สํานักปลัด
เรือง การสนับสนุนนํา อุปโภคบริโภค
แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม
เกิดปั ญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้องขอ

รับเรือง
ตรวจสอบกับ
ส่วนราชการ

แจ้งส่วน
ราชการที
รับผิดชอบ
จัดสรร

ส่วน
ราชการ
ตรวจสอบ
แจ้ง จนท.
ปฏิบตั ิ

แจ้งผลการ
ดําเนินงานให้
หน่วยงานที
เกียวข้องทราบ

จนท.
จัดหานํา
สนับสนุน
บรรเทา
ความ
เดือนร้อน

เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณา

1 วัน

สรุป กระบวนงานบริการ 6 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 1 วัน
แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่
เกิดปั ญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้องขอ

น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ
รับคําร้องและ
ตรวจเอกสาร 5 นาที

น.ส.มะลิวรรณ พานตะศรี
หัวหน้าสํานักปลัด
พิจารณา 5 นาที

3 ชัวโมง

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 3 ชัวโมง

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

จ่าเอกเดชา มาตย์ไตร
นายเกชา พะนะลาภ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถบรรทุกนํา

จอ.เดชา มาตย์ไตร
จพง.ป้องกันฯ
แจ้งผลการดําเนินงาน
ให้หน่วยงานที
เกียวข้องทราบ
พร้อมจัดหานํา
สนับสนุนบรรเทาความ
เดือนร้อน
2 ชัวโมง 50 นาที

สํานักปลัด
เรือง การช่วยเหลือสาธารณภัย
แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม
เกิดปั ญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้องขอ

รับเรือง
ตรวจสอบ

เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณา

แจ้งส่วน
ราชการที
รับผิดชอบ
ดําเนินการ

จนท.ปฏิบตั ิ
รายงานผลให้
ผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบ

1 ชัวโมง

ส่วน
ราชการ
แจ้ง จนท.
ปฏิบตั ิ

จนท.บรรเทา
สาธารณภัย

สรุป กระบวนงานบริการ 6 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 1 ชัวโมง
แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่
ทันที
เกิดปั ญหา/
ประชาชน
หน่วยงานร้องขอ

รับเรือง ตรวจสอบบรรเทาสาธารณภัยได้ทนั ที

จ่าเอกเดชา มาตย์ไตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ช่วยเหลือทันที)

สรุป กระบวนงานบริการ 2 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ ช่วยเหลือทันที
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

จ่าเอกเดชา มาตย์ไตร
นายเกชา พะนะลาภ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถบรรทุกนํา

สํานักปลัด
เรือง การรับแจ้งเรืองราวร้องทุกข์
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

30 นาที
ประชาชน
เขียนคําร้อง
แจ้งเหตุรอ้ ง
ทุกข์

1 วัน

รับเรือง
ตรวจสอบ
กับส่วน
ราชการที
เกียวข้อง

2 วัน

บันทึกนําเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา

แจ้งส่วนราชการที
เกียวข้อง
รับผิดชอบบรรเทา
ความเดือนร้อน

แจ้งผลการ
ดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ

ประชาชน

1 วัน
หัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบแจ้ง จนท.
ปฏิบตั ิ

จนท.ปฏิบตั ิบรรเทา
ความเดือนร้อน

(ช่วงระยะเวลารอคอย ) (5 วัน)

สรุป

1. ช่วงยืนคําขอ 2 ขัน ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 นาที
2. ช่วงดําเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืนคําขอด้วย) 5 ขัน ตอน 10 วัน

2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่
5 นาที

ประชาชนเขียนคํา
ร้องแจ้งเหตุรอ้ ง
ทุกข์

1 วัน

แจ้งส่วนราชการที
เกียวข้องรับผิดชอบ
บรรเทาความเดือนร้อน
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

4 วัน

หัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือนร้อนพิจารณา

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก นางสาวณัฐนิชา บุญไตร
เจ้าพนักงานธุรการ
ผูร้ บั ผิดชอบรอง นางดายุณี โยธาวงศ์
ผช.เจ้าหน้าทีธุรการ(ลูกจ้างประจํา)
สรุป 1. ช่วงยืนคําขอ 1 ขัน ตอน 1 จุดตรวจ รวมระยะเวลา 5 นาที
2. ช่วงดําเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืนคําขอด้วย) 3 ขัน ตอน 7 วัน

