แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1. การรับแจ้ งเรื่ องราวร้ องเรียน ร้ องทุกข์ /ร้ องเรียนการทุจริต
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ คำร้อง
แจ้งเหตุ /
ร้องเรี ยน ร้อง
ทุกข์/ร้องเรี ยนกำร
ทุจริ ต

แจ้งหน่วยงำน
เจ้ำของเรื่ องที่
รับผิดชอบ
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

บันทึก
นำเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ

สรุ ป

หัวหน้ำ
หน่วยงำน แจ้ง
จนท.ดำเนินกำร
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

แจ้งผลกำร
ดำเนิ นกำรแก่
ผูแ้ จ้งเหตุ
ร้องเรี ยน ร้องทุกข์/
ร้องเรี ยนกำรทุจริ ต

กระบวนงำนบริ กำร 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 3 วัน

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ คำร้อง
แจ้งเหตุ/
ร้องเรี ยน ร้อง
ทุกข์/ร้องเรี ยน
กำรทุจริ ต

แจ้งหน่วยงำน
เจ้ำของเรื่ องที่
รับผิดชอบ
บรรเทำควำม
เดือดร้อน

บันทึก
นำเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ

สรุ ป

แจ้งผลกำรดำเนินกำร
แก่ผแู ้ จ้งเหตุ
ร้องเรี ยน ร้องทุกข์/
ร้องเรี ยนกำรทุจริ ต

กระบวนงำนบริ กำร 4 ขั้นตอนรวมระยะเวลำ 1 วัน
ส่ วนราชการที่รับผิดชอบ สานักปลัด
ผู้รับผิดชอบ นางกฤษณา ทองเจือ
ตาแหน่ ง เจ้ าพนักงานธุรการชานาญงาน

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
11. การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ เอกสำร
/ตรวจสอบ
เอกสำร

ตรวจแบบ
แปลน

ตรวจสถำนที่

เสนอ
หัวหน้ำงำน

เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ/
ออก
ใบอนุญำต

สรุ ป กระบวนงำนบริ กำร 5 ขั้นตอน
(1) กรณี ทวั่ ไป ระยะเวลำ 25 วัน (2) กรณี ขออนุ ญำตก่อสร้ำงตำมแบบของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ระยะเวลำ 8 วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ เอกสำร
/ตรวจสอบ
เอกสำร

ตรวจแบบ
แปลน/สถำนที่

เสนอ
หัวหน้ำงำน

เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ/
ออก
ใบอนุญำต

สรุ ป กระบวนงำนบริ กำร 4 ขั้นตอน
(1) กรณี ทวั่ ไป ระยะเวลำ 20 วัน (2) กรณี ขออนุ ญำตก่อสร้ำงตำมแบบของกรมโยธำธิ กำรและผังเมือง ระยะเวลำ 7 วัน
ผู้รับผิดชอบ นายขวัญชั ย เสริฐสู งเนิน
ตาแหน่ ง นายช่ างโยธาอาวุโส

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ช่ วยเหลือสาธารณภัย
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ คำร้องแจ้ง
เหตุ/ร้องทุกข์

จนท.ออก
ตรวจสถำนที่

สรุ ป

อนุมตั ิ/
ดำเนินกำรให้
ควำม
ช่วยเหลือ

กระบวนงำนบริ กำร 3 ขั้นตอน ระยะเวลำ 1 ชม.

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ คำร้องแจ้ง
เหตุ/ร้องทุกข์

ดำเนินกำร
ให้ควำม
ช่วยเหลือ

สรุ ป

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน ให้ควำมช่วยเหลือในทันที

หมายเหตุ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ เจ้ำหน้ำที่ออกตรวจสถำนที่และช่วยเหลือเบื้องต้นทันที

ผู้รับผิดชอบ จ.ส.อ.ขวัญชั ย รัตนพันธุ์
ตาแหน่ ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฎิบัติการ

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
3. ขอรับการสนับสนุนนา้ อุโภค/บริโภค
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ คำร้อง

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชำ

สรุ ป

ดำเนินกำร

กระบวนงำนบริ กำร 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 6 ชัว่ โมง

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ คำร้อง

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชำ

สรุ ป

ดำเนินกำร

กระบวนงำนบริ กำร 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 5 ชัว่ โมง
ผู้รับผิดชอบ จ.ส.อ.ขวัญชัย รัตนพันธุ์
ตาแหน่ ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6..การจัดเก็บภาษีบารุ งท้ องที่
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ แบบแสดง
รำยกำรที่ดิน
ภ.บ.ท.5 /
ใบเสร็ จเก่ำ
สรุ ป

รับชำระเงิน
พร้อมออก
ใบเสร็ จ
รับเงิน

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 5 นำที

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ แบบแสดง
รำยกำรที่ดิน
ภ.บ.ท.5 /
ใบเสร็ จเก่ำ
สรุ ป

