
       
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผอื 

เร่ือง   การก าหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของงานให้บริการ 
------------------------------------- 

  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
มาตรา 27  ประกอบกับข้อแนะน าของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ส่วนราชการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน โดยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดังนี้  
 
ล าดับ

ที ่
กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่  อบต.  ให้บริการ 

 
ระยะเวลาที่ปรับลด 

1. จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ 5  นาที / ราย 5 นาที / ราย 
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5  นาที / ราย 5 นาที / ราย 
3. จัดเก็บภาษีป้าย 5  นาที / ราย 5 นาที / ราย 

 
4. การขออนุญาตประกอบกิจการที่ เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ   (130 ประเภท)  
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

20 วัน / ราย 15 วัน / ราย 

5. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
กรณีทั่วไป 
 - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/ 
พื้นที่ก่อสร้าง 
 - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบ 
ของกรมโยธาการและผังเมือง 

 
 

15 วัน / ราย 
 
 

15 วัน / ราย 

 
 

10  วัน / ราย 
 
 

10  วัน / ราย 

6. ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที 
 

7. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งตอบผลการด าเนินงานภายใน 7 วัน 
ท าการ 

แจ้งตอบผลการด าเนินงาน 
ภายใน  7  วันท าการ 

8. การขอสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 5 ชม. / ราย 3 ชม. 
9. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

- ขออนุญาตใหม่ 
-  ต่อใบอนุญาต 

 
20  วัน / ราย 
20  วัน / ราย 

 
15  วัน / ราย 
10  วัน / ราย 

ล าดับ
ที ่

กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่  อบต.หนองผือ          
ให้ บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 

10. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
- ขออนุญาต 
- ต่อใบอนุญาต 

 
 

20 วัน / ราย 
20 วัน / ราย 

 

 
 

15  วัน / ราย 
10  วัน / ราย 



11. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 

20  วัน / ราย 15 วัน / ราย 

12. ขอข้อมูลข่าวสาร 30  นาที / ราย 10 นาที / ราย 
13 การให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล (ฟรี) 30  นาที / ราย 10 นาที / ราย 
14 ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ไฟ ฟ้ า

สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
3 วัน / หมู่บ้าน 1 วัน / หมู่บ้าน 

 
 

หมายเหตุ    เริ่มเวลาตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

จึงประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชานทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  27   เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2561 

 

 
       (นายอัยเรศ  เพชรอัมพร) 
                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ครั้งที่    1    /      2561    ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดั
บ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สุดาพร  ทอพิมาย ประธานคณะท างาน 
2 นางผาณิตา  แสนแก้ว รองปลัดฯ ผาณิตา  แสนแก้ว คณะท างาน 
3 นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข ผู้อ านวยการกองคลัง บุษราคัม วงค์จันทร์สุข คณะท างาน 
4 นายกิตติ  แก้วมณีวัฒน์ ผู้อ านวยการกองช่าง กิตติ  แก้วมณีวัฒน์ คณะท างาน 
5 นายเจษฎา  บุระสิทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด เจษฎา  บุระสิทธิ์ คณะท างาน 
6 นางจิราภรณ์  รินนรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จิราภรณ์  รินนรา คณะท างาน/เลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ประธานคณะท างานการประชุมคณะท างานปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าหน้าที่เป็นประธาน และด าเนินการประชุม ตามวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ประธานฯ  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

พ.ศ. 2546 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ และตามค าสั่ง  ที่  37/2561    ลงวันที่  19  มกราคม  2561  ได้แต่งตั้ง
คณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ประกอบด้วย 

 1. นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานฯ 
 2. นางผาณิตา  แสนแก้ว  รองปลัดฯ   คณะท างาน 
 3. นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข ผอ.กองคลัง    คณะท างาน 
 4. นายกิตติ  แก้วมณีวัฒน์ ผอ.กองช่าง   คณะท างาน 
 5. นายเจษฎา  บุระสิทธิ์  หน.ส านักปลัด   คณะท างาน 
 6. นางจิราภรณ์  รินนรา  จนท.บริหารงานทั่วไป  คณะท างาน/เลขานุการ 