1 วัน

แจ้งผลการ
ดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ
ประชาชน

สํานักปลัด
เรือง การขอรับข้อมูลข่าวสารและการบริการโดยทัวไป
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

3 นาที

2 นาที

5 นาที

นาที

ประชาชน
ยืนคําร้อง

รับเรืองตรวจสอบ
คําร้อง
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

พิจารณา
ผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิ

ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามคําขอ

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 10 นาที
2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

2 นาที

1 นาที

3 นาที

นาที

ประชาชน
ยืนคําร้อง

รับเรืองตรวจสอบ
คําร้อง
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

พิจารณา
ผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิ

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

นางสาวณัฐนิชา บุญไตร
นางดายุณี โยธาวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าหน้าทีธุรการ(ลูกจ้างประจํา)

ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามคําขอ

สํานักปลัด
เรือง การขอจดทะเบียนพาณิชย์
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

5 นาที
ผูป้ ระกอบการยืนคํา
ขอและกรอกข้อมูล

2 นาที
เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เอกสาร
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

2 นาที

5 นาที

นายทะเบียน
พิจารณาคําขอ
น.ส.มะลิวรรณ
พานตะศรี

จัดทําทะเบียน
พาณิชย์

1 นาที
ชําระเงิน
ค่าธรรมเนียม
นางสุภตั รา
มณีศรี
จนท.จัดเก็บ

รับใบทะเบียน
พาณิชย์

สรุป กระบวนงานบริการ 6 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 15 นาที
2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

3 นาที

1 นาที

5 นาที
นาที

ผูป้ ระกอบการยืนคํา
ขอและกรอกข้อมูล

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เอกสาร
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

นายทะเบียนพิจารณาคําขอและ
จัดทําทะเบียนพาณิชย์
น.ส.มะลิวรรณ พานตะศรี
หัวหน้าสํานักปลัด

1 นาที
ชําระเงินค่าธรรมเนียม
นางสุภตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

รับใบทะเบียน
พาณิชย์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 10 นาที
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางสาวมะลิวรรณ พานตะศรี หัวหน้าสํานักปลัด
นางสาวณัฐนิชา บุญไตร
เจ้าพนักงานธุรการ

สํานักปลัด
เรือง การขอรับขึนทะเบียนเบียยังชีพผูส้ งู อายุ
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม
10 นาที

10 นาที

45 วัน

13 วัน
นาที

ยืนแบบคําขอขึน
ทะเบียนรับเงิน
เบียยังชีพ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เอกสาร
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบคุณสมบัติ
น.ส.ชลนันท์ มาศศรี
นักพัฒนาชุมชน

จัดทําบัญชีรายชือผูม้ ี
สิทธิ@ได้รบั เบียยังชีพ
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ปิ ดประกาศรายชือ
ผูม้ ีสทิ ธ์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 60 วัน
2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่
10 นาที

10 นาที

43 วัน

10 วัน
นาที

ยืนแบบคําขอขึน
ทะเบียนรับเงิน
เบียยังชีพ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เอกสาร
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบคุณสมบัติ
น.ส.ชลนันท์ มาศศรี
นักพัฒนาชุมชน

จัดทําบัญชีรายชือผูม้ ี
สิทธิ@ได้รบั เบียยังชีพ
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ปิ ดประกาศรายชือ
ผูม้ ีสทิ ธ์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 55 วัน
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางสาวชลนันท์ มาศศรี
นายเทิดศักดิ@ จันทร์ประทัด

นักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน

สํานักปลัด
เรือง การขอรับขึนทะเบียนรับเงินผูพ้ กิ าร
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม
10 นาที

10 นาที

45 วัน

13 วัน
นาที

ยืนแบบคําขอขึน
ทะเบียนรับเงิน
เบียยังชีพ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เอกสาร
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบคุณสมบัติ
น.ส.ชลนันท์ มาศศรี
นักพัฒนาชุมชน

จัดทําบัญชีรายชือผูม้ ี
สิทธิ@ได้รบั เบียยังชีพ
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ปิ ดประกาศรายชือ
ผูม้ ีสทิ ธ์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 60 วัน
2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่
10 นาที

