
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงาน 
ให้บริการ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

–––––––––––––––––––––––––––– 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตามค าสั่งท่ี ๕๐๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ส ารวจการบริการท่ีดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การพิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละ
หน่วยงานในเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การปฏิบัติ
ราชการไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ในการนี้ เพื่อให้การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องเกิดการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนท่ีครอบคลุมกับภารกิจ และให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยท่ัวกัน จึงประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยแล้ว
เสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต และการวินิจฉัยส่ังการของกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
รวม ๒๗ กระบวนงาน ดังน้ี 

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิม 
ระยะเวลา 

ท่ีปรับปรุงใหม่ 
ผูท่ี้รับผิดชอบ 

๑. ส านักปลัด    
- งานนิติการ    

๑. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์ ภายใน ๑๕ วัน ภายใน ๗ วัน นิติกร 
๒. ให้บริการปรกึษาและค าแนะน าความรู้ด้านกฎหมาย – ทันที นิติกร 

- งานธุรการ    
๓. การรับหนังสือ ๒๐ นาที/เรื่อง ๑๐ นาที/เรื่อง จพง.ธุรการ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
๔. สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค ๑ วัน ๒ ชั่วโมง/ราย นปภ. 
๕. ช่วยเหลือสาธารณภัย ๑ ชั่วโมง ทันที นปภ. 
๖. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน – ๗ วัน/ราย นปภ. 
๗. การขอสนับสนุนก าลัง อปพร. ที่ไม่ใช่เพื่อการ 

สาธารณภัย 
– ๗ วัน/ราย นปภ. 

- งานพัฒนาชุมชน    
๘. ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย นักพัฒนาชุมชน 
๙. ลงทะเบียนรับเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย นักพัฒนาชุมชน 



๒ 
 

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิม 
ระยะเวลา 

ท่ีปรับปรุงใหม่ 
ผูท่ี้รับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผน    
๑๐. การยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๕ วัน/เรื่อง ๑๐ วัน/เรื่อง นวค./ผช.นวค. 

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
๑๑. การรับค าร้องขอให้บริการทางด้านสาธารณสุข ๒๐ นาที/ราย ๑๕ นาที/ราย ผช.นวก.สธ. 
๑๒. การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) 
๓๐ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ผช.นวก.สธ. 

๑๓. การขออนุญาตจัดต้ังตลาด ๓๐ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ผช.นวก.สธ. 
๑๔. การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ

ท่ีสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) 
๓๐ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ผช.นวก.สธ. 

๑๕. ขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ๓๐ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ผช.นวก.สธ. 
๒. กองคลัง    

- งานจัดเก็บรายได้    
๑๖. การจัดเก็บภาษีป้าย ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย จพง.จัดเก็บฯ 
๑๗. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ๘ นาที/ราย ๕ นาที/ราย จพง.จัดเก็บฯ 
๑๘. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย จพง.จัดเก็บฯ 
๑๙. การจดทะเบียนพาณิชย์ ๓๐ นาที/ราย ๒๐ นาที/ราย จพง.ธุรการ 
๒๐. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ๓๐ นาที/ราย ๒๐ นาที/ราย จพง.ธุรการ 
๒๑. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ๓๐ นาที/ราย ๒๐ นาที/ราย จพง.ธุรการ 
๓. กองช่าง    

- งานด้านการโยธา    
๒๒. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (มาตรา ๒๑) ๔๕ วัน/ราย ๒๐ วัน/ราย จพง.ธุรการ 
๒๓. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (มาตรา ๒๒) ๓๐ วัน/ราย ๒๐ วัน/ราย จพง.ธุรการ 
๒๔. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (มาตรา ๒๑) ๓๐ วัน/ราย ๒๐ วัน/ราย จพง.ธุรการ 
๒๕. ขออนุญาตขุดดินถมดิน ๑๕ วัน/ราย ๗ วัน/ราย จพง.ธุรการ 
๒๖. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ๓๐วัน ๒๕ วัน นายช่างไฟฟ้า 
๒๗. การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง – ๗ วัน นายช่างโยธา 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๘     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

(นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 



๓ 
 

 

ที่ ชร ๗๔๕๐๑/ว ๒๒๔ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
                                                                     อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๑๐ 
 

๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต 

การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

เรียน ก านันต าบลแม่สลองใน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการฯ จ านวน      ๑      ฉบับ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ เ พื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน จึงขอส่งประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการมาเพ่ือขอความกรุณาจากท่านในการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
พิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 
 
 
 
ส านักปลัด 
งานธุรการ 
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๒๒ ต่อ ๑๐๒ 
โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๓๒ 