รับชำระเงิน
พร้อมออก
ใบเสร็ จ
รับเงิน

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 3 นำที
ผูร้ ับผิดชอบ นำงจรรยำ เทียมตะขบ
ตำแหน่ง (พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป) เจ้ำหน้ำที่จดั เก็บรำยได้

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
8. การจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ ใบแจ้ง
รำคำประเมิน
(ภ.ร.ด.8)และ
ใบเสร็ จเก่ำ
สรุ ป

รับชำระเงิน
พร้อมออก
ใบเสร็ จ
รับเงิน

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 5 นำที

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ ใบแจ้ง
รำคำประเมิน
(ภ.ร.ด.8)และ
ใบเสร็ จเก่ำ
สรุ ป

รับชำระเงิน
พร้อมออก
ใบเสร็ จ
รับเงิน

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 3 นำที
ผูร้ ับผิดชอบ นำงจรรยำ เทียมตะขบ
ตำแหน่ง (พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป) เจ้ำหน้ำที่จดั เก็บรำยได้

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
7. การจัดเก็บภาษีป้าย
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ ใบแจ้ง
ประเมิน
(ภ.ป.3)/
ใบเสร็ จเก่ำ
สรุ ป

รับชำระเงิน
พร้อมออก
ใบเสร็ จ
รับเงิน

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 5 นำที

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ ใบแจ้ง
ประเมิน
(ภ.ป.3)/
ใบเสร็ จเก่ำ
สรุ ป

รับชำระเงิน
พร้อมออก
ใบเสร็ จ
รับเงิน

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 3 นำที
ผูร้ ับผิดชอบ นำงจรรยำ เทียมตะขบ
ตำแหน่ง (พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป) เจ้ำหน้ำที่จดั เก็บรำยได้

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
12. การขอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ (130 ประเภท)
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชำ

สรุ ป

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

ชำระค่ำ
ธรรมเนียม/
ออก
ใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 20 วัน

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่/
เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

สรุ ป

ชำระ
ค่ำธรรมเนียม/
ออกใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 19 วัน
ผูร้ ับผิดชอบ นำยรำเชนทร์ ผึ่งตะขบ
ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัด

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
13. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชำ

สรุ ป

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

ชำระค่ำ
ธรรมเนียม/
ออก
ใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 20 วัน

3) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่/
เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

สรุ ป

ชำระ
ค่ำธรรมเนียม/
ออกใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 19 วัน
ผูร้ ับผิดชอบ นำยรำเชนทร์ ผึ่งตะขบ
ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัด

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
14. การขออนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรื อสะสมอาหาร (พืน้ ทีเ่ กิน 200 ตร.ม)
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชำ

สรุ ป

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

ชำระค่ำ
ธรรมเนียม/
ออก
ใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 30 วัน

4) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่/
เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

สรุ ป

ชำระ
ค่ำธรรมเนียม/
ออกใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 29 วัน
ผูร้ ับผิดชอบ นำยรำเชนทร์ ผึ่งตะขบ
ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัด

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
15. การขออนุญาตจาหน่ ายสิ นค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชำ

สรุ ป

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

ชำระค่ำ
ธรรมเนียม/
ออก
ใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 30 วัน

5) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ออกตรวจ
สถำนที่/
เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ

ประชุม
ประชำคม
ท้องถิ่น

สรุ ป

ชำระ
ค่ำธรรมเนียม/
ออกใบอนุญำต

กระบวนงำนบริ กำร 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 29 วัน
ผูร้ ับผิดชอบ นำยรำเชนทร์ ผึ่งตะขบ
ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัด

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
4. การลงทะเบียนเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ/ผู้พกิ าร/ผู้ป่วยเอดส์
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

ผูน้ ำชุมชน
รับรอง

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชำ

สรุ ป

จัดทำกำรชื่อ
ลงทะเบียน

กระบวนงำนบริ กำร 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 5 นำที

6) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร
พร้อมผูน้ ำ
ชุมชนรับรอง

จัดทำกำรชื่อ
ลงทะเบียน

เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชำ

สรุ ป

กระบวนงำนบริ กำร 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 3 นำที
ผูร้ ับผิดชอบ นำงจิรำพร แสงลุน
ตำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5. การขอรับเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ/ผู้พกิ าร/ผู้ป่วยเอดส์
3) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กำหนดไว้เดิม
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร

จ่ำยเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอำยุ
/ผูพ้ ิกำร/
ผูป้ ่ วยเอดส์

ผูน้ ำชุมชน
รับรอง

สรุ ป

กระบวนงำนบริ กำร 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 5 นำที

7) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ปรับปรุ งใหม่
ยืน่ เอกสำร/
จนท.
ตรวจสอบ
เอกสำร
พร้อมผูน้ ำ
ชุมชนรับรอง

จ่ำยเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอำยุ
/ผูพ้ ิกำร/
ผูป้ ่ วยเอดส์
สรุ ป

กระบวนงำนบริ กำร 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลำ 3 นำที
ผูร้ ับผิดชอบ นำงจิรำพร แสงลุน
ตำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

