
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  นาที/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  นาที/ราย 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการ 
การจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

เจ้าของกิจการน าหลักฐาน
ในการประกอบกิจการมา
ยื่นเพือ่ขอรับการประเมิน 

(1 นาที) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารที่ต้ังและขนาดของ

โรงเรือน  
(2 นาที) 

กรอกรายละเอียดลงใน 
ภ.บ.ท.2 แสดงรายการ

ทรัพย์สิน (3 นาท)ี 

น าเสนอผู้มีหน้าที่เพือ่ประเมิน
ค่าภาษี และส่งหลักฐานแจ้ง
การประเมินค่าภาษีโรงเรือน 

(3 นาที)  

ออกใบเสร็จรับเงิน  ภ.บ.ท.
12  

(1  นาที) 

เจ้าของกิจการน าหลักฐาน
ในการประกอบกิจการมา
ยื่นเพือ่ขอรับการประเมิน 

(1 นาที) 
(1 นาท)ี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารที่ต้ังและขนาดของ

โรงเรือน  
(1 นาที) 

กรอกรายละเอียดลงใน 
ภ.บ.ท.2 แสดงรายการ

ทรัพย์สิน (1 นาท)ี 

น าเสนอผู้มีหน้าที่เพือ่ประเมิน
ค่าภาษี และส่งหลักฐานแจ้ง
การประเมินค่าภาษีโรงเรือน 

(1 นาที) 

ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.บ.ท.
12 (1 นาที) 



แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  นาที/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  นาที/ราย 
 
 

 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การจดัเกบ็ภาษีป้าย 

เจา้ของกจิการน าหลกัฐานใน

การประกอบกจิการมายื่นเพือ่

ขอรบัการประเมิน (1 นาท)ี 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร

ที่ต ัง้และขนาดของป้าย 

(2 นาท)ี 

กรอกรายละเอยีดลงใน ภ.ป.1 

แสดงรายการทรพัยส์นิ  

(3 นาท)ี 

น าเสนอผูม้ีหนา้ที่เพื่อประเมินค่า

ภาษี และสง่หลกัฐานแจง้การ

ประเมินค่าภาษีป้าย (3 นาที)  

ออกใบเสรจ็รบัเงนิ  ภ.ป.7  

(1  นาท)ี 

เจา้ของกจิการน าหลกัฐานใน

การประกอบกจิการมายื่นเพือ่

ขอรบัการประเมิน (1 นาท)ี 

(1 นาท)ี 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร

ที่ต ัง้และขนาดของป้าย  

(1 นาท)ี 

กรอกรายละเอยีดลงใน ภ.ป.1 

แสดงรายการทรพัยส์นิ  

(1 นาท)ี 

น าเสนอผูม้ีหนา้ที่เพื่อประเมินค่า

ภาษี และสง่หลกัฐานแจง้การ

ประเมินค่าภาษีป้าย (1 นาที) 

ออกใบเสรจ็รบัเงนิ ภ.ป.7 

 (1 นาท)ี 



 
 
 
 
 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  7  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  วัน/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  7  วัน/ราย 
 

 
 
 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การรบัแจง้เรื่องราวรอ้งทกุข ์

ประชาชนเขียน 

ค ารอ้งแจง้เหต/ุรอ้ง

ทกุข ์ 

( ½   วนั) 

 

เจา้หนา้ที่รบัเรื่อง

ตรวจสอบกบัสว่น

ราชการที่เกี่ยวขอ้ง  

( ½   วนั) 

 

บนัทกึน าเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชา 

( ½   วนั) 

แจง้หน่วยงาน

เจา้ของเรื่อที่

รบัผิดชอบ 

(1 วนั) 

ประชาชนเขียนค ารอ้งแจง้เหตุ/รอ้ง

ทกุขร์บัเรื่องตรวจสอบกบัสว่น

ราชการที่เกี่ยวขอ้ง (2 วนั) 

บนัทกึน าเสนอผูบ้งัคบับญัชา 

( ½   วนั) 

แจง้หน่วยงานเจา้ของเรื่องที่

รบัผิดชอบ หวัหนา้หน่วยงาน

รบัผิดชอบแจง้ จนท.ปฏบิตั ิ 

( ½   วนั) 

