
 
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

  

ประกาศเทศบาลต าบลที่วัง 
เรื่อง  การก าหนดแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

********************** 

  ด้วยเทศบำลต ำบลที่วัง ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลที่วัง ที่ 310/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 เพ่ือให้กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2556 จึงก ำหนดกระบวนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 

 
กระบวนการลดขั้นตอนและการปฏิบัติราชการ 

 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลาที่ให้บริการ 

เดิม ปรับลด 

 ส านักปลัดเทศบาล   

1 กำรขอส ำเนำทะเบียนบ้ำนใหม่ 10 นำที/รำย 8 นำที/รำย 
2 ก ำหนดเลขที่บ้ำน  1 วัน/รำย 30 นำที/รำย 
3 แจ้งเกิด 10 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
4 แจ้งตำย 10 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
5 แจ้งย้ำยที่อยู่  10 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
6 กำรตรวจคัดและรับรองรำยกำรรำษฎร 10 นำท/ีรำย 8 นำท/ีรำย 
7 กำรเพ่ิมชื่อรำยบุคคลเข้ำในทะเบียนบ้ำน 15 นำที/รำย 10 นำที/รำย 
8 กำรขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 30 นำท/ีรำย 25 นำที/รำย 
9 กำรขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร 30 นำที/รำย 25 นำที/รำย 

10 กำรขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30 นำที/รำย 25 นำที/รำย 
11 กำรรับลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด 25 นำที/รำย (รำยกำรใหม่) 
12 กำรสนับสนุนน้ ำอุปโภคบริโภค 3 ชม./รำย 1 ชม/รำย 
13 กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสำธำรณภัย ทันที ทันที 
14 กำรออกหนังสือรับรอง (กรณีต่ำง ๆ ) 10 นำที/รำย 7 นำที/รำย 
15 แบบค ำร้องทั่วไป 5 นำที/รำย 3 นำที/รำย 

 กองคลัง   
16 กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 5 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
17 กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ 5 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
18 กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน 5 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
19 กำรขออนุญำตจดทะเบียนพำณิชย์ 13 นำที/รำย 10 นำที/รำย 

/กองสำธำรณสุข... 

 



2- 

 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

20 ขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 15 นำที/รำย 10 นำที/รำย 
21 กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย

สุขภำพ (130 ประเภท) 
- ขออนุญำตใหม่/ต่อใบอนุญำต 

18 วัน/รำย        17 วัน/รำย 

22 กำรขออนุญำตจัดตั้งตลำด 
- ขออนุญำตใหม่/ต่อใบอนุญำต 

18 วัน/รำย 17 วัน/รำย 

23 กำรขอใช้บริกำรสูบสิ่งปฏิกูล 3 รำย/วัน  4 รำย/วัน 
 กองช่าง   
24 ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

กรณีทั่วไป 
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสำร/พ้ืนที่ก่อสร้ำง 
- ขั้นตอนพิจำรณำออกใบอนุญำต 
กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

25 วัน/รำย 
 

15 วัน/รำย 
15 วัน/รำย 
10 วัน/รำย 

15 วัน/รำย 
 

10 วัน/รำย 
10 วัน/รำย 
10 วัน/รำย 

25 กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร 30 วัน/รำย 20 วัน/รำย 
26 กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร 30 วัน/รำย 20 วัน/รำย 
27 กำรออกใบรับรองขุดดิน/ถมดิน   7 วัน/รำย   5 วัน/รำย 
28 กำรขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมัน

เชื้อเพลิง 
45 วัน/รำย 15 วัน/รำย 

 กองวิชาการและแผนงาน   
29 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 15 วัน/รำย 15 วัน/รำย 
30 กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 20 นำที/รำย 15 นำที/รำย 
 กองการศึกษา   
31 กำรรับสมัครเด็กเล็ก 15 นำที/รำย (รำยกำรใหม่) 
 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกำศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกำยน  2561 
 
 
 

 (นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์) 
 นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง 

 
 
 

 



 
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

  

