กระบวนงานการลดขั้นตอน การปรับปรุ งการให้ บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้ บริ การ
ขององค์ การบริหารสวนหม่ อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2560
ที่

กระบวนงานการ
ให้ บริการ

ขั้นตอนวิธีการ
การให้ บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่
ปรับลด

1.บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน
2.ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษี
ป้ายปี ที่รับเงินค่าภาษีป้าย
ปี ที่ผา่ นมา(ภ.ป.7)

5 นาที/ราย

คงเดิม

1.บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2.ใบเสร็ จรับเงิน
ค่าภาษีบารุ งท้องที่
ปี ที่ผา่ นมา (ภ.บ.ท.11)
1.บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2.ใบเสร็ จรับเงิน
ค่าภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน(ภ.ร.ด.12)
ปี ที่ผา่ นมา
1.สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านของผูข้ อ
อนุญาตและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
2.ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้
ซึ่ งเครื่ องขยายเสี ยงและ
ไมโครโฟน(ถ้ามี)
3.รายละเอียดของเครื่ อง
ขยายเสี ยงที่จะใช้ เช่น
กาลังไฟฟ้าที่ใช้
กาลังขยายเสี ยง

5 นาที/ราย

คงเดิม

5 นาที/ราย

คงเดิม

3 วัน/ราย

คงเดิม

กองคลัง
1 การจัดเก็บภาษีป้าย
(1)

1.ผูเ้ สี ยภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการ
(ภ.ป.1) พร้อมเอกสาร
ประกอบ
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ชาระเงินและรับ
ใบเสร็ จรับเงิน
2 การจัดเก็บภาษีบารุ ง 1.เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง
(2) ท้องที่
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ชาระเงินและรับ
ใบเสร็ จรับเงิน
(ภ.บ.ท.11)
3 การจัดเก็บภาษี
1.ผูเ้ สี ยภาษียื่นแบบแสดงราย
(3) โรงเรื อนและที่ดิน ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.2)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ชาระเงินและรับ
ใบเสร็ จรับเงิน
(ภ.ร.ด.12)
4 การขออนุญาตทา
1.ผูข้ ออนุญาต
(4) การโฆษณาโดยใช้ ยื่นคาขออนุญาต
เครื่ องขยายเสี ยง
ทาการโฆษณาโดยใช้เครื่ อง
ขยายเสี ยง(แบบ ฆ.ษ.1)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐาน
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูม้ ี
อานาจลงนามอนุญาตให้ทาการ
โฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยง
(แบบ ฆ.ษ.2)

2

ที่

กระบวนงานการ
ให้ บริการ

ขั้นตอนวิธีการ
การให้ บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

4.แผนที่แสดงที่ต้ งั ใช้
เครื่ องขยายเสี ยง
5 การขออนุญาต
1.ผูข้ ออนุญาต
1.สาเนาหนังสื อรับรอง
(5) ประกอบกิจการที่
ยื่นคาขออนุญาต
การจดทะเบียนนิติบุคคล
เป็ นอันตรายต่อ
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย พร้อมแสดงบัตร
สุ ขภาพ
ต่อสุ ขภาพ
ประชาชนของผูแ้ ทน
(130 ประเภท)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน นิติบุคคล (กรณี ผขู ้ อเป็ น
สถานประกอบการ
นิติบุคคล)
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูม้ ี
2.สาเนาใบอนุญาตปลูก
อานาจลงนามอนุญาตให้ทาการ สร้างอาคารที่ใช้เป็ น
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย สถานประกอบการ
ต่อสุ ขภาพ
สามารถใช้ประกอบการ
นั้นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
3.หนังสื อมอบอานาจ
พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนผูร้ ับมอบ(กรณี
ผูข้ อรับใบอนุญาตไม่
สามารถดาเนินการด้วย
ตนเอง)
6 การขออนุญาตจัดตั้ง 1.ผูข้ ออนุญาต
1.บัตรประจาตัว
(6) สถานที่จาหน่าย
ยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ ประชาชนและสาเนา
อาหารหรื อที่สะสม จาหน่ายอาหารหรื อที่สะสม
ทะเบียนบ้านขออนุญาต
อาหาร(พื้นที่เกิน
อาหาร(แบบ ส.อ.1)
2.บัตรประจาตัว
200 ตร.ม.)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ประชาชนและสาเนา
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การ
พื้นที่และสถานที่จาหน่าย
หากไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
อาหารแล้วพิจารณาออก
ผูถ้ ือใบอนุญาต
หนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้ง
ประกอบการ
สถานที่จาหน่ายอาหาร(แบบ 3.สาเนาทะเบียนบ้านบ้าน
ส.อ.2)
ที่ใช้จดั ตั้งสถานที่
4.สาเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่
ปรับลด

