
 

   
 
 

 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

    เร่ือง  การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ   
………………………………………..…………….. 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สําหรับปี พ.ศ.๒๕๕๖  แล้วน้ัน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก       
เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงประกาศการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลา           
การปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่ ๓  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕6 

 

                  (ลงช่ือ) 

                                                                     (นายเส่ง  ช้ัวสุวรรณ) 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ตารางแนบท้ายประกาศการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

 

งานบริการ ขั้นตอนการปฏบิตัิราชการ 
ระยะเวลาเดิมที่

ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาท่ีปรบัลด
และปฏิบัตใิน
ปจัจบุัน 

หมายเหตุ 

ด้านการคลัง 
1. ภาษปีา้ย 

 
1. รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (แบบภ.ป.

1)โดยผู้เป็นเจ้าของป้ายยื่นแสดงรายการต่อ
เจ้าหน้าท่ี   ณ อบต.ด่านขุนทด 

2. เจ้ าของป้ายกรอกแบบพิมพ์(ภ .ป.1 ) 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของแบบพิมพ์ 

3. เจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีป้าย 
4. การชําระภาษีป้าย ผู้ชําระภาษีป้ายรอรับ

ใบเสร็จ 

 
3  นาที/ราย 

 
3 นาที/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการคลัง 
อบต.ด่านขุนทด 

 

 
2. ภาษบีาํรุง

ท้องท่ี 

 
1. เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเป็น 

รายแปลง ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน  ณ อบต.ด่านขุนทด 

2. เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องแบบ
พิมพ์ ภ.บ.ท.5 

3. เจ้าพนักงานคํานวณ/ลดหย่อน ภาษีบํารุง
ท้องท่ี 

4. เจ้าพนักงานประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี ชําระ
ภาษีท้องท่ี รอรับใบเสร็จ 

 
3  นาที/ราย 

 
3 นาที/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการคลัง 
อบต.ด่านขุนทด 

 

 
3. ภาษโีรงเรือน
และท่ีดิน 

 
1. เจ้าของทรัพย์สิน/โรงเรือน  ยื่นแบบพิมพ์

แจ้งรายการทรัพย์สิน(แบบภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าท่ี  
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 

2. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจแบบ ภ.ร.ด. 
3. เจ้าหน้าท่ีกําหนดประเภทของทรัพย์สิน/    

ค่ารายปี/ค่าภาษีท่ีต้องชําระ 
4. เมื่อได้รับประเมินแล้วจะชําระภาษีโดยรอรับ

ใบเสร็จรับเงิน 

 
3  นาที/ราย 

 
3 นาที/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการคลัง 
อบต.ด่านขุนทด 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

งานบริการ ข้ันตอนการปฏิบตัิราชการ 
ระยะเวลาเดิม
ที่ให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรบั
ลดและปฏบิตัิใน

ปจัจุบนั 
หมายเหต ุ

ด้านส่วนโยธา 
4. การขออนุญาต   
ก่อสร้าง 

 
1. รับย่ืนแบบคําขอตามแบบ ข1 พร้อม

เอกสารแบบแปลน สําเนาบัตรประชาชน,
สําเนาทะเบียนบ้าน,สําเนา    เอกสิทธิ ์

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารแบบแปลนท่ี
ย่ืนตามกําหนดว่าครบถ้วนหรือไม่ 

3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการออกแบบด้าน
วิศวกรรมความแข็งแรง 

4. เ จ้ าห น้ า ท่ี ผู้ รั บ ผิด ชอบ เสนอ เ จ้ า
พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถ่ิ น ต ร ว จ พิ จ า รณ า ออ ก
ใบอนุญาต/ไม่อนุญาต (กรณีไม่อนุญาตจะแจ้ง
คํ า ส่ั ง ไ ม่ อนุญาต ด้ วย เหตุ ผล ให้ ผู้ข อ รับ
ใบอนุญาตทราบภายใน  5  วัน นับแต่วันท่ีได้
รับคําขอในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตหรือยังไม่มีคําส่ัง
อนุญาตได้ภายในเวลากําหนด ให้ขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกิน  2  คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 5 
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตยื่น
แบบทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา) 

 
5 วัน/ราย 

 
4 วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 

อบต.ด่านขุนทด 
 

 
5.ขออนุญาตรื้อ   
ถอนอาคาร 

 
1. รับย่ืนแบบคําขอตามแบบ ข1 พร้อม

เอกสารแบบแปลน สําเนาบัตรประชาชน,
สําเนาทะเบียนบ้าน,   สําเนาเอกสิทธิ์ และ
เก็บค่าธรรมเนียม 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารแบบแปลนท่ี
ย่ืนตามกําหนดว่าครบถ้วนหรือไม่ 

3. นายตรวจ ตรวจสอบใบอนุญาตอาคาร
เดิม และตรวจสอบสถานท่ีร้ือถอนตามวัน
เวลานัดโดยทําบันทึกรายงานและรวมเร่ืองส่ง
ให้ผู้พิจารณาแบบภายใน 8 วัน 

4. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณาแบบ
แปลน พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ถ้าไม่
อนุญาตต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 

 

 
6 วัน/ราย 

 
5 วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 

อบต.ด่านขุนทด 
 

 
 



 
 
 
 

งานบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิม
ที่ให้บริการ 

ระยะเวลาท่ีปรับลด
และปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 

หมายเหต ุ

ด้านส่วนโยธา 
6.การขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

 
1. ยื่นรับแบบตามคําขอ พร้อมเอกสารแบบ

แปลน สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน,
สําเนาเอกสารสิทธ์ิ และ     เก็บค่าธรรมเนียม 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารท่ียื่นตามกําหนดว่า

ครบถ้วนหรือไม ่
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาแบบแปลน 

พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ถ้าไม่อนุญาตต้อง
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 

 
6 วัน/ราย 

 
5 วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 

อบต.ด่านขุนทด 
 

 
7.การขออนุญาต      
ขุดดินถมดิน 

 
1. ตรวจสอบคําขออนุญาตการขุดดิน ถมดิน 

พร้อมเอกสารต่างๆ ทีข่ออนุญาตฯ 
2. นดัตรวจสถานที่ขออนุญาตการขุดดินถมดิน 
3. ปลัด อบต.ด่านขุนทดให้ความเห็นชอบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกอบต.ด่านขุนทด) 

ลงนามในใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน 

 
6 วัน/ราย 

 
5 วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนโยธา 

อบต.ด่านขุนทด 
 

 
8.ขอรับการสนับสนุน  
นํ้าอุปโภคบริโภค 

 
1. รับเรือ่งราวร้องทุกข์จากประชาชน 
2. อบต.ด่านขุนทด ประสานกับหน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
3. ให้ความช่วยเหลือนํ้าอุปโภคบริโภค 

 
3  ช่ัวโมง/ราย 

 
3 ช่ัวโมง/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

 
9.ขอรับการช่วยเหลือ
สาธารณภัย 

 

 
1. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
2. ให้ความช่วยเหลือในทันทีที่ เกิดพิ บัติหรือ      

สาธารณภัย 

 
ทันท ี

 
ทันท ี

 
ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

 
10.การแจ้งเรื่องราว 
ร้องทุกข์ 

 
1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีที่รับเรื่องราว

ร้องทุกข ์
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
3. แ ต่ งตั้ ง คณะ กร รมก า ร และต ร วจ สอบ

ข้อเท็จจริง 
4. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์ทราบพร้อมท้ังเหตุผล

และสรุปเรื่องร้องทุกข ์

 
3  วัน/ราย 

 
3 วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

 
 



 
 

 
 

งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิม
ที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบนั 
หมายเหต ุ

สํานักงานปลัด 
11.การขอใช้สถานท่ี 

 
1. ผู้แจ้งเร่ืองย่ืนเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ี 
2. เ จ้ า ห น้ า ท่ี ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ เ สนอต่ อ

ผู้บังคับบัญชา 
3. เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอบรับผู้มาขอรับบริการ 

 

1 วัน/ราย 
 

1 วัน/ราย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

 

12.การขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
(130 ประเภท) 

 

1. ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานท่ี 

      - กา รค วบ คุมป้ อ ง กันมล พิษจาก
ขบวนการผลิตกิจการน้ัน 
      - ความปลอดภัยในการทํางาน 
4. เจ้าหน้าท่ีนัดวันมารับใบอนุญาต 
5. เมื่ อมารับใบอนุญาตจะต้อง ชําระ

ค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต 

 

4  วัน/ราย 
 

4  วัน/ราย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนสาธารณสุข 
อบต.ด่านขุนทด 

 

13. การขออนุญาต
จัดตั้งตลาด 
   - ขออนุญาตใหม ่
   - ต่อใบอนุญาต 

 

1. ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานท่ี 
4. เจ้าหน้าท่ีนัดวันมารับใบอนุญาต 
5. เ ม่ือมารับใบอนุญาตจะต้อง ชําระ

ค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต 

 

6 วัน/ราย 
45 นาที/ราย
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 

5 วัน/ราย 
40 นาที/ราย 
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนสาธารณสุข 
อบต.ด่านขุนทด 

 

14.การขออนุญาต
จัดตั้งสถานท่ีจําหน่าย
อาหารหรือสถาน ท่ี
สะสมอาหาร 
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) 
  - ขออนุญาตใหม่ 
  - ตอ่ใบอนุญาต 

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

 

 
6 วัน/ราย 

45 นาที/ราย
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 
5 วัน/ราย 

40 นาที/ราย 
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนสาธารณสุข 
อบต.ด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

งานบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิม
ที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหต ุ

สํานักงานปลัด 
15.การขออนุญาต
จําหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ 
   - ขออนุญาตใหม ่
   - ต่อใบอนุญาต 

 
1. ย่ืนคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียม 

 
6 วัน/ราย 

45 นาที/ราย
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 
5 วัน/ราย 

40 นาที/ราย 
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนสาธารณสุข 
อบต.ด่านขุนทด 

 

ส่วนการศึกษาฯ 
16 . ก า ร รั บ ส มั ค ร
นักเรียนอนุบาล  
3  ขวบ 

 
 

1. แ จ ก ใ บ ส มั ค ร เ ข้ า เ รี ย น               
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
2. กรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน 
3. ตรวจสอบหลักฐานของนักเรียน 

 

 
6 นาที/ราย 

 

 
5 นาที/ราย 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.ด่านขุนทด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


