน
ผูย้ นื่ คาขอ

5 นาที

สรุป 1 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 5 นาที

กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การเสี ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ (ไม่ ปรับลดระยะเวลา)
รับเรื่ อง/ตรวจสอบ/คานวณภาษี
รับเงิน/ออกใบเสร็ จ/
/ตรวจสอบ/ลงนาม/จ่ายเรื่ องคืน

ประชาชน
ผูย้ นื่ คาขอ

5 นาที
สรุป 1 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 5 นาที

กระบวนงานที่ 3 เรื่อง การเสี ยภาษีป้าย
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ (ไม่ ปรับลดระยะเวลา)

ประชาชน
ผูย้ นื่ คาขอ

รับเรื่ อง/ตรวจสอบ/คานวณภาษี/คานวณขนาดป้ าย
รับเงิน/ออกใบเสร็ จ/
/ตรวจสอบ/ลงนาม/จ่ายเรื่ องคืน

5 นาที

สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 5 นาที

กระบวนงานที่ 4 เรื่อง การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม
5 วัน

15 วัน
รับเรื่ อง
ตรวจ
สอบ
เอกสาร

ประชาชนยืน่
คาขอเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง

จ่ายงาน
ส่ วนโยธา
ตรวจสอบ
แบบ
แปลน

(ช่วงยืน่ คาขอ)

ส่ วนงาน
โยธา
ตรวจ
สถานที่
ดาเนิน
งาน

5 วัน
ส่ วนโยธา
บันทึก
นาเสนอผู ้
บังคับ
บัญชา

2 วัน

2 วัน

ผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณา/
อนุมตั ิ

ออกใบอนุญาต
พร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
1 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 3 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 10 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 5 ขัน้ ตอน 15 วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

ประชาชนยืน่
คาขอเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง
5 นาที
(ช่วงยืน่ คาขอ)

ส่ วนโยธา
ตรวจสอบ
เอกสารแบบ
แปลน/ตรวจ
สถานที่
ดาเนิ
3 วันนงาน

หัวหน้าส่ วน
โยธา(จพง.
ท้องถิน่ )
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ

3 วัน
วัน
(ช่วงระยะเวลารอคอย)

สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 2 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 15 นาที
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 2 ขัน้ ตอน 7 วัน

1 วัน

กระบวนงานที่ 5 เรื่อง การสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชกา รที่กาหนดไว้ เดิม
เกิดปัญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้อง
ขอ

รับเรื่ อง
ตรวจสอบกับ
ส่ วนราชการ

เสนอ
ผูบ้ งั คับ
บัญชา
พิจารณ
า

แจ้งส่ วน
ราชการที่
รับผิดชอ
บจัดสรร

ส่ วน
ราชการ
ตรวจสอบ
แจ้ง จนท.
ปฏิบตั ิ

1 วัน
ติดตาม
ประเมินผล

แจ้งผลการ
ดาเนินงาน
ให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทราบ

สรุป 4 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 1 วัน

จนท.จัดหาน้ า
สนับสนุน
บรรเทาความ
เดือดร้อน

2)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
3 ชัว่ โมง
เกิดปัญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้อง
ขอ

รับเรื่ อง ตรวจสอบกับส่ วนราชการ/เสนอผูบ้ งั คับบัญชา/แจ้ง
ส่ วนราชการที่รับผิดชอบจัดสรร/ส่ วนราชการตรวจสอบแจ้ง
จนท.ปฏิบตั ิ/จนท.จัดหาน้ าสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อน/
แจ้งผลการดาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ/ติดตาม
ประเมินผล

สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง

กระบวนงานที่ 6 เรื่อง การช่ วยเหลือสาธารณภัย
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม
เกิดปัญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้อง
ขอ

เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญ
ชาพิจารณา

รับเรื่ อง
ตรวจสอบ

1 วัน

แจ้งส่ วน
ราชการที่
รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิรายงาน
ผลให้
ผูบ้ งั คับบัญชา

สรุป 4 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 1 วัน

2)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
ทันที
เกิดปัญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้อง
ขอ

รับเรื่ อง ตรวจสอบบรรเทาสาธารณภัยได้ทนั ที

สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริ การ แก้ ปัญหาได้ ทันที

ส่ วน
ราชการ
แจ้ง จนท.
ปฏิบตั ิ

เจ้าหน้าที
บรรเทาสา
ธารณภัย

กระบวนงานที่ 7 เรื่อง การรับแจ้งเรื่องราวร้ องทุกข์
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม
30 นาที

