y
y
แบบรายงานการดำเนิน งานตามพระราชบัญ ญ้ต การอำนวยความสะดวกในการพิจ ารณาจองทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอจุน ตาล จังหวัดเชียงราย
ข้อมูล วันที่ ๑ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ต้อง
ดำเนิน
จัดทำ
จัดทำ
การ
คู่มือแล้ว
เสร็จ
คู่มือตาม
พ.ร.บ.ๆ
๕๕
๕๕

ซื่อกระบวนงานที่ให้บริการ

๑ . การแจ้งจุดดิน

จำนวนครั้งที่
ประซาชนขอรับ
บริการ

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

จำนวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าช้า

จำนวนเรื่อง
ร้องเรืยน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

-

-

-

-

-

-

-

๕

๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.การแจ้งถมดิน
๓ . การขออนุญาตก่อสร้าง

อาคาร
๔.การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ
๕.การยื่นขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร ตามมาตรา ๒๑
๖.การแจ้งดัดแปลงอาคาร
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๗.การยื่นขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร ตามมาตรา ๒๒
๘.การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ

ไ]ญ'หา
อุปสรรคที่พบ

ข้อเสนอแนะ

-

-

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
จัดทำ
ต้อง
ดำเนิน
จัดทำ
การ
คู่มือแล้ว
คู่มือตาม
เสร็จ
พ.ร.บ-ๆ

3

ซื่อกระบวนงานที่ให้บริการ

๙.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๑๐.การขออนุญาตดัดแปลง
หรือใซ้ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการ
อื่นตามมาตรา ๓๔
๑๑.การออกใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคารตามมาตรา
๓!อ
๑๒.การขออนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคารตามมาตรา ๓๓
๑๓.การขออนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร
๑๔.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุม
งาน
๑๔.การขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร
๑๖.การลงทะเบืยนและยื่นคำ
ขอรับเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ

จำนวนครั้งที่
ประขาซนขอรับ
บริการ

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

Jจำนวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

ปีญหา
อุปสรรคที่พบ

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ต้อง
ดำเนิน
จัดทำ
จัดทำ
การ
คู่มือแล้ว
คู่มือตาบ
เสร็จ
พ.ร.บ.ๆ

3________________________________ 3

ปีญ,หา
อุปสรรคที่พบ

ช้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขื่อกระบวนงานที่ให้บริการ

จำนวนครั้งที่
ประขาขนขอรับ
บริการ

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

จำนวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าช้า

๑๗.การลงทะเบียนและยื่นคำ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
๑๘.การขอรับการสงเคราะห์
ผู้ปวยเอดส์
๑๙.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
๒๐.การรับชำระภาษีบีาย

๒

-

-

-

-

๒๓๓

-

๓๐
-

๒๑.การรับชำระภาษีบำรุง
ท้องที่
๒๒.การจดทะเบียนพาณิชย์
(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ค. ๒๔๙๙ กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเบ็เนบุคคล
ธรรมดา
๒๓.การจดทะเบียนพาณิชย์
(เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ค. ๒๔๙๙ กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา

๑

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

-

-

๑

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
จัดทำ
ดำเนิน
ต้อง
คู่มือแล้ว
การ
จัดท0า
คู่มือตาม
เสร็จ
พ.ร.บ.ๆ

3

3

ซื่อกระบวนงานที่ให้บริการ

จำนวนครั้งที่
ประชาชนขอรับ
บริการ

๒๔.การจดทะเบียนพาณิชย์
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ค. ๒๔๙๙ กรณืผู้ฃอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๒๔.การรับนักเรียนเข้าเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา
ตาลดอย สังกัดเทคบาลตำบล
ปาตาล
๒๖.การรับนักเรียนเข้าเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ตาลเหนือ สังกัดเทศบาล
ตำบลปาตาล
๒๗.การรับนักเรียนเข้าเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ตาลใต้ สังกัดเทศบาลตำบล
ป่าตาล

๑

๑

๑

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

จำนวนการ
นจังเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

บีญหา
อุปสรรคที่พบ

ข้อเสนอแนะ

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ต้อง
ดำเนิน
จัดทำ
จัดทำ
การ
คู่มือแล้ว
คู่มือตาม
เสร็จ
พ.ร.บ.ฯ

ซื่อกระบวนงานที่ให้บริการ

๒๘.การรับนักเรียนเข้าเริยน
ระดับก'อนประถมศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจสืย์
สังกัดเทศบาลตำบลปาตาล
๒๙.การรับนักเรียนเข้าเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง
ข้น สังกัดเทคบาลตำบลปา
ตาล
๓๐.การรับนักเรียนเข้าเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
ห้อม สังกัดเทศบาลตำบลป่า
ตาล
๓๑.การรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียน
เทศบาลตำบลป่าตาล
๓๒.การขอรับเงินช่วยพิเศษ
(กรณีข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนห้องถิ่นถึงแก่กรรม)

จำนวนครั้งที่
ประซาซบขอรับ
บริการ

๑

(ริ-

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทิ้ง
สองฝ่าย

จำนวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฎิบ้ตตาม
พ.ร.บ.