 

เจา้หนา้ที่ปฏบิตักิารบรรเทาความ

เดือดรอ้น (3½  วนั) 

แจง้ผลการด าเนินการแก่ประชาชน  

( ½   วนั) 

หนวัหนา้หน่วยงาน

รบัผิดชอบแจง้

เจา้หนา้ที่ปฏบิตั ิ 

(1 วนั) 

เจา้หนา้ที่ปฏบิตักิาร

บรรเทาความ

เดือดรอ้น (4 วนั) 

  

เจา้หนา้ที่ปฏบิตักิาร

บรรเทาความ

เดือดรอ้น (4 วนั) 

  



 
 
 
 
 
 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 

 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  1  วัน/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  ชม./ราย 
 
 

 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การสนับสนุนน ้าอปุโภคบริโภค 

ประชาชนแจง้เหต/ุรอ้งทกุข ์ บนัทกึเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
แจง้หน่วยงานเจา้ของเรื่องที่

รบัผิดชอบ 

จนท.ปฏบิตักิารน าน ้าแจกจ่ายใกบ้

ประชาชน  

แจง้ผลการด าเนินการแก่

ประชาชน 

ประชาชนแจง้เหต/ุรอ้งทกุข ์

 

แจง้หน่วยงานเจา้ของเรื่องที่

รบัผิดชอบบรรเทาความ

เดือดรอ้นและแจง้ จนท.ปฏบิตั ิ

แจง้ผลการด าเนินการแก่

ประชาชน 



 
 
 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 

 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  1  ชั่วโมง/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  3  ขั้นตอน  ปฏิบตัิงานในทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ 
 
 
 
 

 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การช่วยเหลอืสาธารณภยั 

ประชาชนแจง้เหต/ุรอ้งทกุข ์ บนัทกึเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
แจง้หน่วยงานเจา้ของเรื่องที่

รบัผิดชอบ 

จนท.ปฏบิตักิารบรรเทาความ

เดือดรอ้น 

แจง้ผลการด าเนินการแก่

ประชาชน 

ประชาชนแจง้เหต/ุรอ้งทกุข ์

 

แจง้หน่วยงานเจา้ของเรื่องที่

รบัผิดชอบบรรเทาความ

เดือดรอ้นและแจง้ จนท.ปฏบิตั ิ

แจง้ผลการด าเนินการแก่

ประชาชน 



 
 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 

 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  15  วัน 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  วัน  5  นาท ี
 
 
 
 
 

 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การขออนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

ค ารอ้งขอใบอนุญาตประกอบ

กจิการฯ ยื่นต่อพนกังาน

เจา้หนา้ที่ (1 วนั) 

ผูม้ีอ านาจลงนามเพื่อทราบ 

(1วนั) 

ออกตรวจสอบสภาพกจิการให ้

ตรงตามขอ้บญัญตั ิอบต.  

(ไม่เกนิ 10 วนั) 

ผ่านแลว้ พนกังานเจา้หนา้ที่แจง้

ใหเ้จา้ของกจิการทราบ (2 วนั) 

พรอ้มรบัใบอนุญาตประกอบ

กจิการที่เป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ (1 วนั) 

ขออนุญาตประกอบกจิการฯ ยื่น

ต่อพนกังานเจา้หนา้ที่เสนอผูม้ี

อ านาจลงนามเพือ่ทราบ (1 วนั) 

 

ตรวจสอบสภาพกจิการใหต้รง

ตามขอ้บญัญตั ิ(3 วนั) 

พนกังานเจา้หนา้ที่แจง้ให ้

เจา้ของกจิการทราบ (1 วนั) 

พรอ้มรบัใบอนุญาตประกอบ

กจิการที่เป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ (5 นาท)ี 



 
 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  9  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  30  วัน/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
  
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  8  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  14  วัน/ราย 
 
 
 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การขออนุญาตจดัต ัง้ตลาด 

ผูป้ระกอบการยื่นค า

ขอพรอ้มหลกัฐานต่อ

เจา้หนา้ที่ 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง 

 

เจา้หนา้ที่แจง้

ผูป้ระกอบการทราบ/

นดัวนัตรวจสอบ

สขุลกัษณะ 

ตรวจสอบสขุลกัษณะ

สถานที่ 

เจา้หนา้ที่ท าเอกสาร

เสนออนญาต/ไม่

อนุญาตต่อนายก 

อบต. 

