
         

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
    เร่ือง  การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   

……………………………………….. 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สําหรับปี พ.ศ.2554 แล้วน้ัน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก เกิดความ
รวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชนท่ีมารับบริการมากย่ิงข้ึน ในปี พ.ศ.2554 ได้ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงประกาศการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ในการให้บริการประชาชน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  5   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2554 

 

                      (ลงช่ือ) 

                                                                    (นายเส่ง  ช้ัวสุวรรณ) 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางแนบท้ายประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนุทด 
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลา
เดิมที่

ให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

ด้านการคลัง 
1.ภาษีป้าย 

 
1.รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (แบบ 
ภ.ป.1) โดยผู้เป็นเจ้าของป้ายย่ืนแสดง
รายการต่อเจ้าหน้าที ่ ณ อบต.ด่านขุนทด 
2.เจ้าของป้ายกรอกแบบพิมพ์ (ภ.ป.1) 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
พิมพ ์
3.เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย 
4.การชําระภาษีป้าย ผู้ชําระภาษีป้ายรอรับ
ใบเสร็จ 
 
 

 
3  นาท/ีราย 

 
3 นาท/ีราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการคลัง 
นางสาวธันยพัต 
ธัญธนัชพรกุล 

2.ภาษบํีารุง
ท้องที่ 

1.เจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน
เป็นรายแปลง ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อเจ้า
พนักงานประเมิน ณ อบต.ด่านขุนทด 
2.เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องแบบ
พิมพ์ ภ.บ.ท.5 
3.เจ้าพนักงานคํานวณ/ลดหย่อน ภาษีบํารุง
ท้องที่ 
4.เจ้าพนักงานประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี 
ชําระภาษีทอ้งที่ รอรับใบเสร็จ 
 
 

3  นาท/ีราย 3 นาท/ีราย ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการคลัง 
นางสาวธันยพัต 
ธัญธนัชพรกุล 

3.ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 

1.เจ้าของทรัพย์สิน/โรงเรือน ย่ืนแบบพิมพ์
แจ้งรายการทรัพย์สิน(แบบภ.ร.ด.2) ต่อ
เจ้าหน้าที(่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป)ี 
2.เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจแบบ ภ.ร.ด.2 
3.เจ้าหน้าที่กําหนดประเภทของทรัพย์สิน/
ค่ารายป/ีค่าภาษีที่ต้องชําระ 
4.เม่ือได้รับประเมินแล้วจะชําระภาษีโดยรอ
รับใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 

3  นาท/ีราย 3 นาท/ีราย ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการคลัง 
นางสาวธันยพัต 
ธัญธนัชพรกุล 



งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิม
ท่ีให้บริการ 

ระยะเวลาท่ีปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

ด้านส่วนโยธา 
4.การขออนุญาต
ก่อสร้าง 

 
1.รับยื่นแบบคําขอตามแบบ ข1 พร้อมเอกสาร
แบบแปลน สําเนาบัตรประชาชน,สําเนา
ทะเบียนบ้าน,สําเนาเอกสิทธิ์ 
2.เจา้หน้าท่ีตรวจเอกสารแบบแปลนท่ียื่นตาม
กําหนดว่าครบถ้วนหรือไม่ 
3.เจา้หน้าท่ีตรวจสอบการออกแบบด้าน
วิศวกรรมความแข็งแรง 
4.เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตรวจพิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่
อนุญาต (กรณีไม่อนุญาตจะแจ้งคําส่ังไม่
อนุญาตด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน  5  วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําขอในกรณี
ท่ีมเีหตุผลจําเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินไม่ออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่มีคําส่ังอนุญาตได้ภายใน
เวลากําหนด ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  2  
คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 5 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตย่ืนแบบทราบก่อนส้ิน
กําหนดเวลา) 
 
 

 
10วัน/ราย 

 
7 วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 
นายพีรวุธ   
วงศ์สาโรจน ์
 

5.ขออนุญาตร้ือ
ถอนอาคาร 

1.รับยื่นแบบคําขอตามแบบ ข1 พร้อมเอกสาร
แบบแปลน สําเนาบัตรประชาชน,สําเนา
ทะเบียนบ้าน,สําเนาเอกสิทธิ์ และเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
2.เจา้หน้าท่ีตรวจเอกสารแบบแปลนท่ียื่นตาม
กําหนดว่าครบถ้วนหรือไม่ 
3.นายตรวจ ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม 
และตรวจสอบสถานท่ีร้ือถอนตามวันเวลานัด
โดยทําบันทึกรายงานและรวมเร่ืองส่งให้ผู้
พิจารณาแบบภายใน 8 วัน 
4.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณาแบบแปลน 
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ถ้าไม่อนุญาต
ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  วัน/ราย 7  วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 
นายพีรวุธ   
วงศ์สาโรจน ์
 



งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลา
เดิมที่

ให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

ด้านส่วนโยธา 
6.การขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

 
1.ย่ืนรับแบบตามคําขอ พร้อมเอกสารแบบ
แปลน สํา เนาบัตรประชาชน, สํ า เนา
ทะเบียนบ้าน,สําเนาเอกสารสิทธ์ิ และเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารท่ีย่ืนตามกําหนด
ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
3.เ จ้าหน้า ท่ี ผู้รับผิดชอบพิจารณาแบบ
แปลน พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ถ้าไม่
อนุญาตต้องแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
 

 
10  วัน/ราย 

 
7  วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 
นายพีรวุธ   
วงศส์าโรจน ์
 

7.การขออนุญาต
ขุดดิน ถมดิน 

1.ตรวจสอบคําขออนุญาต การขุดดินถมดิน 
พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีขออนุญาตฯ 
2.นัดตรวจสถานท่ีขออนุญาต การขุดดิน  
ถมดิน 
3.ปลัด อบต.ด่านขุนทด ให้ความเห็นชอบ 
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่น(นายก อบต.ด่านขุนทด) 
ลงนามในใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน 
 

10  วัน/ราย 7  วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 
นายพีรวุธ   
วงศ์สาโรจน ์
 

8.ขอรับการ
สนับสนุนนํ้า
อุปโภคบริโภค 

1.รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชน 
2.อบต.ด่านขุนทด ประสานกับหน่วยงานอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 
3.ให้ความช่วยเหลือน้ําอุปโภคบริโภค 
 

3  ช่ัวโมง/
ราย 

3 ช่ัวโมง/ราย ผู้รบัผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

9.ขอรับการ
ช่วยเหลือ          
สาธารณภัย 

1.รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน 
2.ให้ความช่วยเหลือในทันทีท่ีเกิดพิบัติหรือสา
ธารณภัย 
 

ทันที ทันที ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

10.การแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ 

1.ผู้แจ้งเร่ืองยื่นเร่ืองให้เจา้หน้าท่ีท่ีรับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ 
2.เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
4.แจ้งเร่ืองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบพร้อมท้ังเหตุผล
และสรุปเร่ืองร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 

5  วัน/ราย 4  วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ 
สํานกังานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 



งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลา
เดิมที่

ให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

สํานักงานปลัด 
11.การขอใช้
สถานท่ี 

 
1.ผู้แจ้งเรื่องย่ืนเรื่องให้เจ้าหน้าที ่
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
3.เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้มาขอรับบริการ 

 
3  วัน/ราย 

 
2  วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

12.การขอ
อนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ
(130ประเภท) 

1.ย่ืนคําขอพร้อมเอกสาร 
2.ตรวจสอบเอกสาร 
3.นัดตรวจสถานท่ี 
-การควบคุมป้องกันมลพิษจากขบวนการผลิต
กิจการนั้น 
-ความปลอดภัยในการทํางาน 
4.เจา้หน้าท่ีนัดวันมารับใบอนุญาต 
5.เมื่อมารับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต 

10  วัน/ราย 5  วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 
อบต.ด่านขุนทด 

13.การขอ
อนุญาตจัดต้ัง
ตลาด 
-ขออนุญาตใหม่ 
-ต่อใบอนุญาต 

1.ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2.ตรวจสอบเอกสาร 
3.นัดตรวจสถานท่ี 
4.เจา้หน้าท่ีนัดวันมารับใบอนุญาต 
5.เมื่อมารับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต 

10 วัน/ราย 
1  ช.ม./ราย 

(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

7 วัน/ราย 
1  ช.ม./ราย 

(กรณีต่อใบอนุญาต) 

ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 
อบต.ด่านขุนทด 

14.การขอ
อนุญาตจัดต้ัง
สถานท่ีจําหน่าย
อาหารหรือ
สถานท่ีสะสม
อาหาร(พื้นที่เกิน 
200 ตร.ม.) 
-ขออนุญาตใหม่ 
-ต่อใบอนุญาต 
 

1.ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2.ตรวจสอบเอกสาร 
3.ตรวจสอบสถานท่ี 
4.ออกใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียม 
 

10 วัน/ราย 
1  ช.ม./ราย 

(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

7 วัน/ราย 
1  ช.ม./ราย 

(กรณีต่อใบอนุญาต) 

ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 
อบต.ด่านขุนทด 

 

 

 

 

 

 



งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลา
เดิมที่

ให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

สํานักงานปลัด 
15.การขอ
อนุญาตจําหน่าย
สินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 
-ขออนุญาตใหม่ 
-ต่อใบอนุญาต 

 
1.ย่ืนคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2.ตรวจสอบเอกสาร 
3.ตรวจสอบสถานท่ี 
4.ออกใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียม 

 
10 วัน/ราย 
1  ช.ม./ราย 

(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 

 
7 วัน/ราย 
1  ช.ม./ราย 

(กรณีต่อใบอนุญาต) 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 
อบต.ด่านขุนทด 

ส่วนการศึกษาฯ 
16.การรับสมัคร
นักเรียนอนุบาล  
3  ขวบ 

 
1.แจกใบสมัครเข้าเรียน  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
2.กรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน 
3.ตรวจสอบหลักฐานของนักเรียน 
 
 
 
 

 
15  นาท/ีราย 

 
10  นาท/ีราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการศึกษาฯ
อบต.ด่านขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