3 วัน/ราย

คงเดิม

3 วัน/ราย

คงเดิม

3

ที่

กระบวนงานการ
ให้ บริการ

7 การขออนุญาต
(7) จาหน่ายสิ นค้าในที่
หรื อทางสาธารณะ

ขั้นตอนวิธีการ
การให้ บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

นิติบุคคลพร้อมแสดง
บัตรประจาตัว ประชาชน
ของผูแ้ ทนนิติบุคคล
(กรณี ผขู ้ อเป็ นนิติบุคคล)
5.สาเนาใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารที่ใช้แสดงว่า
อาคารที่ใช้เป็ นสถาน
ประกอบการนั้นได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร
6.หนังสื อมอบอานาจ
พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนผูม้ อบและผูร้ ับ
(กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาต
ไม่สามารถดาเนินการด้วย
ตนเอง)
1.ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขออนุญาต 1.สาเนาบัตรประจาตัว
จาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทาง
ประชาชนของผูข้ อรับ
สาธารณะ
ใบอนุญาต
2.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อสาเนา
ทะเบียนบ้านของผูช้ ่วย
จาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อ
ทางสาธารณะ
3.รู ปถ่ายหน้าตรงครึ่ งตัว
ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่น
ขนาด 1x1.5 นิ้ว ของผูข้ อ
ใบอนุญาตและผูช้ ่วย
จาหน่าย
4.ใบรับรองแพทย์ของผู ้
ขอใบอนุญาตและผูช้ ่วย
จาหน่าย
5.แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้ งั
จาหน่ายสิ นค้า

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่
ปรับลด

3 วัน/ราย

คงเดิม

4

ที่

กระบวนงานการ
ให้ บริการ

8 งานจดทะเบียน
(8) พาณิ ชย์

ขั้นตอนวิธีการ
การให้ บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

(กรณี เร่ ขายไม่ตอ้ งมี
แผนที่)
ยื่นแบบการจดทะเบียนพาณิ ชย์ - สาเนาบัตรประชาชน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่
ปรับลด

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

3 วัน/ราย

คงเดิม

กองช่ าง

9 การขออนุญาต
(1) ก่อสร้างอาคาร

1.ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารตาม
แบบคาขอ(แบบ ข.1)พร้อม
เอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบ
ผังเมือง/ตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ
3.นายช่าง/วิศวกร
ตรวจพิจารณาแบบ
4.พิจารณาคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร

1.สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
และทะเบียนบ้านของ
ผูข้ ออนุญาต
2.สาเนาโฉนดที่ดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงชื่อรับรองทุก
หน้า(กรณี ผขู ้ อไม่ใช่
เจ้าของต้องมีหนังสื อ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดินหรื อสาเนา
สัญญาเช่าที่ดิน)
3.หนังสื อยินยอมชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
4.หนังสื อรับรองของผู ้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
ของผูอ้ อกแบบงาน
สถาปัตยกรรม

(กรณี ผขู ้ อ
อนุญาตใช้แบบ
ก่อสร้างอาคาร
ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง
หรื อแบบของ
อปท.นั้นๆ
ระยะเวลาการ
ให้บริ การ 1วัน/
ราย

5

ที่

กระบวนงานการ
ให้ บริการ

10 การขออนุญาต
(2) รื้ อถอนอาคาร

ขั้นตอนวิธีการ
การให้ บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

1.ผูข้ ออนุญาต
ยื่นคาขออนุญาตรื้ อถอนอาคาร
ตามแบบคาขอ (แบบ ข.1)
พร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง/
ตรวจสอบผังเมือง/ตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ
3.นายช่าง/วิศวกร ตรวจ
พิจารณาแบบ
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
คาขออนุญาตรื้ อถอนอาคาร

1.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและทะเบียน
บ้านของผูข้ ออนุญาต
2.สาเนาโฉนดที่ดิน
แปลงที่ต้ งั ของอาคารที่
ขออนุญาตรื้ อถอน
ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงชื่อรับรองทุกหน้า
(กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของ
ต้องมีหนังสื อยินยอม
ของเจ้าของที่ดินหรื อ
สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3.หนังสื อรับรองของ
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
งานผูอ้ อกแบบขั้นตอน
วิธีการและสิ่ งป้ องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื้ อ
ถอนอาคาร(กรณี ที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะขนาด
อยูใ่ นประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
4.หนังสื อแสดงความ
ยินยอมของวิศวกรผู ้
ควบคุมงาน(แบบ น.4)
5.แผนผังบริ เวณ แบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน

ระยะเวลาเดิม
5 วัน/ราย

ระยะเวลาที่
ปรับลด
คงเดิม

6

ที่

กระบวนงานการ
ให้ บริการ

11 การขออนุญาต
(3) ดัดแปลงอาคาร

ขั้นตอนวิธีการ
การให้ บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

1.ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ดัดแปลงอาคารตามแบบคาขอ
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าททที่ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผัง
เมือง/ตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ
3.นายช่าง/วิศวกรตรวจ
พิจารณาแบบ
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
คาขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