10 นาที

43 วัน

10 วัน
นาที

ยืนแบบคําขอขึน
ทะเบียนรับเงิน
เบียผูพ้ กิ าร

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เอกสาร
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบคุณสมบัติ
น.ส.ชลนันท์ มาศศรี
นักพัฒนาชุมชน

จัดทําบัญชีรายชือผูม้ ี
สิทธิ@ได้รบั เบียผูพ้ กิ าร
นายเทิดศักดิ@ จันประทัด
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ปิ ดประกาศรายชือ
ผูม้ ีสทิ ธ์

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 55 วัน
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางสาวชลนันท์ มาศศรี
นายเทิดศักดิ@ จันทร์ประทัด

นักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน

ส่วนการคลัง
เรือง การเสียภาษีบาํ รุงท้องที
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม
4 นาที

รับเรืองตรวจสอบ
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ

สรุป

3 นาที

1 นาที

คํานวณภาษี รับเงิน
ชําระภาษี
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 8 นาที

จนท.ออกใบเสร็จ /ลงนาม
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

4 นาที
รับเรืองตรวจสอบ
คํานวณภาษี รับเงินชําระภาษี
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ

สรุป

1 นาที
จนท.ออกใบเสร็จ /ลงนาม
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

กระบวนงานบริการ 4 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 5 นาที

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางสุพตั รา มณีศรี
เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
นางวงเดือน จันประทักษ์ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

ส่วนการคลัง
เรือง การเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

5 นาที
ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ
แบบ
ภ.ร.ด.2

รับเรืองตรวจสอบ/
ออกแบบ ภ.ร.ด. 8
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

สรุป

3 นาที

2 นาที

คํานวณภาษี
รับเงินชําระภาษี
นางสุภตั รา
มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

จนท.ออกใบเสร็จ
(ภ.ร.ด.12) / ลงนาม
นางสุภตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 10 นาที

2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ
แบบ
ภ.ร.ด.2

สรุป

3 นาที

2 นาที

รับเรืองตรวจสอบ/
ออกแบบ ภ.ร.ด. 8
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

คํานวณภาษี รับเงินชําระภาษี
จนท.ออกใบเสร็จ (ภ.ร.ด.12) / ลง
นาม
นางสุภตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

กระบวนงานบริการ 4 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 5 นาที

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางสุพตั รา มณีศรี
เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
นางวงเดือน จันประทักษ์ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

ส่วนการคลัง
เรือง การเสียภาษีป้าย
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ
แบบ
ภป.1

สรุป

2 นาที

6 นาที

รับเรือง
ตรวจสอบ
นางสุพตั รา
มณีศรี
จนท.จัดเก็บ
ฯ

คํานวณภาษี /ขนาด
ป้าย/ รับเงินชําระภาษี
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

2 นาที

จนท.ออกใบเสร็จ /
ลงนาม
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

กระบวนงานบริการ 4 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 10 นาที

2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

2 นาที
ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ
แบบ
ภป.1

รับเรืองตรวจสอบ
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

สรุป

3 นาที

คํานวณภาษี /ขนาดป้าย/ รับเงินชําระภาษี
จนท.ออกใบเสร็จ/ ลงนาม
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

กระบวนงานบริการ 4 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 5 นาที

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางสุพตั รา มณีศรี
เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
นางวงเดือน จันประทักษ์ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

ส่วนการคลัง
เรือง การขออนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

5 นาที

10นาที

รับเรืองตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วน/
ถูกต้อง
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ
ใบอนุญาต
ฯ
แบบ ก.อ.
1

สรุป

บันทึกเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา

25 วัน

จพง.ท้องถิน ตรวจ
พืนทีและสถานทีตัง
หัวหน้าส่วนโยธา

กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 30 วัน

10 นาที

ออกใบอนุญาต
หัวหน้าส่วน
การคลัง

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

5 นาที

10นาที

รับเรืองตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วน/
ถูกต้อง
นางสุพตั รา มณีศรี
จนท.จัดเก็บฯ

ประชาชน
ผูย้ นคํ
ื าขอ
ใบอนุญาต
ฯ
แบบ ก.อ.
1

สรุป

บันทึกเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา

20 วัน
จพง.ท้องถิน ตรวจ
พืนทีและสถานทีตัง
หัวหน้าส่วนโยธา

กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 25 วัน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นางณัฐกานต์ สีม่วง
นางสุพตั รา มณีศรี