ประกาศเทศบาลต าบลที่วัง 
เรื่อง  การก าหนดแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

********************** 

  ด้วยเทศบำลต ำบลที่วัง ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลที่วัง ที่ 310/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 เพ่ือให้กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2556 จึงก ำหนดกระบวนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 

 
กระบวนการลดขั้นตอนและการปฏิบัติราชการ 

 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลาที่ให้บริการ 

เดิม ปรับลด 

 ส านักปลัดเทศบาล   

1 กำรขอส ำเนำทะเบียนบ้ำนใหม่ 10 นำที/รำย 8 นำที/รำย 
2 ก ำหนดเลขที่บ้ำน  1 วัน/รำย 30 นำที/รำย 
3 แจ้งเกิด 10 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
4 แจ้งตำย 10 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
5 แจ้งย้ำยที่อยู่  10 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
6 กำรตรวจคัดและรับรองรำยกำรรำษฎร 10 นำท/ีรำย 8 นำท/ีรำย 
7 กำรเพ่ิมชื่อรำยบุคคลเข้ำในทะเบียนบ้ำน 15 นำที/รำย 10 นำที/รำย 
8 กำรขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 30 นำที/รำย 25 นำที/รำย 
9 กำรขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร 30 นำที/รำย 25 นำที/รำย 

10 กำรขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30 นำที/รำย 25 นำที/รำย 
11 กำรรับลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด 25 นำที/รำย (รำยกำรใหม่) 
12 กำรสนับสนุนน้ ำอุปโภคบริโภค 3 ชม./รำย 1 ชม/รำย 
13 กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสำธำรณภัย ทันที ทันที 
14 กำรออกหนังสือรับรอง (กรณีต่ำง ๆ ) 10 นำที/รำย 7 นำที/รำย 
15 แบบค ำร้องทั่วไป 5 นำที/รำย 3 นำที/รำย 

 กองคลัง   
16 กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 5 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
17 กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ 5 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
18 กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน 5 นำที/รำย 5 นำที/รำย 
19 กำรขออนุญำตจดทะเบียนพำณิชย์ 13 นำที/รำย 8 นำที/รำย 

/กองสำธำรณสุข... 
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

20 ขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 15 นำที/รำย 10 นำที/รำย 
21 กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย

สุขภำพ (130 ประเภท) 
- ขออนุญำตใหม่/ต่อใบอนุญำต 

18 วัน/รำย        17 วัน/รำย 

22 กำรขออนุญำตจัดตั้งตลำด 
- ขออนุญำตใหม่/ต่อใบอนุญำต 

18 วัน/รำย 17 วัน/รำย 

23 กำรขอใช้บริกำรสูบสิ่งปฏิกูล 3 รำย/วัน  4 รำย/วัน 
 กองช่าง   
24 ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

กรณีทั่วไป 
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสำร/พ้ืนที่ก่อสร้ำง 
- ขั้นตอนพิจำรณำออกใบอนุญำต 
กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

25 วัน/รำย 
 

15 วัน/รำย 
15 วัน/รำย 
10 วัน/รำย 

15 วัน/รำย 
 

10 วัน/รำย 
10 วัน/รำย 
10 วัน/รำย 

25 กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร 30 วัน/รำย 20 วัน/รำย 
26 กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร 30 วัน/รำย 20 วัน/รำย 
27 กำรออกใบรับรองขุดดิน/ถมดิน   7 วัน/รำย   5 วัน/รำย 
28 กำรขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมัน

เชื้อเพลิง 
45 วัน/รำย 15 วัน/รำย 

 กองวิชาการและแผนงาน   
29 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 15 วัน/รำย 15 วัน/รำย 
30 กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 20 นำที/รำย 15 นำที/รำย 
 กองการศึกษา   
31 กำรรับสมัครเด็กเล็ก 15 นำที/รำย (รำยกำรใหม่) 
 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกำศ  ณ  วันที่  5  เมษำยน  2562 
 
 
 

 (นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์) 
 นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง 

 

    

 



 

   
 


