
 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

        เร่ือง   การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ  
************************************ 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน  มีอ านาจ

หน้าที่ในการดูแลและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  ตลอดจน
พัฒนางานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยความรวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  จึงใคร่ขอแจ้ง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการ
ของงานบริการสาธารณะ ตามกระบวนงานต่างๆ  ดังมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันที่   22  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2553 

 

 

 

(นายสุวิทย์   โตทุ้ย) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  

 
 
 
 
 



การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ 

(จ านวน  11 กระบวนงาน ) 

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาท่ีปรับลด 

1 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 8  นาที/ราย 5 นาที/ราย 

2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 8 นาที/ราย 5 นาที/ราย 

3 การจัดเก็บภาษี 8 นาที/ราย 5 นาที/ราย 

4 การขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิ
การ 

20นาที/ราย 10 นาที/ราย 

5 การช่วยเหลือสาธารณภัย 1ชั่วโมง ในทันที 

6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 15  วัน/ราย ให้แจ้งตอบรับ
ด าเนินการให้ผู้

ร้องเรียนทราบภายใน  
10 วัน 

7 การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (20)ประเภท 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

8 สนับสนุนน้ าอุปโภค 5 ชั่วโมง/ราย 3 ชั่วโมง/ราย 

9 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
-ขออนุญาตใหม่ /ต่อใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

10 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

11 การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันลงวันที่  22 เมษายน  2553 
 
 



 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

        เร่ือง   การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ(เพิ่มเติม)  
************************************ 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
สาธารณะตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  แล้วนั้น 

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่ดีต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงประกาศ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการ
สาธารณะ  เพิ่มเติม  จ านวน  4  กระบวนงาน  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันที่   3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

 

 

 

(นายสุวิทย์   โตทุ้ย) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  

 
 
 
 
 



การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ   (เพิ่มเติม) 
(จ านวน  4  กระบวนงาน ) 

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาท่ีปรับลด 

1 งานบริการชุมชน เช่น ให้ยืมเต้นท์,เก้าอี้,เครื่อง
ตัดหญ้า   เป็นต้น 

1 วัน/ราย 5 นาที/ราย 

2 การออกใบแจ้งภารกิจควบคุมเชื้อเพลิง 30 วัน/ราย 5 นาที/ราย 

3 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 วัน/วงรอบ
ปีงบประมาณ 

25 วัน/วงรอบ
ปีงบประมาณ 

4 ขอข้อมูลข่าวสาร 20นาที/ราย 10 นาที/ราย 

 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันลงวันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  พจ  77101/ ว                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
                                                                                ต าบลทับหมัน  อ าเภอตะพานหิน 
                                                                                                   จังหวัดพิจิตร  66110 

                                                                                         23   เมษายน   2553 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ   

เรียน ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1-6 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศ ฯ           จ านวน      1  ฉบับ  
  2.บัญชีแนบท้ายประกาศ          จ านวน      1  ฉบับ  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เร่ือง  
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ   เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนพัฒนางานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ   ด้วยความ
รวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์
ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

      (นายสุวิทย์   โตทุ้ย) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

 
ส านักปลัด 
โทร/โทรสาร. 0-5668-7164  



การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ 

(จ านวน  11 กระบวนงาน ) 

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาท่ีปรับลด 

1 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 8  นาที/ราย 5 นาที/ราย 

2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 8 นาที/ราย 5 นาที/ราย 

3 การจัดเก็บภาษี 8 นาที/ราย 5 นาที/ราย 

4 การขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิ
การ 

20นาที/ราย 10 นาที/ราย 

5 การช่วยเหลือสาธารณภัย 1ชั่วโมง ในทันที 

6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 15  วัน/ราย ให้แจ้งตอบรับ
ด าเนินการให้ผู้

ร้องเรียนทราบภายใน  
10 วัน 

7 การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (20)ประเภท 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

8 สนับสนุนน้ าอุปโภค 5 ชั่วโมง/ราย 3 ชั่วโมง/ราย 

9 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
-ขออนุญาตใหม่ /ต่อใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

10 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

11 การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 

 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันลงวันที่  22 เมษายน  2553 
 

 



ที่  พจ  77101/ ว                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
                                                                                ต าบลทับหมัน  อ าเภอตะพานหิน 
                                                                                                   จังหวัดพิจิตร  66110 

                                                                                          3  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ
(เพิ่มเติม) 

เรียน ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1-6 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศ ฯ           จ านวน      1  ฉบับ  
  2.บัญชีแนบท้ายประกาศ          จ านวน      1  ฉบับ  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
เร่ือง  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ(เพิ่มเติม)  เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึง
ประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ   เพิ่มเติม  จ านวน  4  กระบวนงาน  ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์
ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ 

 ขอแสดงความนับถือ 

      (นายสุวิทย์   โตทุ้ย) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

ส านักปลัด 
โทร/โทรสาร. 0-5668-7164  



การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการของงานบริการสาธารณะ   (เพิ่มเติม) 
(จ านวน  4  กระบวนงาน ) 

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาท่ีปรับลด 

1 งานบริการชุมชน เช่น ให้ยืมเต้นท์,เก้าอี้,เครื่อง
ตัดหญ้า   เป็นต้น 

1 วัน/ราย 5 นาที/ราย 

2 การออกใบแจ้งภารกิจควบคุมเชื้อเพลิง 30 วัน/ราย 5 นาที/ราย 

3 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 วัน/วงรอบ
ปีงบประมาณ 

25 วัน/วงรอบ
ปีงบประมาณ 

4 ขอข้อมูลข่าวสาร 20นาที/ราย 10 นาที/ราย 

 
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันลงวันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
 

 


