
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ 
เร่ือง   การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริาชการเพือ่ประชาชน 

*************************** 
  ตามมติท่ีประชุม คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัท่ี  19   พฤษภาคม  พ .ศ. 2546    
และมาตรา 52   หมวด  5   และหมวด 7     แห่งพระราชกฤ ษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอน และอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการประชาชนนั้น 
 

  ดงันั้น เทศบาลต าบลสุเทพ   ไดด้  าเนินการ ปรับลดขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการประชาชน ทั้งน้ีใหพ้นกังานเทศบาลท่ีรับผดิชอบ ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  หากขดัขอ้งไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้หเ้ สนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น เพื่อพิจารณาวินิจฉั ย สัง่การต่อไป  รายละเอียด แนบทา้ย
ประกาศน้ี 
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี   13   พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
 
 
  

     
     (นายทวีพงษ ์  หินค า ) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ระยะเวลาการปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริาชการเพือ่ประชาชน 

เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืงเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ งานบริการ ขั้นตอนการด าเนินการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ให้บริการ ระยะเวลาหลังการปรับ 

ตามท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน ลดขั้นตอนการให้บริการ 
1. ส านักปลัดฯ    
 บริการน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 1. เขียนค าร้องขอรับบริการ 1  วนั 2ชัว่โมง/ราย 
  2. รับค าร้อง   
  3. พิจารณาอนุมติั   

2. กองคลัง    
 1.การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1. ยื่นแบบฯพร้อมเอกสาร 10  นาที 5  นาที 
  2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร   
  3. ประเมินภาษี   
  4. ผูเ้สียภาษีช าระเงินและรับใบเสร็จ   
 2.การจดัเก็บภาษีป้าย 1. ยื่นแบบฯพร้อมเอกสาร 10 นาที 5  นาที 
  2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร   
  3. ประเมินภาษี   
  4. ผูเ้สียภาษีช าระเงินและรับใบเสร็จ   
 3.การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 1. ยื่นแบบฯพร้อมเอกสาร 8  นาที 5  นาที 
  2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร   
  3. ประเมินภาษี   
  4. ผูเ้สียภาษีช าระเงินและรับใบเสร็จ   



ล าดับ งานบริการ ขั้นตอนการด าเนินการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ให้บริการ ระยะเวลาหลังการปรับ 
ตามท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน ลดขั้นตอนการให้บริการ 

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    
 1. การยื่นขออนุญาตใชเ้สียง 1. ยื่นค าขอฯพร้อมแนบเอกสาร 3 วนั 1 - 3 วนั 
  และตรวจสอบเอกสาร,พิจารณาค าขอ   
  2.เสนอเพ่ือพิจารณา   
  3. แจง้มาช าระค่าธรรมเนียม   
 2.การขอรับใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต 1. ยื่นค าขอฯพร้อมแนบเอกสาร 30  วนั 20  วนั 
 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง และตรวจสอบเอกสาร,พิจารณาค าขอ   
 สาธารณะ 2. เจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจสอบดา้น   
  สุขลกัษณะ   
  3.แจง้มาช าระค่าธรรมเนียม   
  4.เสนอเจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบอนุญาต   
 3.การขอรับใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต 1. ยื่นค าขอฯพร้อมแนบเอกสาร 30  วนั 20  วนั 
 ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และตรวจสอบเอกสาร,พิจารณาค าขอ   
  2. เจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจประเมิน   
  3. แจง้มาช าระค่าธรรมเนียม   
  4. เสนอเจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบอนุญาต   
     

 
 
 



ล าดับ งานบริการ ขั้นตอนการด าเนินการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ให้บริการ ระยะเวลาหลังการปรับ 
ตามท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน ลดขั้นตอนการให้บริการ 

 4. การยื่นขอรับใบรับรองกลางแจง้/ขอต่อ 1. ยื่นค าขอฯพร้อมแนบเอกสาร 7  วนั 7  วนั 
 ใบรับรองกลางแจง้ ประกอบกิจการสถานที ่ และตรวจสอบเอกสาร,พิจารณาค าขอ   
 จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2. เจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจสอบดา้น   
 (ขนาดพ้ืนท่ีต ากวา่ 200  ตรม.) สุขลกัษณะ   
  3.แจง้มาช าระค่าธรรมเนียม   
  4.เสนอเจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบอนุญาต   
 5. การยื่นขอรับใบรับรองกลางแจง้/ขอต่อ 1. ยื่นค าขอฯพร้อมแนบเอกสาร 30  วนั 20  วนั 
 ใบรับรองกลางแจง้ ประกอบกิจการสถานที ่ และตรวจสอบเอกสาร,พิจารณาค าขอ   
 จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2. เจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจสอบดา้น   
 (ขนาดพ้ืนท่ี 200  ตรม.ข้ึนไป) สุขลกัษณะ   
  3.แจง้มาช าระค่าธรรมเนียม   
  4.เสนอเจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบอนุญาต   
 6. การยื่นขอรับใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต 1. ยื่นค าขอฯพร้อมแนบเอกสาร 30  วนั 20  วนั 
 ประกอบกิจการจดัตั้งตลาด และตรวจสอบเอกสาร,พิจารณาค าขอ   
  2. เจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจสอบดา้น   
  สุขลกัษณะ   
  3.แจง้มาช าระค่าธรรมเนียม   
  4.เสนอเจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบอนุญาต   

 
 



ล าดับ งานบริการ ขั้นตอนการด าเนินการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ให้บริการ ระยะเวลาหลังการปรับ 
ตามท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน ลดขั้นตอนการให้บริการ 

4. กองสวัสดิการสังคม    
 1. การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพ 1. ตรวจสอบคุณสมบติั 30  วนั 22  วนั 
 ผูสู้งอายุและผูพิ้การ 2. จดัท าบญัชีผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์   
  3. พิจารณาอนุมติัรายช่ือ   
  4. เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์   
 2. การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพ 1.ยื่นค าขอพร้อมแนบเอกสาร 20  วนั 10  วนั 
 ผูป่้วยเอดส์และผูไ้ดรั้บผลกระทบ 2. พนกังานทอ้งถิ่นตรวจสอบคุณสมบติั   
  3. จดัท าบญัชีรายช่ือเสนอผูบ้ริหารเพ่ืออนุมติั   
  4. เบิกจ่าย   

5. กองช่าง    
 1. การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง หรือ 1. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นค าร้อง 45  วนั ไม่เกิน  7  วนั 
 ร้ือถอนอาคารบา้นพกัอาศยั อาคารท่ีไม่เขา้ 2.  ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร   
 ข่ายวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมและสถาปัตย 3.ตรวจขอ้ก าหนดต่างๆท่ีก าหนดใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   
 กรรมควบคุม 4.  พิจารณาออกใบอนุญาต ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร   
     
 1. การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง หรือ 1. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นค าร้อง 45  วนั ไม่เกิน  11  วนั 
 ร้ือถอนอาคารบา้นพกัอาศยั อาคารท่ีเขา้ 2.  ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร   
 ข่ายวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมและสถาปัตย 3.ตรวจขอ้ก าหนดต่างๆท่ีก าหนดใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   
 กรรมควบคุม 4.  พิจารณาออกใบอนุญาต ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร   

 