ป้ญหา
อุปสรรคที่พบ

ข้อเสนอแนะ

3

3
จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ต้อง
จัดทำ
ดำเนิน
จัดทำ
คู่มือแล้ว
การ
คู่มือตาม
เสร็จ
พ-ร.บ.ๆ

ซื่อกระบวนงานที่ให้บริการ

๓๓.การขอรับบำเหน็จปกติ
หรือบำเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจำของเทศบาล
ตำบลป่าตาล
๓๔.การขอรับบำเหน็จปกติ
และเงินข่วยพิเศษ (กรณี
ลูกจ้างประจำของเทศบาล
ตำบลปาตาลถึงแก่กรรม)
๓๔.การขอรับบำเหน็จตก
ทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับ
บำเหน็จรายเดือนหรือ
บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่
กรรม)
๓๖.การขอรับบำเหน็จพิเศษ
ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวของเทศบาลตำบลป่า
ตาล

จำนวนครั้งที่
ประขาซนขอรับ
บริการ

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

จำนวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเรื่อง
ป้ญหา
ร้องเรียน ที่ อุปสรรคที่พบ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

ข้อเสนอแนะ

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ต้อง
จัดทำ
ดำเนิน
จัดทำ
คู่มือแล้ว
การ
คู่มือตาม
เสร็จ
พ.ร.บ.ๆ

ซื่อกวะบวนงานที่ไห้บริการ

๓๗.การขอรับบำเหน็จพิเศษ
(กรณีลูกจ้างประจำหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาล
ตำบลป่าตาลถึงแก่กรรมอัน
เนื่องจากการปฏิบํตงานใน
หน้าที่)
๓๘.การขอรับบำเหน็จพิเศษ
รายเดือนของลูกจ้างประจำ
ของเทศบาลตำบลป่าตาล
๓๙.การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ
และขนมลฝอยทั่วไป
๔๐.การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ
และขนมลฝอยทั่วไป
๔๑.การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดมลฝอยทั่วไป
๔๒.การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดมลฝอยทั่วไป

จำนวนครั้งที่
ประขาขนขอรับ
บริการ

จำนวนการ
บันทืกคำขอ
บริการของทั่ง
สองฝาย

จำนวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าช้า

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

ป่ญหา
อุปสรรคที่พบ

ช้อเสนอแนะ

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ต้อง
จัดทำ
ดำเนิน
จัดทำ
คู่มือแล้ว
การ
คู่มือตาม
เสร็จ
พ.ร.บ.ๆ

ขื่อกระบวนงานที่!หบริการ

๔๓.การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกล
๔๔.การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกล
๔๔.การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดสิ่งปฏิกล
๔๖.การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดสิ่งปฏิกล
๔๗.การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
๔๘.การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

จำนวนครั้งที่
ประขาซนขอรับ
บริการ

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

๖

๖

จำนวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเรื่อง
ร้องเรืยน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

บัญหา
อุปสรรคที่พบ

ข้อเสนอแนะ

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ดำเนิน
จัดทำ
ต้อง
จัดทำ
การ
คู่มือแล้ว
เสร็จ
คู่มือตาม
พ.ร.บ.ๆ

ซื่อกระบวนงานที่ใ,m jริการ

๔๙.การขอใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาด
๔๐.การขอต,ออายุใบอนุญาต
จัดตั้งตลาด
๔๑.การขอใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร
๔๒.การขอต่ออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๔๓.การขอใบอนุญาต
จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ

จำนวนครั้งที่
ประขาซนขอรับ
บริการ

-

-

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

'จานวนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

-

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตตาม
พ.ร.บ.

-

-

-

นิญหา
อุปสรรคที่พบ
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-

-

-

-

จำนวน จำนวน จำนวน
กระบวน คู่มือที่อยู่ กระบวน
งานที่ ระหว่าง งานที่
ต้อง
ดำเนิน
จัดทำ
การ
คู่มือแล้ว
จัดทำ
คมู่ ือตาม
เสร็จ
พ.ร.บ.ฯ

ซื่อ กระบวนงานที่โ พ3การ

จำนวนครั้งที่
ประซาซนขอรับ
บริการ

จำนวนการ
บันทึกคำขอ
บริการของทั้ง
สองฝ่าย

๑

.๑

บ,วนการ
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

^

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.

นิญหา
อุปสรรคที่พบ

๕๔.การ1ขอต่ออายุ1โบอนุญาต

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
๕๕.ทารขอหนังสือรับรองการ
แจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐
ตารางเมตร

(ลงซื่อ)

ผู้รายงาน
(นางเปียทิพย์ ณ กาฬสินธุ)
นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ

ข้อเสนอแนะ