โดยมีให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือต้องปฏิบัติราชการ 
 2. พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่าเรื่องใด ผู้บังคับบัญชาสมควรมอบ

อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการ
ด าเนินการใด ๆ ไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีหน้ารับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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 4. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรค ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ผือทราบให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 

เลขานุการ -  ส าหรับกระบวนการตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
กระทรวงมหาดไทยได้แนะน าให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  จากท่ี 
อบต.ได้ปฏิบัติมาตลอดนั้นมี  8  ขั้นตอน  คือ 
    
1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 8 นาที / ราย 4 นาที / ราย 
2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10 นาที / ราย 4 นาที / ราย 
3 จัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที / ราย 4 นาที / ราย 
4 สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 1 วัน ในทันที 
5 ช่วยเหลือสาธารณภัย 1 ชม. ในทันที 
6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ - ให้แจ้งตอบรับการ

ด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 

7 วัน 
7 การขออนุญาตประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   (130 
ประเภท)  
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

10 วัน / ราย 5   วัน / ราย 

8 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
กรณีท่ัวไป 
 - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/ 
พ้ืนที่ก่อสร้าง 
 - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบ 
ของกรมโยธาการและผังเมือง 

 
 

5 วัน / ราย 
 
 

5 วัน / ราย 

 
 

3  วัน / ราย 
 
 

2  วัน / ราย 

   
และตามระเบียบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กระทรวงมหาดไทยได้แนะน าให้ลด  ระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือประชาชน เพ่ิมขึ้นอีก  รวมทั้งหมด  11   กระบวนงาน  และ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ     
เห็นควรพิจารณาให้เพ่ิมกระบวนการดังนี้ เพ่ิมอีกเป็น 14 กระบวนงาน 

 
ล าดับที่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่  อบต.  ให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด 
1. จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  5  นาที / ราย   5 นาที / ราย 
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5  นาที / ราย   5 นาที / ราย 
3. จัดเก็บภาษีป้าย   5  นาที / ราย   5 นาที / ราย 
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4. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   (130 ประเภท)  
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต  20 วัน / ราย   15 วัน / ราย 
5. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
กรณีทั่วไป 
 - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารพื้นที่ก่อสร้าง 15 วัน / ราย   10  วัน / ราย 
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 15 วัน / ราย   10  วัน / ราย 
กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบ 
ของกรมโยธาการและผังเมือง  
6. ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที 
7. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งตอบผลการด าเนินงานภายใน 7 วัน 
ท าการ แจ้งตอบผลการด าเนินงานภายใน  7  วันท าการ 
8. การขอสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 5 ชม. / ราย 3 ชม. 
9. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
- ขออนุญาตใหม่   20  วัน / ราย   15  วัน / ราย 
-  ต่อใบอนุญาต    20  วัน / ราย   10  วัน / ราย 
10. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
- ขออนุญาต    20 วัน / ราย   15  วัน / ราย 
- ต่อใบอนุญาต    20 วัน / ราย   10  วัน / ราย 
11. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 20  วัน / ราย 15 วัน / ราย 
12. ขอข้อมูลข่าวสาร 30  นาที / ราย 10 นาที / ราย 
13 การให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล (ฟรี) 30  นาที / ราย 10 นาที / ราย 
14 การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 3 วัน / หมู่บ้าน 1 วัน / หมู่บ้าน 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานฯ  -ค่ะ ขอให้แต่ละกองชี้แจงผลการปฏิบัติราชการว่าสามารถให้บริการประชาชนตาม 

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ขอเชิญ 
นางผาณิตา  -ขอบคุณค่ะท่านประธานฯ ดิฉัน นางผาณิตา แสนแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบล ส าหรับผลการด าเนินงานของส านักปลัด สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด และจะพยายามปรับลดระยะเวลาให้การให้บริการให้เร็วกว่าเดิมค่ะ 

