ประกาศสํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557
---------------------------ตามประกาศสํ า นั กงานธนารั กษ์ พื้ น ที่ มุกดาหาร ลงวั น ที่ 3 มี น าคม 2557 ได้ กํา หนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 จํานวน 42 กระบวนงาน นั้น
บัดนี้ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารขอออกประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 จํานวน 4 กระบวนงาน จาก 42 กระบวนงาน คือ
1. งานขอดูและตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์
2. การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (เฉพาะการรับขึ้นทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติมใน
ทะเบียนที่ราชพัสดุที่มีทะเบียนที่ราชพัสดุแล้ว หรือ กรณีการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างที่
ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ และการกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบสํารวจนําขึ้นทะเบียน
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว)
3. การรื้อถอนและจําหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
4. การขอแก้ไขชื่อ-สกุลผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ปรากฏตามผังแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

(นายสุชาติ ชัยจิตร์)
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

กระบวนงาน : งานขอดูและตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้เดิม ( 15 นาที )
2 นาที
ผู้รับบริการยื่นแบบคําขอ พร้อม
เอกสารประกอบ

10 นาที
เจ้าหน้าที่ตรวจและค้นหาข้อมูล
ตามแบบคําขอ

3 นาที
แจ้งข้อมูลพร้อมให้รายละเอียดแก่
ผู้รับบริการ

สรุป 3 ขั้นตอน 15 นาที
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ ( 12 นาที )
2 นาที
ผู้รับบริการยื่นแบบคําขอ พร้อม
เอกสารประกอบ

7 นาที
เจ้าหน้าที่ตรวจและค้นหาข้อมูล
ตามแบบคําขอ

สรุป 3 ขั้นตอน 12 นาที

3 นาที
แจ้งข้อมูลพร้อมให้รายละเอียดแก่
ผู้รับบริการ

กระบวนงาน : การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
(เฉพาะการรับขึ้นทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติมในทะเบียนที่ราชพัสดุที่มีทะเบียนที่ราชพัสดุแล้ว หรือ กรณีการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่บนทีด่ ินที่มิใช่ที่
ราชพัสดุ และการกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบสํารวจนําขึ้นทะเบียน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว)

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้เดิม (๗ วัน)
1 วัน

3 วัน

2 วัน

1 วัน

รับคําร้อง ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

เข้าระบบงานทะเบียน
ที่ราชพัสดุ
- บันทึกการขึ้นทะเบียน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง

บันทึกความเห็น
ผู้บังคับบัญชาในผลการ
สํารวจรังวัด

รวบรวมเอกสารเสนอ
ผู้อนุมัติการรับขึ้น
ทะเบียน

สรุป 4 ขั้นตอน 7 วัน

ผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ (5 วัน)
1 วัน

2 วัน

1 วัน

1 วัน

รับคําร้อง ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

เข้าระบบงานทะเบียน
ที่ราชพัสดุ
- บันทึกการขึ้นทะเบียน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง

บันทึกความเห็น
ผู้บังคับบัญชาในผลการ
สํารวจรังวัด

รวบรวมเอกสารเสนอ
ผู้อนุมัติการรับขึ้น
ทะเบียน

สรุป 4 ขั้นตอน 5 วัน

กระบวนงาน : การรื้อถอนและจําหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้เดิม (๗ วัน)
1 วัน

3 วัน

2 วัน

1 วัน

รับเรื่องและตรวจสอบ
เอกสารในเบื้องต้น

ตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ที่ขอรื้อถอนและจําหน่ายออก
จากทะเบียนที่ราชพัสดุ และ
ดําเนินงานตามระบบงานที่
ราชพัสดุ

ตรวจสอบและบันทึก
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
ในผลการตรวจสอบ

รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ
การขอรื้อถอนและ
จําหน่าย เสนอผู้อนุมัติ

สรุป 4 ขั้นตอน 7 วัน

ผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ (5 วัน)
1 วัน

2 วัน

1 วัน

1 วัน

รับเรื่องและตรวจสอบ
เอกสารในเบื้องต้น

ตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ที่ขอรื้อถอนและจําหน่ายออก
จากทะเบียนที่ราชพัสดุ และ
ดําเนินงานตามระบบงานที่
ราชพัสดุ

ตรวจสอบและบันทึก
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
ในผลการตรวจสอบ

รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ
การขอรื้อถอนและ
จําหน่าย เสนอผู้อนุมัติ

สรุป 4 ขั้นตอน 5 วัน

กระบวนงาน : การขอแก้ไขชื่อ-สกุลผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้เดิม (1 ชั่วโมง 50 นาที)
15 นาที

รับคําร้อง ตรวจสอบ
หลักฐานเสนอพิจารณา

1 ชั่วโมง

15 นาที

20 นาที

ผู้มีอํานาจพิจารณา
อนุญาต

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ชื่อ-สกุลจากระบบทะเบียน

แจ้งผลการพิจารณาผู้เช่า

สรุป 4 ขั้นตอน 1 ชั่วโมง 50 นาที

ผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ (1 ชั่วโมง)
25 นาที

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ให้ครบถ้วน และรับคําร้อง

20 นาที

15 นาที

ตรวจสอบข้อมูลในระบบ/
รวบรวมข้อมูล

กําหนดเงื่อนไขเสนขอ
อนุญาต และแจ้งผู้เช่า
รับทราบ

สรุป 3 ขั้นตอน 1 ชั่วโมง