ประชาชน
เขียนคาร้อง
แจ้งเหตุร้อง
ทุกข์

รับเรื่ อง
ตรวจสอบกับ
ส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

2 วัน

2 วัน

1 วัน

บันทึกนาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา

แจ้งส่ วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
บรรเทาความ
แจ้งเดืผลการ
อดร้อน
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ

หัวหน้าส่ วน
ราชการ
รับผิดชอบแจ้ง
จนท.ปฏิบตั ิ

(ช่วงยืน่ คาขอ)

จนท.ปฏิบตั ิ
บรรเทาความ
เดือดร้อน
2 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 2 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 30 นาที
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 5 ขัน้ ตอน 7 วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

ประชาชน
เขียนคาร้อง
แจ้งเหตุร้อง
ทุกข์
5 นาที
(ช่วงยืน่ คาขอ)

สรุป

แจ้งส่ วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
บรรเทาความ
วันอน
เดื1อดร้

หัวหน้าส่ วน
ราชการ
รับผิดชอบ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

3 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
1. ช่ วงยื่นคาขอ 1 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 5 นาที
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 3 ขัน้ ตอน 5 วัน

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
1 วัน

กระบวนงานที่ 8 เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (130 ประเภท)
1)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม
20 วัน

10 วัน

ตรวจสอบ
ประเภท
และขนาด
กิจการ

สานักงาน
ปลัดตรวจ
พื้นที่
ดาเนินงาน

30 นาที

ประชาชน
ยืน่ คาขอ

รับเรื่ อง
ตรวจ
สอบ
เอกสาร
(ช่วงยืน่ คาขอ)

1 วัน

2 วัน

สานักงาน
ปลัด บันทึก
นาเสนอผู ้
บังคับ
บัญชา

1 วัน

ผูบ้ งั คับ
บัญชา
พิจารณา/
อนุมตั ิ

ออกใบอนุญาต
พร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1 วัน

1. ช่ วงยื่นคาขอ 3 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 20 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 5 ขัน้ ตอน 20 วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

ประชาชนยืน่
คาขอ

สานักงานปลัด
ตรวจสอบเอกสาร
แบบแปลน/ตรวจ
สถานที่ดาเนินงาน

5 นาที

(ช่วงยืน่ คาขอ)

15 วัน

หัวหน้า
สานักงานปลัด
(จพง.ท้องถิ่น)
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
2 วัน

13 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 2 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 15 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 2 ขัน้ ตอน 15 วัน

กระบวนงานที่ 9 เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสถานีบริหารนา้ มันเชื้อเพลิง
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม
30 นาที

ประชาชน
ยืน่ คาขอ

10 วัน

20 วัน

รับเรื่ อง
ตรวจ
สอบ
เอกสาร
(ช่วงยืน่ คาขอ)

ตรวจ
สอบ
แบบ
การ
จัดตั้ง

ส่ วนโยธา
ตรวจ
พื้นที่
ดาเนิน
งาน

3 วัน

3 วัน

ส่ วนโยธา
บันทึก
นาเสนอผู ้
บังคับ
บัญชา

3 วัน

ผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณา/
อนุมตั ิ

ออกใบอนุญาต
พร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
1 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 3 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 20 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 5 ขัน้ ตอน 20 วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

ประชาชนยืน่
คาขอ

5 นาที

(ช่วงยืน่ คาขอ)

ส่ วนโยธา
ตรวจสอบ
เอกสาร/ตรวจ
สถานที่
ดาเนินงาน
15 วัน

หัวหน้าส่ วน
โยธา(จพง.
ท้องถิ่น)
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
2 วัน

13 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 2 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 15 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 2 ขัน้ ตอน 15 วัน

กระบวนงานที่ 10 เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่ เกิน 200 ตร.ม.)
1)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม
30 นาที

ประชาชน
ยืน่ คาขอ

รับเรื่ อง
ตรวจส
อบ
เอกสาร

7 วัน

10 วัน

ตรวจสอบ
ประเภท
ขนาด
กิจการ

ส่ วน
โยธา
ตรวจ
พื้นที่
ดาเนินงา
น

(ช่วงยืน่ คาขอ)

2 วัน

ส่ วนโยธา
บันทึก
นาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา

3 วัน

3 วัน

ผูบ้ งั คับบั
ญชา
พิจารณา/
อนุมตั ิ

ออกใบอนุญาต
พร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
4 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 3 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 7 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 5 ขัน้ ตอน 20 วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