ประธานฯ  -ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญกองคลังค่ะ 
นางบุษราคัม  -ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดค่ะ 
ประธานฯ  -ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญกองช่างค่ะ 
นายกิตติ  -ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดครับ 
ประธานฯ  - มีใครที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่........................ถ้าไม่ใครเพ่ิมเติม  ดิฉัน 

  ขอมติในที่ประชุมด้วย     ว่าจะเห็นควรพิจารณาปรับเวลาการให้บริการลดลง 
  ตามท่ีเลขาฯ ได้เสนอหรือไม่ 

มติทีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ปิดประชุมเวลา        11.30  น. 
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     ลงชื่อ   จิราภรณ์  รินนรา   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางจิราภรณ์  รินนรา) 
          คณะท างานและเลขานุการ 
 
     ลงชื่อ   สุดาพร  ทอพิมาย   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
            (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย) 
                 ประธานคณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

ที่  22   /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติราชการ 

.................................. 
 เพ่ือให้การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อและต าแหน่งดังต่อไปนี้ ด าเนินการส ารวจงานในหน้าที่ จัดท าผังกระบวนการท างานและ
ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะท างาน 
 2. นางผาณิตา  แสนแก้ว  รองปลัดฯ   คณะท างาน 
 3. นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข  ผอ.กองคลัง    คณะท างาน 
 4. นายกิตติ  แก้วมณีวัฒน์  ผอ.กองช่าง   คณะท างาน 
 5. นายเจษฎา  บุระสิทธิ์  หน.ส านักปลัด   คณะท างาน 
 6. นางจิราภรณ์  รินนรา  จนท.บริหารงานทั่วไป  คณะท างาน/เลขานุการ 
โดยมีใหค้ณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือต้องปฏิบัติราชการ 
 2. พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่าเรื่องใด ผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการใด ๆ ไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนที่มีหน้ารับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
 4. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรค ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือทราบให้ผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 

 

                                                            

      (นายอัยเรศ  เพชรอัมพร) 
      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  ลย  ๗๗๒๐๑ /32       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
        อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ๔๒๑๔๐ 

          ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕61 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   ประกาศการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือการบริการ 
        ประชาชน 

เรียน  ก านันต าบลหนองผือ / ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ – ๑๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาประกาศ อบต.หนองผือ  เรื่องการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือการบริการ 
                   ประชาชน         จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ได้ด าเนินการจัดท าการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานให้บริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ านวยความสะดวก  และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ เป็นความต้องการของประชาชน                    
และสามารถตรวจสอบได้ 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การ
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่
เปิดเผยให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
        
       

                      (นายอัยเรศ  เพชรอัมพร) 
             รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

      
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร. ๐-๔๒๘๘-๙๕๐๙ 
โทรสาร. ๐-๔๒๘๘-๙๕๐๙ 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

เรื่อง  การก าหนดระยะเวลา  แล้วเสร็จของงานให้บริการสาธารณะ ( เพิ่มเติม ) 

****************************************************************** 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์    
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แต่ละประเภทและประกาศให้ประชาชน  และข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี                                   
เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  จึงขอประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานรวมทั้งสิ้น  ๓  กระบวนงาน  ไว้                    
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

              
       
           

      (นายอัยเรศ  เพชรอัมพร) 
              รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
เรื่อง  การเพิม่กระบวนงานให้บริการและการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 

ลงวันที่  ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕61 
 

ล าดับที่ กระบวนการบริการประชาชน ก าหนดระยะเวลา 
(แล้วเสร็จ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ การขอข้อมูลข่าวสาร ๑๐ นาที /ราย ส านักปลัดฯ  
๒ การให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล (ฟรี) ๑๐ นาที/ราย ส านักปลัดฯ  
๓ การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ภายในหมู่บ้าน 
๑ วัน/หมู่บ้าน ส านักปลัดฯ  

 
 
หมายเหตุ  เริ่มตั้งแต่ผู้มารับเอกสารมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
 

จึงประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61   
 
 

      
         
            

(นายอัยเรศ  เพชรอัมพร) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
      

 
 