หัวหน้าส่วนการคลัง
เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

10 นาที

ออกใบอนุญาต
หัวหน้าส่วน
การคลัง

จ่ายเรืองคืน
ประชาชน

ส่วนโยธา
เรือง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม
10 วัน
ประชาชนยืนคํา
ขอเกียวกับงาน
ก่อสร้าง

15 วัน

รับเรือง
ตรวจสอบ
เอกสาร
จพง.ธุรการ

จ่ายงานส่วน
โยธา
ตรวจสอบ
แบบแปลน
หน.โยธา
นายศราวุธ
โยธา

5 วัน

ส่วนงาน
โยธาตรวจ
สถานที
ดําเนินงาน

13 วัน

1 วัน

ผูบ้ งั คับบั
ญชา
พิจารณา/
อนุมตั ิ

ส่วนงาน
โยธา
บันทึก
นําเสนอผู ้
บังคับ
บัญชา

แจ้งผลการ
ดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ
จพง.ธุรการ

(ช่วงยืน คําขอ)
(ช่วงระยะเวลารอคอย)

1. ช่วงยืนคําขอ 3 ขัน ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 วัน
2. ช่วงดําเนินการ 3 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 30 วัน
2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

สรุป

14 วัน

5 นาที

ประชาชนยืน
คําขอ
เกียวกับงาน
ก่อสร้าง

ส่วนโยธาตรวจสอบ
เอกสารแบบแปลน/
ตรวจสถานที

(ช่วงยืน คําขอ)

สรุป

14 วัน

1 วัน

หน.ส่วนโยธา
พิจารณาออก
ใบอนุญาต/เก็บ
ค่าธรรมเนียม

แจ้งผล
ดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ

(ช่วงระยะเวลารอคอย)

1. ช่วงยืนคําขอ 3 ขัน ตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 วัน
2. ช่วงดําเนินงานจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืนคําขอด้วย) 2 ขัน ตอน 15 วัน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นายศราวุธ ฤาชา หัวหน้าส่วนโยธา
นายเกชา พะนะลาภ

ประชาชน

ส่วนโยธา
เรือง การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

2 นาที

3 นาที

2 วัน

นาที

ประชาชน
ยืนคําร้อง

รับเรือง
ตรวจสอบคําร้อง
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

เสนอ
ผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิ

ส่วนโยธาสํารวจ
ความเสียหาย
นายศราวุธ ฤาชา
หน.ส่วนโยธา

1 วัน

เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์

ซ่อมแซมไฟฟ้ า
เกชา พะนะลาภ

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 7 วัน
2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

ประชาชน
ยืนคําร้อง

1 วัน

1 วัน

1 วัน

รับเรือง
ตรวจสอบคําร้อง
/สํารวจความเสียหาย
นายศราวุธ ฤาชา
หน.ส่วนโยธา

เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์

ซ่อมแซมไฟฟ้ า
เกชา พะนะลาภ

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 3 วัน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นายศราวุธ ฤาชา หัวหน้าส่วนโยธา
นายเกชา พะนะลาภ

2 วัน

ส่วนโยธา
เรือง การให้บริการซ่อมแซมนํา ประปา
1. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีกําหนดไว้เดิม

2 นาที

3 นาที

2 วัน

นาที

ประชาชน
ยืนคําร้อง

รับเรือง
ตรวจสอบคําร้อง
น.ส.ณัฐนิชา บุญไตร
จพง.ธุรการ

เสนอ
ผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิ

ส่วนโยธาสํารวจ
ความเสียหาย
นายศราวุธ ฤาชา
หน.ส่วนโยธา

1 วัน

เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์

ซ่อมแซมนํา ประปา
หวัน ขันทะมาตร

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 7 วัน
2. แผนผังแสดงขัน ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการทีปรับปรุงใหม่

ประชาชน
ยืนคําร้อง

1 วัน

1 วัน

รับเรือง
ตรวจสอบคําร้อง
/สํารวจความเสียหาย
นายศราวุธ ฤาชา
หน.ส่วนโยธา

เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์

1 วัน

ซ่อมแซมนํา ประปา
หวัน ขันทะมาตร

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขัน ตอน รวมระยะเวลาบริการ 3 วัน

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรอง

นายศราวุธ ฤาชา หัวหน้าส่วนโยธา
นายเกชา พะนะลาภ

2 วัน

