แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เจ้าของกิจการนาหลักฐาน
ในการประกอบกิจการมา
ยื่นเพือ่ ขอรับการประเมิน
(1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารที่ตั้งและขนาดของ
โรงเรือน
(2 นาที)

กรอกรายละเอียดลงใน
ภ.บ.ท.2 แสดงรายการ
ทรัพย์สิน (3 นาที)

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที/ราย

ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.บ.ท.
12
(1 นาที)

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
เจ้าของกิจการนาหลักฐาน
ในการประกอบกิจการมา
ยื่นเพือ่ ขอรับการประเมิน
(1 นาที)
(1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารที่ตั้งและขนาดของ
โรงเรือน
(1 นาที)

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที/ราย

นาเสนอผู้มีหน้าที่เพือ่ ประเมิน
ค่าภาษี และส่งหลักฐานแจ้ง
การประเมินค่าภาษีโรงเรือน
(3 นาที)

กรอกรายละเอียดลงใน
ภ.บ.ท.2 แสดงรายการ
ทรัพย์สิน (1 นาที)

นาเสนอผู้มีหน้าที่เพือ่ ประเมิน
ค่าภาษี และส่งหลักฐานแจ้ง
การประเมินค่าภาษีโรงเรือน
(1 นาที)

ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.บ.ท.
12 (1 นาที)

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การจัดเก็บภาษี ป้าย
เจ้าของกิจการนาหลักฐานใน
การประกอบกิจการมายื่นเพือ่
ขอรับการประเมิน (1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ที่ตง้ั และขนาดของป้ าย
(2 นาที)

กรอกรายละเอียดลงใน ภ.ป.1
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(3 นาที)

นาเสนอผูม้ ีหน้าที่เพื่อประเมินค่า
ภาษี และส่งหลักฐานแจ้งการ
ประเมินค่าภาษีป้าย (3 นาที)

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที/ราย
ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.ป.7
(1 นาที)

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
เจ้าของกิจการนาหลักฐานใน
การประกอบกิจการมายื่นเพือ่
ขอรับการประเมิน (1 นาที)
(1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ที่ตง้ั และขนาดของป้ าย
(1 นาที)

กรอกรายละเอียดลงใน ภ.ป.1
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(1 นาที)

นาเสนอผูม้ ีหน้าที่เพื่อประเมินค่า
ภาษี และส่งหลักฐานแจ้งการ
ประเมินค่าภาษีป้าย (1 นาที)

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที/ราย
ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.ป.7
(1 นาที)

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนเขียน
คาร้องแจ้งเหตุ/ร้อง
ทุกข์
( ½ วัน)

เจ้าหน้าที่รบั เรื่อง
ตรวจสอบกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
( ½ วัน)

บันทึกนาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
( ½ วัน)

แจ้งหน่ วยงาน
เจ้าของเรื่อที่
รับผิดชอบ
(1 วัน)

หนัวหน้าหน่ วยงาน
รับผิดชอบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ
(1 วัน)

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร
บรรเทาความ
เดือดร้อน (4 วัน)

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร
บรรเทาความ
เดือดร้อน (4 วัน)

สรุป กระบวนการบริการ 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 วัน/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ประชาชนเขียนคาร้องแจ้งเหตุ/ร้อง
ทุกข์รบั เรื่องตรวจสอบกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง (2 วัน)

บันทึกนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
( ½ วัน)

แจ้งหน่ วยงานเจ้าของเรือ่ งที่
รับผิดชอบ หัวหน้าหน่ วยงาน
รับผิดชอบแจ้ง จนท.ปฏิบตั ิ
( ½ วัน)

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ ารบรรเทาความ
เดือดร้อน (3½ วัน)

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 7 วัน/ราย
แจ้งผลการดาเนินการแก่ประชาชน
( ½ วัน)

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การสนับสนุ นน้ าอุปโภคบริโภค
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

บันทึกเสนอผูบ้ งั คับบัญชา

แจ้งหน่ วยงานเจ้าของเรื่องที่
รับผิดชอบ

จนท.ปฏิบตั กิ ารนาน้ าแจกจ่ายใก้บ
ประชาชน

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 วัน/ราย
แจ้งผลการดาเนินการแก่
ประชาชน

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ประชาชนแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

แจ้งหน่ วยงานเจ้าของเรื่องที่
รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อนและแจ้ง จนท.ปฏิบตั ิ