นายก อบต. ลงนาม

อนุญาต/ไม่อนุญาต 

  

เจา้หนา้ที่แจง้การ

อนุญาตแก่

ผูป้ระกอบการ 

  

รบัช าระ

ค่าธรรมเนียมและ

ออกใบเสรจ็ 

 

มอบใบอนุญาต/ขึ้น

ทะเบยีนใบอนุญาต 

 

ผูป้ระกอบการยื่นค า

ขอพรอ้มหลกัฐานต่อ

เจา้หนา้ที่ 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง/นดัวนั

ตรวจสอบสขุลกัษณะ 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ

สขุลกัษณะสถานที่ 

เจา้หนา้ที่ท าเอกสาร

เสนออนญาต/ไม่

อนุญาตต่อนายก 

อบต. 

นายก อบต. ลงนาม

อนุญาต/ไม่อนุญาต 

  

เจา้หนา้ที่แจง้การ

อนุญาตแก่

ผูป้ระกอบการ 

  

รบัช าระ

ค่าธรรมเนียมและ

ออกใบเสรจ็ 

 

มอบใบอนุญาต/ขึ้น

ทะเบยีนใบอนุญาต 

 



 
 

 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  9  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  30  วัน/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง 
  
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  8  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  14  วัน/ราย 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การขออนุญาตจดัต ัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ผูป้ระกอบการยื่นค า

ขอพรอ้มหลกัฐานต่อ

เจา้หนา้ที่ 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง 

 

เจา้หนา้ที่แจง้

ผูป้ระกอบการทราบ/

นดัวนัตรวจสอบ

สขุลกัษณะ 

ตรวจสอบสขุลกัษณะ

สถานที่ 

เจา้หนา้ที่ท าเอกสาร

เสนออนญาต/ไม่

อนุญาตต่อนายก 

อบต. 

นายก อบต. ลงนาม

อนุญาต/ไม่อนุญาต 

  

เจา้หนา้ที่แจง้การ

อนุญาตแก่

ผูป้ระกอบการ 

  

รบัช าระ

ค่าธรรมเนียมและ

ออกใบเสรจ็ 

 

มอบใบอนุญาต/ขึ้น

ทะเบยีนใบอนุญาต 

 

ผูป้ระกอบการยื่นค า

ขอพรอ้มหลกัฐานต่อ

เจา้หนา้ที่ 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง/นดัวนั

ตรวจสอบสขุลกัษณะ 

 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ

สขุลกัษณะสถานที่ 

เจา้หนา้ที่ท าเอกสาร

เสนออนญาต/ไม่

อนุญาตต่อนายก 

อบต. 

นายก อบต. ลงนาม

อนุญาต/ไม่อนุญาต 

  

เจา้หนา้ที่แจง้การ

อนุญาตแก่

ผูป้ระกอบการ 

  

รบัช าระ

ค่าธรรมเนียมและ

ออกใบเสรจ็ 

 

มอบใบอนุญาต/ขึ้น

ทะเบยีนใบอนุญาต 

 



 
 
 
 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ก าหนดไว้เดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ  10  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  17  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

ประชาชนผูย้ื่นค าขอ 

 
เจา้หนา้ที่ตรวจ 

 

เจา้หนา้ที่เขต

ตรวจสอบสถานที่

ก่อสรา้งอาคาร 5 วนั 

 

หวัหนา้ช่างพจิารณา

แบบแปลน 

 

ปลดั อบต.พจิารณา

ค าขอ 2 วนั 

 

ช าระค่าธรรมเนียม

เสนอใบอนุญาต 

 

หวัหนา้ช่างลงนาม

ก ากบัในใบอนุญาต 

1 วนั 

 

ปลดั อบต. ลงนาม

ก ากบัในใบอนุญาต 

1 วนั 

 

นายก/รองนายกลง

นามในใบอนุญาต 

 1 วนั 

 

แจง้ผลการพจิารณา 

 



 
 
