
                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานบริหารทั่วไป  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลนาใน 
ที่   สน. 546๐๑/...-...................วันที่ ......18.....ตุลาคม....๒๕61.................................................. 
เรื่อง     ขอรายงานการประชุม การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจของเทศบาลต าบลนาใน 

10 เรียน นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
 

 ตามที่ คณะท างานทบทวนและปรับปรุงภารกิจเทศบาลต าบลนาใน ได้ด าเนินการประชุม เมื่อ
วันที่  10  ตุลาคม  2561  ที่ผ่านมานั้น 
 

 คณะท างาน ได้พิจารณาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ๑4  
กระบวนงานเดิม  มีมติให้พิจารณาปรับปรุงกระบวนงานจ านวน ๑ กระบวนงานคือ  กระบวนงานบริการด้าน
สังคมสงเคราะห์ รายละเอียดดังนี้ 

๑. การยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้พิการ (รายใหม่/การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
(รายเกา่) ส่งเรื่องต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครจาก
เดิม ๓๐ นาที ปรับใหม่ ๑๕ นาที 

๒. การยื่นแบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากเดิม 2๐ นาที ปรับใหม่ ๑๐ 
นาที 

๓. การยื่นแบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จากเดิม 2๐ นาที ปรับใหม่ ๑๐ นาท ี
๔. การยื่นแบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ จากเดิม 2๐ นาที ปรับใหม่ ๑๐ นาท ี
๕. การเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ จากเดิม ๒๐ นาที ปรับ

ใหม่ ๕ นาท ี
๖. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ จากเดิม  ๑๐ นาที ปรับใหม่ ๓ นาท ี
๗. การยื่นแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส่งเรื่องต่อส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครจากเดิม ๓๐ นาที ปรับใหม่ ๑๐ 
นาที 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และมอบหมายให้ส านักปลัด งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
ด าเนินการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการเสนอต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

           
(นายปราโมทย์  วงศรีลา) 

  ประธานคณะท างานทบทวน ปรับปรุง ภารกิจ 
  เทศบาลต าบลนาใน 

 
              ทราบ/เห็นชอบประกาศ 
         ไม่เห็นชอบ  

                                                    
                                  (นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี) 

                                          นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 



 
  
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 
เรื่อง  การปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาใน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  
**************************** 

 

 เนื่องด้วยเทศบาลต าบลนาใน  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินภารกิจบริการสาธารณะต่างๆให้กับ
ประชาชนทั้งหมด  จ านวน  ๒๕  งาน  ตามอ านาจหน้าที่  โดยแต่ละงานมีระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้ารับบริการ  เทศบาล  จึงได้ลด
ระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน  และเป็นการสมควรที่จะประกาศให้ประชาชนทั่วไปและผู้มาใช้บริการ
ได้รับทราบ  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนสูงสุด  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 เทศบาลต าบลนาใน   จึงประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ตามสรุปกระบวนงานที่แนบท้ายประกาศนี้   

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
   
 

      

 
                    (นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนาใน  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2561     
เรื่อง   ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในด้านการให้บริการประชาชน     

 
ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการ

เดิม 
ระยะเวลา

ให้บริการ ที่ปรับ
ลดแล้ว 

หมายเหตุ 

1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 8   นาที/ราย 5 นาที/ราย ให้บริการ
ตลอด             

ไม่หยดุพัก
กลางวัน 

2 จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 10  นาที/ราย 5 นาที/ราย 

3 จัดเก็บภาษีปา้ย 5  นาที/ราย 5 นาที/ราย 

4 การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  (130  ประเภท) 

- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

30  วัน/ราย 20  วัน/ราย  

5 การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

30  วัน/ราย 20 วัน/ราย  

6 สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 1 วัน/ราย 3  ช่ัวโมง/ราย  

7 ช่วยเหลือสาธารณภัย 1  ช่ัวโมง/ราย ในทันที  

8 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ให้แจ้งตอบรับการ
ด าเนินการใหผู้้ร้องเรียน
ทราบภายใน 10 วัน 

ให้แจ้งตอบรับการ
ด าเนินการใหผู้้
ร้องเรียนทราบภายใน 
7 วัน 

 

9 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 20 นาที/ราย 20 นาที/ราย  

10 การรับเด็กก่อนวัยเรยีน 3 ขวบ 20  นาที/ราย 5  นาที/ราย  

11 การขอข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ /เอดส ์ 30  นาที/ราย 20  นาที/ราย  

12 การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2  
(น้ ามันเชื้อเพลิง) 

- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

3  วัน/ราย 1  วัน/ราย  

13 ขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป 

-  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 

-  ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีขออนุญาตก่อสรา้งตามแบบของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

 

45 วัน/ราย 

 

30  วัน/ราย 

15 วัน/ราย 

15  วัน/ราย 

 

 

14 การขออนุญาตจดัตั้งตลาด 

- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

7  วัน/ราย 3  วัน/ราย  

15 ขอขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 20  นาที/ราย 10  นาที/ราย เพิ่มเตมิ 

 
 
 


