แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุบคา อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สานักปลัด
เรือ่ ง การสนับสนุนนา้ อุปโภคบริโภค
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม

3 ชัว่ โมง

เกิดปั ญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้องขอ

รับเรื่อง ตรวจสอบกับส่วนราชการ / เสนอผูบ้ งั คับบัญชา / แจ้งส่วนราชการ
ที่รบั ผิดชอบจัดสรร / ส่วนราชการตรวจแจ้ง จนท.ปฏิบตั ิ / จนท.จัดหานา้
สนับสนุนบรรเทาความเดือนร้อน / แจ้งผลการดาเนินงานให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทราบ / ติดตามประเมินผล

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นายนิกร ไมขุนทด
ผูร้ บั ผิดชอบรอง นางเกชา พะนะนลาภ
สรุป รวมระยะเวลา
3 ชัว่ โมง
เรื่อง การช่วยเหลือสาธารณภัย

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ (คงเดิม)
ทันที

เกิดปั ญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้องขอ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นายนิกร ไมขุนทด
ผูร้ บั ผิดชอบรอง
นายเกชา พะนะลาภ
สรุป รวมระยะเวลาบริการช่วยเหลือทันที

รับเรื่อง ตรวจสอบบรรเทาสาธารณภัยได้ทนั ที

สานักปลัด
เรือ่ ง การรับแจ้งเรือ่ งราวร้องทุกข์
1. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่ (คงเดิม)
5 นาที

1 วัน

ประชาชนเขียนคา
ร้องแจ้งเหตุรอ้ ง
ทุกข์

4 วัน

แจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
บรรเทาความเดือนร้อน

หัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือนร้อนพิจารณา

1 วัน

แจ้งผลการ
ดาเนินงานให้
ประชาชนทราบ

ประชาชน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นางฤทัยวรรณ เหล่าค้า
ผูร้ บั ผิดชอบรอง นางดายุณี โยธาวงค์
สรุป 1. ช่วงยืน่ คาขอ 1 ขัน้ ตอน 1 จุดตรวจ รวมระยะเวลา 5 นาที
2. ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คาขอด้วย) 3 ขัน้ ตอน 7 วัน

สานักปลัด
เรือ่ ง การขอรับข้อมูลข่าวสารและการบริการโดยทัว่ ไป
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ

1 นาที

ประชาชน
ยืน่ คาร้อง

2 นาที
นาที

รับเรื่องตรวจสอบ
คาร้อง
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

พิจารณา
ผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิ

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาบริการ 5 นาที
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางฤทัยวรรณ เหล่าคนค้า
นางดายุณี โยธาวงศ์

3 นาที

หัวหน้าสานักปลัด
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างประจา)

ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามคาขอ

สานักปลัด
เรือ่ ง การขอจดทะเบียนพาณิชย์
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ

3 นาที
ผูป้ ระกอบการยืน่ คา
ขอและกรอกข้อมูล

1 นาที
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

5 นาที
นาที

นายทะเบียนพิจารณาคาขอและ
จัดทาทะเบียนพาณิชย์
น.ส.มะลิวรรณ พานตะศรี
หัวหน้าสานักปลัด

1 นาที
นาที

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
นางสุภตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

รับใบทะเบียน
พาณิชย์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาบริการ 10 นาที
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นางสุภารัตน์ ประเสริฐชัย
ผูร้ บั ผิดชอบรอง นางดายุณี โยธาวงศ์
หมายเหตุ เอกสารครบถ้วน

ผช.นักทรัพยากรบุคคล
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างประจา)

กองช่าง
เรือ่ ง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
2.
5 นาที
3.
4.
5.
ประชาชนยืน่
6. คาขอ
7.เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง
8.

14 วัน

ส่วนโยธาตรวจสอบ
เอกสารแบบแปลน/
ตรวจสถานที่

14 วัน

1 วัน

หน.ส่วนโยธา
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม

(ช่วงยืน่ คาขอ)

แจ้งผล
ดาเนินงานให้
ประชาชนทราบ

ประชาชน

(ช่วงระยะเวลารอคอย)

สรุป 1. ช่วงยื่นคาขอ 3 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 วัน
2. ช่วงดาเนินงานจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคาขอด้วย) 2 ขัน้ ตอน 15 วัน

2. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่
4 ชัว่ โมง

5 นาที

ประชาชนยืน่
คาขอ
เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง

กองช่างตรวจสอบ
เอกสารแบบแปลน/
ตรวจสถานที่

(ช่วงยืน่ คาขอ)

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง
สรุป
หมายเหตุ

1 ชัว่ โมง
กองช่าง
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม

1 วัน
แจ้งผล
ดาเนินงานให้
ประชาชนทราบ

(ช่วงระยะเวลารอคอย)

นายธวัช พลเสนา
นายนันตพงษ์ พงษ์สะพัง

1. ช่วงยื่นคาขอ 2 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 ชัว่ โมง
2. ช่วงดาเนินงานจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคาขอด้วย) 2 ขัน้ ตอน 1 วัน
(เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)

ประชาชน

กองช่าง
เรือ่ ง การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ

ประชาชน
ยืน่ คาร้อง

1 วัน

1 วัน

1 วัน

รับเรื่อง
ตรวจสอบคาร้อง
/สารวจความเสียหาย

เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์

ซ่อมแซมไฟฟ้ า

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาบริการ 3 วัน
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นายเกชา พะนะลาภ พนักงานขับรถบรรทุกนา้
นายทศพล กึกก้อง พนักงานขับรถกระเช้า

กองคลัง
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการ
กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน 1 วัน
เรือ่ ง การเสียภาษีบารุงท้องที่
1. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
3 นาที