สรุป กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 ชม./ราย

แจ้งผลการดาเนินการแก่
ประชาชน

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การช่วยเหลือสาธารณภัย
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

บันทึกเสนอผูบ้ งั คับบัญชา

แจ้งหน่ วยงานเจ้าของเรื่องที่
รับผิดชอบ

จนท.ปฏิบตั กิ ารบรรเทาความ
เดือดร้อน

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง/ราย
แจ้งผลการดาเนินการแก่
ประชาชน

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ประชาชนแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

แจ้งหน่ วยงานเจ้าของเรื่องที่
รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อนและแจ้ง จนท.ปฏิบตั ิ

แจ้งผลการดาเนินการแก่
ประชาชน

สรุป กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน ปฏิบตั ิงานในทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขออนุ ญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
คาร้องขอใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการฯ ยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (1 วัน)

ผูม้ ีอานาจลงนามเพื่อทราบ
(1วัน)

ออกตรวจสอบสภาพกิจการให้
ตรงตามข้อบัญญัติ อบต.
(ไม่เกิน 10 วัน)

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 15 วัน

พร้อมรับใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ (1 วัน)

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ขออนุ ญาตประกอบกิจการฯ ยื่น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผูม้ ี
อานาจลงนามเพือ่ ทราบ (1 วัน)

ตรวจสอบสภาพกิจการให้ตรง
ตามข้อบัญญัติ (3 วัน)

ผ่านแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้เจ้าของกิจการทราบ (2 วัน)

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
เจ้าของกิจการทราบ (1 วัน)

สรุป กระบวนการบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 วัน 5 นาที

พร้อมรับใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ (5 นาที)

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขออนุ ญาตจัดตัง้ ตลาด
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
ผูป้ ระกอบการยื่นคา
ขอพร้อมหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แจ้ง
ผูป้ ระกอบการทราบ/
นัดวันตรวจสอบ
สุขลักษณะ

ตรวจสอบสุขลักษณะ
สถานที่

สรุป กระบวนการบริการ 9 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ผูป้ ระกอบการยื่นคา
ขอพร้อมหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง/นัดวัน
ตรวจสอบสุขลักษณะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สุขลักษณะสถานที่

เจ้าหน้าที่ทาเอกสาร
เสนออนญาต/ไม่
อนุ ญาตต่อนายก
อบต.

เจ้าหน้าที่ทาเอกสาร
เสนออนญาต/ไม่
อนุ ญาตต่อนายก
อบต.

นายก อบต. ลงนาม
อนุ ญาต/ไม่อนุ ญาต

รับชาระ
ค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จ

มอบใบอนุ ญาต/ขึ้น
ทะเบียนใบอนุ ญาต

นายก อบต. ลงนาม
อนุ ญาต/ไม่อนุ ญาต

เจ้าหน้าที่แจ้งการ
อนุ ญาตแก่
ผูป้ ระกอบการ

เจ้าหน้าที่แจ้งการ
อนุ ญาตแก่
ผูป้ ระกอบการ

รับชาระ
ค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จ

สรุป กระบวนการบริการ 8 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 14 วัน/ราย
มอบใบอนุ ญาต/ขึ้น
ทะเบียนใบอนุ ญาต

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขออนุ ญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
ผูป้ ระกอบการยื่นคา
ขอพร้อมหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แจ้ง
ผูป้ ระกอบการทราบ/
นัดวันตรวจสอบ
สุขลักษณะ

ตรวจสอบสุขลักษณะ
สถานที่

เจ้าหน้าที่ทาเอกสาร
เสนออนญาต/ไม่
อนุ ญาตต่อนายก
อบต.

สรุป กระบวนการบริการ 9 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ผูป้ ระกอบการยื่นคา
ขอพร้อมหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง/นัดวัน
ตรวจสอบสุขลักษณะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สุขลักษณะสถานที่

เจ้าหน้าที่ทาเอกสาร
เสนออนญาต/ไม่
อนุ ญาตต่อนายก
อบต.