 
 
 
 

2) แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการท่ีก าหนดไว้ใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ  10  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  14  วัน 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

ประชาชนผูย้ื่นค าขอ 

 
เจา้หนา้ที่ตรวจ 

 

เจา้หนา้ที่เขต

ตรวจสอบสถานที่

ก่อสรา้งอาคาร 1 วนั 

 

หวัหนา้ช่างพจิารณา

แบบแปลน 

 

ปลดั อบต.พจิารณา

ค าขอ 2 วนั 

 

ช าระค่าธรรมเนียม

เสนอใบอนุญาต 

 

หวัหนา้ช่างลงนาม

ก ากบัในใบอนุญาต 

1 วนั 

 

ปลดั อบต. ลงนาม

ก ากบัในใบอนุญาต 

1 วนั 

 

นายก/รองนายกลง

นามในใบอนุญาต 

 1 วนั 

 

แจง้ผลการพจิารณา 

 



 
 

 
 

 แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  6  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  7  วัน/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง  
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  วัน/ราย 
 
 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การขออนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 

ผูป้ระกอบการยื่นค า

รอ้งขออนุญาต 

 

ผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การ

ออกตรวจสอบพื้นที่

ประกอบกจิการ 

 

เจา้หนา้ที่บนัทกึ

น าเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูบ้งัคบับญัชา

พจิารณาอนุมตัิ 

ออกใบอนุญาต

จ าหน่ายสนิคา้ในที่

หรอืทางสาธารณะ 

ผูป้ระกอบการช าระ

ค่าใบอนุญาตฯพรอ้ม

รบัใบอนุญาตและ

ใบเสรจ็รบัเงนิ 

  

ผูป้ระกอบการยื่นค า

รอ้งขออนุญาต 

 

ผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การ

ออกตรวจสอบพื้นที่

ประกอบกจิการและ

จนท.บนัทกึน าเสนอ 

 

ผูบ้งัคบับญัชา

พจิารณาอนุมตัิ 

ออกใบอนุญาต

จ าหน่ายสนิคา้ในที่

หรอืทางสาธารณะ 

ผูป้ระกอบการช าระ

คา่ใบอนุญาตฯพรอ้ม

รบัใบอนุญาตและ

ใบเสรจ็รบัเงนิ 

  



 
 

 
 

 แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  1  วัน/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง  
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  1  ชั่วโมง/ราย 

 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การขอขอ้มูลข่าวสารทางราชการ 

ประชาชนเขียนค า

รอ้งขอขอ้มูลข่าวสาร

ทางราชการ 

 

บนัทกึรบัเรื่องเสนอ

ผงับงัคบับญัชา 

 

สง่ค ารอ้งใหส้ว่นที่

เกี่ยวขอ้ง 

เสนอนายกเพื่อ

พจิารณา 

แจง้เจา้หนา้ที่ที่

เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 

ประชาชนเขียนค า

รอ้งขอขอ้มูลข่าวสาร

ทางราชการ 

 

สว่นที่เกี่ยวขอ้งรบั

เรื่อง 

 

เสนอนายกเพื่อ

พจิารณา 

แจง้เจา้หนา้ที่ที่

เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 



 
 

 

  
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการที่ก าหนดไว้เดมิ 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  วัน/ราย 
 
แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏบิัตริาชการทีป่รับปรุง  
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  1  วัน/ราย 
 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การตอบ – รบัหนังสอืราชการ 

พจิารณาเรื่องส าคญั

ที่ตอ้งด าเนินการ 

 

รบัหนงัสอืและบนัทกึ

เสนอเพือ่พจิารณา 

 

เสนอหวัหนา้ 

สว่นต่าง ๆ  

เสนอนายกเพื่อ

พจิารณา 

แจง้เจา้หนา้ที่ท าเรื่อง

ตอบรบั 

พจิารณาเรื่องส าคญั

ที่ตอ้งด าเนินการ 

 

รบัหนงัสอืและบนัทกึ

เสนอเพือ่พจิารณา 

 

เสนอหวัหนา้สว่นต่าง 

ๆ  

แจง้เจา้หนา้ที่ที่ท า

เรื่องตอบรบั 