รับเรื่อง
ตรวจสอบ

ประชาชน
ผูย้ นื่ คาขอ

สรุป

1 นาที

คานวณภาษี
รับเงินชาระภาษี

1 นาที

จนท.ออกใบเสร็จ
/ลงนาม

1 นาที

จ่ายเรือ่ งคืน
ประชาชน

4 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 8 นาที

2. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่
5 นาที

ประชาชนผูย้ น่ื คาขอ

รับเรื่อง / ตรวจสอบ / คานวณภาษี / รับเงิน / ออกใบเสร็จ /
ตรวจสอบ / ลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นางสุพตั รา วาเสนัง
ผูร้ บั ผิดชอบรอง
นางสาวนันทิยา ทองดีนอก
สรุป 1 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาที

กองคลัง
เรือ่ ง การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
1. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม

3 นาที
ประชาชน
ผูย้ น่ื คาขอ
แบบ
ภ.ร.ด.2

รับเรื่อง
ตรวจสอบ/
ออกแบบ
ภ.ร.ด. 8

สรุป

3 นาที

คานวณภาษี
รับเงินชาระภาษี

2 นาที

จนท.ออกใบเสร็จ
(ภ.ร.ด.12) / ลง
นาม

2 นาที

จ่ายเรือ่ งคืน
ประชาชน

4 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที

2. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่
5 นาที

ประชาชนผูย้ นื่ คาขอ

รับเรื่อง / ตรวจสอบ / คานวณภาษี / รับเงิน / ออกใบเสร็จ /
ตรวจสอบ / ลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นางสุพตั รา วาเสนัง
ผูร้ บั ผิดชอบรอง
นางสาวนันทิยา ทองดีนอก
สรุป 1 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาที

กองคลัง
เรือ่ ง การเสียภาษีป้าย
1. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม

2 นาที

ประชาชน
ผูย้ นื่ คาขอ
แบบ
ภป.1

รับเรื่อง
ตรวจสอบ

สรุป

4 นาที

คานวณภาษี /
ขนาดป้าย/ รับ
เงินชาระภาษี

2 นาที

จนท.ออกใบเสร็จ
/ ลงนาม

2 นาที

จ่ายเรือ่ งคืน
ประชาชน

4 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที

2. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่
5 นาที

ประชาชนผูย้ นื่ คาขอ

รับเรื่อง / ตรวจสอบ / คานวณภาษี/ คานวณขนาดป้าย / รับเงิน /
ออกใบเสร็จ / ตรวจสอบ / ลงนาม / จ่ายเรื่องคืน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นางสุพตั รา วาเสนัง
ผูร้ บั ผิดชอบรอง นางสาวนันทิยา ทองดีนอก
สรุป 1 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาที

กองคลัง
เรือ่ ง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม

5 นาที

10นาที

รับเรื่องตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วน/
ถูกต้อง
นางสุพตั รา มณีศรี
จพง.จัดเก็บฯ

ประชาชน
ผูย้ น่ื คาขอ
ใบอนุญาต
ฯ
แบบ ก.อ.
1

สรุป

บันทึกเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา

20 วัน
จพง.ท้องถิ่น ตรวจ
พื้นที่และสถานที่ตงั้
หัวหน้าส่วนโยธา

กระบวนงานบริการ 5 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาบริการ 25 วัน

10 นาที

ออกใบอนุญาต
หัวหน้าส่วน
การคลัง

จ่ายเรือ่ งคืน
ประชาชน

2. แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่

5 นาที

10 นาที

รับเรื่องตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วน/
ถูกต้อง
นางสุพตั รา มณีศรี
จพง.จัดเก็บฯ

ประชาชน
ผูย้ น่ื คาขอ
ใบอนุญาต
ฯ
แบบ ก.อ.
1

สรุป

บันทึกเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา

5 วัน

จพง.ท้องถิ่น ตรวจ
พื้นที่และสถานที่ตงั้
หัวหน้าส่วนโยธา

กระบวนงานบริการ 5 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาบริการ 5 วัน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางจิรนันท์ นาชัยภูมิ
นางสุพตั รา มณีศรี

ผูอ้ านวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

10 นาที

ออกใบอนุญาต
หัวหน้าส่วน
การคลัง

จ่ายเรือ่ งคืน
ประชาชน

กองสวัสดิการสังคม
เรือ่ ง การขอรับขึ้นทะเบียนรับเงินผูพ้ กิ าร
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
5 นาที

5 นาที

1 วัน

1 วัน

นาที

ยืน่ แบบคาขอขึ้น
ทะเบียนรับเงิน
เบี้ยผูพ้ กิ าร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

จัดทาบัญชีรายชือ่ ผูม้ ี
สิทธิ์ได้รบั เบี้ยผูพ้ กิ าร

ปิ ดประกาศรายชือ่
ผูม้ ีสทิ ธ์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาบริการ 2 วัน ( รอรับเบี้ย 1 เดือน)
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางสาวชลนันท์ มาศศรี
นางสาวณัฐนิชา บุญไตรย์

ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน

เรือ่ ง การขอรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
5 นาที

5 นาที

1 วัน

1 วัน

นาที

ยืน่ แบบคาขอขึ้น
ทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

จัดทาบัญชีรายชือ่ ผูม้ ี
สิทธิ์ได้รบั เบี้ยยังชีพ

ปิ ดประกาศรายชือ่
ผูม้ ีสทิ ธ์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาบริการ 2 วัน ( รอรับเบี้ย 1 ปี )
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นางสาวชลนันท์ มาศศรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผูร้ บั ผิดชอบรอง นางสาวณัฐนิชา บุญไตรย์
นักพัฒนาชุมชน