นายก อบต. ลงนาม
อนุ ญาต/ไม่อนุ ญาต

นายก อบต. ลงนาม
อนุ ญาต/ไม่อนุ ญาต

เจ้าหน้าที่แจ้งการ
อนุ ญาตแก่
ผูป้ ระกอบการ

รับชาระ
ค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จ

มอบใบอนุ ญาต/ขึ้น
ทะเบียนใบอนุ ญาต

เจ้าหน้าที่แจ้งการ
อนุ ญาตแก่
ผูป้ ระกอบการ

รับชาระ
ค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จ

สรุป กระบวนการบริการ 8 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 14 วัน/ราย
มอบใบอนุ ญาต/ขึ้น
ทะเบียนใบอนุ ญาต

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนผูย้ ่นื คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจ

เจ้าหน้าที่เขต
ตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างอาคาร 5 วัน

หัวหน้าช่างพิจารณา
แบบแปลน

ปลัด อบต.พิจารณา
คาขอ 2 วัน

ชาระค่าธรรมเนียม
เสนอใบอนุ ญาต

แจ้งผลการพิจารณา

นายก/รองนายกลง
นามในใบอนุ ญาต
1 วัน

ปลัด อบต. ลงนาม
กากับในใบอนุ ญาต
1 วัน

หัวหน้าช่างลงนาม
กากับในใบอนุ ญาต
1 วัน

สรุป กระบวนการ 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 17 วัน

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ใหม่

ประชาชนผูย้ ่นื คาขอ

เจ้าหน้าที่ตรวจ

เจ้าหน้าที่เขต
ตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างอาคาร 1 วัน

หัวหน้าช่างพิจารณา
แบบแปลน

ปลัด อบต.พิจารณา
คาขอ 2 วัน

ชาระค่าธรรมเนียม
เสนอใบอนุ ญาต

แจ้งผลการพิจารณา

นายก/รองนายกลง
นามในใบอนุ ญาต
1 วัน

ปลัด อบต. ลงนาม
กากับในใบอนุ ญาต
1 วัน

หัวหน้าช่างลงนาม
กากับในใบอนุ ญาต
1 วัน

สรุป กระบวนการ 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 14 วัน

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขออนุ ญาตจาหน่ ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
ผูป้ ระกอบการยืน่ คา
ร้องขออนุ ญาต

ผูบ้ งั คับบัญชาสัง่ การ
ออกตรวจสอบพื้นที่
ประกอบกิจการ

เจ้าหน้าที่บนั ทึก
นาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา

ผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณาอนุ มตั ิ

ออกใบอนุ ญาต
จาหน่ ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ

สรุป กระบวนการบริการ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 7 วัน/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ผูป้ ระกอบการยื่นคา
ร้องขออนุ ญาต

ผูบ้ งั คับบัญชาสัง่ การ
ออกตรวจสอบพื้นที่
ประกอบกิจการและ
จนท.บันทึกนาเสนอ

ผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณาอนุ มตั ิ

ออกใบอนุ ญาต
จาหน่ ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วัน/ราย

ผูป้ ระกอบการชาระ
ค่าใบอนุ ญาตฯพร้อม
รับใบอนุ ญาตและ
ใบเสร็จรับเงิน

ผูป้ ระกอบการชาระ
ค่าใบอนุ ญาตฯพร้อม
รับใบอนุ ญาตและ
ใบเสร็จรับเงิน

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนเขียนคา
ร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ

บันทึกรับเรื่องเสนอ
ผังบังคับบัญชา

ส่งคาร้องให้สว่ นที่
เกี่ยวข้อง

เสนอนายกเพือ่
พิจารณา

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 วัน/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
ประชาชนเขียนคา
ร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ

ส่วนที่เกี่ยวข้องรับ
เรื่อง

เสนอนายกเพือ่
พิจารณา

สรุป กระบวนการบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง/ราย

แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องดาเนินการ

แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องดาเนินการ

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การตอบ – รับหนังสือราชการ
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการที่กาหนดไว้เดิม
พิจารณาเรื่องสาคัญ
ที่ตอ้ งดาเนินการ

รับหนังสือและบันทึก
เสนอเพือ่ พิจารณา

เสนอหัวหน้า
ส่วนต่าง ๆ

เสนอนายกเพือ่
พิจารณา

สรุป กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วัน/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการทีป่ รับปรุง
พิจารณาเรื่องสาคัญ
ที่ตอ้ งดาเนินการ

รับหนังสือและบันทึก
เสนอเพือ่ พิจารณา

เสนอหัวหน้าส่วนต่าง
ๆ

สรุป กระบวนการบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 วัน/ราย

แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ที า
เรื่องตอบรับ

แจ้งเจ้าหน้าที่ทาเรื่อง
ตอบรับ