ประชาชนยืน่
คาขอ

5 นาที

(ช่วงยืน่ คาขอ)

ตรวจสอบ
เอกสารแบบ
แปลน/ตรวจ
สถานที่
ดาเนินงาน
15 วัน

หัวหน้าส่ วน
โยธา(จพง.
ท้องถิ่น)
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม
13 วัน

สรุป

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ

(ช่วงระยะเวลารอคอย)

1. ช่ วงยื่นคาขอ 2 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 15 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 2 ขัน้ ตอน 15 วัน

2 วัน

กระบวนงานที่ 11 เรื่อง การขออนุญาตจาหน่ ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม
30 นาที

ประชาชน
ยืน่ คาขอ

7 วัน

รับเรื่ อง
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบ
ประเภท
สิ นค้า

(ช่วงยืน่ คาขอ)

13 วัน

สานักงาน
ปลัดตรวจ
พื้นที่
ดาเนินงาน/
กาหนด
สถานที่

3 วัน

1 วัน

สานักงาน
ปลัดบันทึก
นาเสนอผู ้
บังคับ
บัญชา

2 วัน

ผูบ้ งั คับ
บัญชา
พิจารณา/
อนุมตั ิ

ออก
ใบอนุญาต
พร้อมเก็บ
ค่าธรรมเนีย
ม
แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ
1 วัน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)
สรุป

1. ช่ วงยื่นคาขอ 3 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 7 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 5 ขัน้ ตอน 20 วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ ปรับปรุงใหม่
ตรวจสอบ
เอกสาร
ประเภทสิ นค้า
ตรวจสถานที่
ดาเนินงาน

ประชาชนยืน่
คาขอ

5 นาที

(ช่วงยืน่ คาขอ)

15 วัน

หัวหน้า
สานักงานปลัด
(จพง.ท้องถิ่น)
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม
14 วัน

สรุป

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชน
ทราบ

(ช่วงระยะเวลารอคอย)

1. ช่ วงยื่นคาขอ 2 ขัน้ ตอน 1 จุดบริ การ รวมระยะเวลา 15 วัน
2. ช่ วงดาเนิ นการจนแล้ วเสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ วงยื่นคาขอด้ วย) 2 ขัน้ ตอน 15 วัน

1 วัน

กระบวนงานที่ 12 เรื่อง การให้ ข้อมูลข่ าวสารของทางราชการ
1)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม

รับคาร้องขอ
ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจค้นเอกสาร/
ขอสาเนาข้อมูล

ผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิิ

สรุ ป 3 ขั้นตอนรวมระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน (30 นาที/ราย)
กระบวนงานที่ 13 เรื่อง การขึน้ ทะเบียนเพือ่ ขอรับเงินสงเคราะห์ เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุผู้พกิ าร และผู้ป่วยเอดส์
(รายใหม่)
1)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม

รับแบบคาขอขึ้น
ทะเบียน

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับการแต่งตั้ง
ตรวจสอบแบบคาขอฯ และ
เอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับการ
แต่งตั้ง ให้คาแนะนา
ผูส้ ูงอายุ / ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ

สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน (30 นาที/ราย)
กระบวนงานที่ 14 เรื่อง ยืน่ แบบขอรับเงินสงเคราะห์ ในการจัดการศพ /ค่ารักษาพยาบาล (ส่ งเรื่องต่อ กองทุน
สวัสดิการชุมชน ต.โพน)
1)แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม

รับแบบคาขอรับเงิน
สงเคราะห์ในการ
จัดการศพ/ค่า
รักษาพยาบาล จาก
ผูจ้ ดั การศพผูส้ ู งอายุ

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับการแต่งตั้ง
ตรวจสอบแบบคาขอฯ และ
เอกสารหลักฐาน

สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับการ
แต่งตั้ง ดาเนินการแจ้ง
คกก.กองทุนฯ เบิกจ่ายเงิน

กระบวนงานที่ 15

รับแบบคาขอรับเงิน
สงเคราะห์ในการ
จัดการศพ/ค่า
รักษาพยาบาล จาก
ผูจ้ ดั การศพผูส้ ู งอายุ

ขั้นตอนกระบวนงาน เรื่ อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับการแต่งตั้ง
ตรวจสอบแบบคาขอฯ และ
เอกสารหลักฐาน

สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน (4 นาที/ราย)

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับการ
แต่งตั้ง ดาเนินการเงินเบี้ยยัง
ชีพ

