
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลชะมาย 
เรื่อง  กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

........................................................................... 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชะมายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีการพิจารณาลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา  37  และมาตรา  38  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจจของ 
งานแต่ละงาน  และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2546  เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  
เทศบาลต าบลชะมายจึงขอประกาศก าหนดกระบวนการงานบริการ  และลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชน  จ านวน  27  กระบวน  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

 
กระบวนงานบริการ 

ระยะเวลาเดิม 
ที่เทศบาลต าบล 
ชะมายให้บริการ 

ระยะเวลาที่
ปรับลด 

หมายเหตุ 

ส านักปลัดเทศบาล 

1. สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค - 13  นาที/ราย สามารถด าเนินการ
พร้อมเสนอหนังสือ 

2. บริการถังน้ าภัยแล้ง - 13  นาที/ราย สามารถด าเนินการ
พร้อมเสนอหนังสือ 

3. บริการด้านวัสดุอุปกรณ์จราจร 1  วัน  1  ชั่วโมง  
30  นาที/ราย 

15  นาที/ราย  

4. ขอหนังสือรับรอง - 13  นาที/ราย สามารถด าเนินการ
พร้อมเสนอหนังสือ 

5. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 10  วัน/ราย 7  วัน/ราย แจ้งตอบรับให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

6. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 10  นาที/ราย 3 – 6   
นาที/ราย 

รับขึ้นทะเบียน
ภายในวันท่ี  
1 – 30 
พฤศจิกายน  ของ
ทุกปี 

 

 



ล าดับ
ที ่

 
กระบวนงานบริการ 

ระยะเวลาเดิม 
ที่เทศบาลต าบล 
ชะมายให้บริการ 

ระยะเวลาที่
ปรับลด 

หมายเหตุ 

7. การเบิก – จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ - 3  วัน  3  นาที  

8. การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ 10  นาที/ราย 3 – 5   
นาที/ราย 

รับขึ้นทะเบียน
ภายในวันท่ี  
1 – 30 
พฤศจิกายน  ของ
ทุกป ี

9. การเบิก – จ่ายเบี้ยความพิการ - 3  วัน  3  นาที  

กองคลงั 

10. การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10  นาที/ราย 5  นาที/ราย  

11. การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 10  นาที/ราย 3  นาที/ราย  

12. การรับช าระภาษีป้าย 10  นาที/ราย 5  นาที/ราย  

กองช่าง 

13. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 45  วัน/ราย 29  วัน/ราย  

14. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 45  วัน/ราย 29  วัน/ราย  

15. ขออนุญาตรื้ออาคาร 45  วัน/ราย 29  วัน/ราย  

16. ขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงประเภท  2 , 3 

15  วัน/ราย 14  วัน/ราย  

17. ขออนุญาตขุดดิน  ถมดิน 7  วัน/ราย 6  วัน/ราย  

18. -  การออกหนังสือรับรองการที่ดินอยู่นอกเขตควบคุม
อาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
-  ขอรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง 
-  ขอรับรองถนน 
-  ขอรับรองอาคารสร้างก่อน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 

 

 

3  วัน/ราย 

 

 

2  วัน/ราย 

 



ล าดับ
ที่ 

 
กระบวนงานบริการ 

ระยะเวลาเดิม 
ที่เทศบาลต าบล 
ชะมายให้บริการ 

ระยะเวลาที่
ปรับลด 

หมายเหตุ 

19. การให้บริการแบบบ้านเพ่ือประชาชน 30  นาที/ราย 25  นาที่/ราย  

20. การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 3  วัน/ราย 2  วัน/ราย  

21. ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวก  1  และ  2 90  วัน/ราย 85  วัน/ราย  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

22. ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รายใหม่ 

รายต่อ 

 

- 

- 

 

25  วัน/ราย 

3  วัน/ราย 

 

23. ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 

รายใหม่ 

รายต่อ 

 

- 

- 

 

25  วัน/ราย 

3  วัน/ราย 

 

24. การจัดการสิ่งปฏิกูล - 3  วัน/ราย  

กองวิชาการและแผนงาน 

25. ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 2  วัน/ราย 1  ชั่วโมง   
30  นาที/ราย 

 

26. ขออนุญาตใช้เสียง 2  วัน/ราย 1  ชั่วโมง/ราย  

27. บริการข้อมูลข่าวสาร - 25  นาที/ราย  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.2556 

          ประพัฒน์    รักษ์ศรีทอง 
(นายประพัฒน์    รักษ์ศรีทอง) 
 นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย   