1.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและทะเบียนบ้าน
ของผูข้ ออนุญาต
2.สาเนาโฉนดที่ดินขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงชื่อรับรอง
ทุกหน้า(กรณี ผขู ้ อไม่ใช่
เจ้าของต้องมีหนังสื อ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรื อ
สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3.หนังสื อยินยอมชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ
4.หนังสื อรับรองของ
ประกอบการวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบและคานวณ
โครงสร้างอาคาร
5.แผนผังบริ เวณ แบบ
แปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนพร้อมรายการ
คานวณโครงสร้าง
6.รายการคานวณระบบ
บาบัดน้ าเสี ย(กรณี อาคาร
ต้องมีระบบบาบัดน้ าเสี ย)
7.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับอนุญาต
8.กรณี ต่อเติมเพิ่มชั้นอาคาร
(วิศวกรผูอ้ อกแบบ
โครงสร้างอาคารมิใช่คน
เดิม)ต้องมีหนังสื อรับรอง

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลา
ทีป่ รับลด

5 วัน/ราย

คงเดิม

7

ที่

กระบวนงานการ
ให้ บริการ

12 ขออนุญาตขุดดิน
(4) ถมดิน

ขั้นตอนวิธีการ
การให้ บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

1. ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ขุดดินถมดิน พร้อมเอกสาร
2. นายช่างออกตรวจโฉนด
ที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ
และตรวจอนุญาต

1. สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผูข้ อ
อนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดิน พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้า (กรณี ผขู ้ อ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรื อ
สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3. แบบแปลน รายละเอียด
การขุดดิน ถมดิน
4. หนังสื อรับรองของ
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบและคานวณ
โครงสร้างอาคาร
5. หนังสื อรับรองของผู ้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบงาน
ถาปัตยกรรม

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลา
ทีป่ รับลด

5 วัน/ราย

คงเดิม

สานั ก ปลั ด
งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
13 สนับสนุนน้ าอุปโภค 1.รับหนังสื อขอรับ
(1) บริ โภค
การสนับสนุน
2.เสนอผูบ้ ริ หารพิจารณา
อนุมตั ิ
14 ช่วยเหลือด้าน
1.รับแจ้งการเกิดเหตุ
(2) สาธารณภัย
2.เสนอผูบ้ ริ หาร
พิจารณาอนุมตั ิ

1.หนังสื อขอรับการ
สนับสนุนจากผูน้ า
หมู่บา้ น

1 วัน/ราย

1.หนังสื อขอรับความ
ช่วยเหลือ

ในทันที

คงเดิม
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กระบวนงานการ
ให้ บ ริ ก าร
งานนิติกร
15 รับแจ้งเรื่ องราว
(3) ร้องทุกข์
ที่

ขั้ น ตอนวิ ธี ก าร
การให้ บ ริ ก าร

เอกสารประกอบ
การพิ จ ารณา

1.รับหนังสื อ
2.เสนอผูบ้ ริ หาร
พิจารณาอนุมตั ิ

งานสวัสดิการสั งคม
16 การให้คาแนะนาในการ 1.รับหนังสื อ
(4) ขอรับเงินสงเคราะห์ 2.เสนอผูบ้ ริ หาร
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และ พิจารณาอนุมตั ิ
ผูป้ ่ วยเอดส์
17 การรับบริ การ
(5) ลงทะเบียนผูส้ ู งอายุ คน
พิการและผูป้ ่ วยเอดส์
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพ พ.ศ. 2552
18 ลงทะเบียนขอรับ
(6) สวัสดิการคุณแม่
ตั้งครรภ์

1.กรอกข้อมูล
2.บันทึกข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศ

- ยืน่ แบบขอรับบริ การ

ระยะเวลาเดิ ม

ระยะเวลาที่
ปรั บ ลด

1.หลักฐานการ
ร้องเรี ยนร้องทุกข์
2.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้านผู ้
ร้องเรี ยนร้องทุกข์

แจ้งตอบรับการ
ดาเนินการให้ผู ้
ร้องเรี ยนทราบ
ภายใน 3 วัน

คงเดิม

1.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน
2. ใบมอบอานาจ
3.บัตรผูพ้ ิการ
1.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน
2. ใบมอบอานาจ
3. บัตรประจาตัวผู ้
พิการ

5 นาที/ราย

คงเดิม

5 นาที/ราย

คงเดิม

1. สาเนาทะเบียนบ้าน
(สามี/ภรรยา)
2. สาเนาบัตรประชาชน
(สามี/ภรรยา)
3. สมุดฝากครรภ์
4. ใบสู ติบตั รเด็ก

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

20 นาที/ราย

15 นาที/ราย

กองการศึกษา
19 รับสมัครนักเรี ยนศูนย์ - ยืน่ ใบสมัคร
(1) พัฒนาเด็กเล็ก

1. สู ติบตั รเด็ก
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
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