
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน 
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

******************* 
1. ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบรกการ  
                     เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน   ประจ าปีงบประมาณ  2561 

2.  หลักการและเหตุผล 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบรกหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถก่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบรกหารกกจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏกบัตกงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคกดเห็นของประชาชนผู้รับบรกการ  เพื่อปรับปรุงการ
บรกหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมกน
องค์กรปกครองส่วนท้องถก่นที่มีการบรกหารจัดการที่ดี ประจ าปี  2557  และได้ด าเนกนการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมกนบรกหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกกด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน   เกกดผลสัมฤทธก์ต่อภารกกจขององค์กร   มีประสกทธกภาพและความคุ้มค่า  สามารถลด
ขั้นตอนการปฏกบัตกงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรกง    หรืออย่างน้อยมีผลการ
ประเมกนไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง   จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือ
ลดขั้นตอนการท างานหรือการบรกการ    เพ่ือตอบสนองคามต้องการของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  
2561  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบรกหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถก่นและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบรกหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏกบัตกงานการบรกการประชาชน 
 3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคกดเห็นของประชาชนผู้รับบรกการ 
 3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพก่มประสกทธกภาพในการให้บรกการประชาชน 

4.  เป้าหมาย 
4.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวงให้สั้นลง 

  -   ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง   
-   ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

  -   พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง   
 4.2   ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสกนใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัตก  และการปฏกบัตก
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผกดชอบในการด าเนกนการเรื่องนั้นโดยตรง 

5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏกบัตกราชการ 

5.2   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบรกการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถก่นต้องปฏกบัตก ปรับปรุง 
 



-2- 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บรกการที่สามารถปฏกบัตกได้จรกง และพกจารณางานในภารกกจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสกนใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัตก หรือการปฏกบัตกราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏกบัตกราชการ  และประกาศกระบวนงานบรกการ
ประชาชนที่นายกองค์การบรกหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบรกหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การ
บรกหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมกแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏกบัตก
ราชการให้ประชาชนทราบ 

5.4   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าว 
ปรับปรุงการปฏกบัตกราชการ 

-  สายตรงถึงนายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง   โทร.  081-881-6992 
-  สายตรงถึงปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง      โทร.  089-561-1708 
-  โทรศัพท์เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง              โทร  053-950-732 
-  ตู้รับฟังความคกดเห็น 
-  อกนเตอร์เน็ต  www.chedeeloung.go.th 

-  ไปรษณีย์   999  หมู่ที่ 4   ต.เจดีย์หลวง   อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  57180 
5.5  รายงานผลการปฏกบัตกงาน   ความคกดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์

หลวง  และผู้บรกหารทราบ 
 

6.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
          ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม  พ.ศ.2561  ถึงวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562  
ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
 

7.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
          ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม / กองสาธารณสุข 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการตกดต่อขอรับบรกการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บรกการของเจ้าหน้าที ่  
 8.2   การปฏกบัตกราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏกบัตกงาน 

8.3   การปฏกบัตกราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏกรูประบบราชการ 
8.4  ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวงเปลี่ยนไปในทกศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี

ความศรัทธาต่อคณะผู้บรกหารมากยก่งขึ้น  
 

(ลงชื่อ)                                ผู้เขยีนโครงการ 
               (นางสาวมานกสา  บุญหล้า) 
                                                           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
     (ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
               (นายศกวกร  ใจบุญมี) 
                                                             หวัหน้าส านักงานปลัด 

http://www.chedeeloung.go.th/
http://www.chedeeloung.go.th/
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              (ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวอรนลกน ลีลาภัทรเดช) 
                                                            ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
 
 
     (ลงชื่อ)                           ผู้อนุมัตกโครงการ 
                 (นายแจ๊ค  ธกสงค์) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าส่ังเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

ที่        / 2561 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

************************** 
  เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวกธีการบรกหารกกจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  
๒๕๔๖ จึงให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนกนการส ารวจงานในหน้าที่  และจัดท าผังกระบวนงานและก าหนดระยะเวลา
การปฏกบัตกราชการ  ประกอบด้วย 
 

 ๑.  นางอรนลกน ลีลาภัทรเดช ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ประธานคณะท างาน 
 ๒.   นางสาวสายทอง ต๊ะวกชัย       รอง ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง            คณะท างาน 
 ๓.  นายสมรส  ประสมรวย  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ             คณะท างาน 
          ๔.  นายศกวกร  ใจบุญมี               หัวหน้าส านักปลัด                               คณะท างาน 

๕.  นางรพีพรรณ  สุวรรณเจรกญ    นักวกชาการศึกษา      คณะท างาน 
๖.  นางสาวสรวีย์ ค าฟู  ผอ.กองสาธารณสุขฯ    คณะท างาน 

 ๗.  นางสาวมาลกสา  บุญหล้า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   คณะท างาน 
 8.  นายจกรวัฒน ์ เมืองยศ  นักวกชาการพัสดุ            คณะท างาน/เลขานุการ 
   

  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑.  ส ารวจงานบรกการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถก่นต้องปฏกบัตก 
๒.  ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏกบัตกราชการ 
๓.  พกจารณาภารกกจของงานในแต่ละหน่วยงานว่า  เรื่องใดผู้บังคับบัญชาการสมควรมอบอ านาจ  

การตัดสกนใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัตก  การปฏกบัตกราชการ หรือการด าเนกนการใดๆ  ไปสู่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่รับผกดชอบในการด าเนกนการเรื่องนั้นโดยตรง  เพ่ือให้เกกดความคล่องตัวและ  
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๔.  ให้รายงานผลสัมฤทธก์  ปัญหาและอุปสรรค์ให้นายกเทศมนตรี  ทราบ 
ภายใน  ๓๐  วัน 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
                                                       

(นายแจ๊ค  ธกสงค์) 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

เรื่อง  การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
************************ 

  ด้วยเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  ได้แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏกบัตกงาน ตามค าสั่งที่         / 2562   ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2561  โดยอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บรกการประชาชน ส ารวจการบรกการที่ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถก่นต้องปฏกบัตก 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏกบัตกราชการ การพกจารณาภารกกจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานใน
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจการตัดสกนใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การปฏกบัตกราชการไปสู่ผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่รับผกดชอบในการด าเนกนการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกกดความคล่องตัวและเป็นการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวกธีการบรกหารกกจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้องเกกดการปฏกบัตกงานให้บรกการประชาชนที่ครอบคลุมกับภารกกจ และให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยทั่วกัน จึงประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บรกการ การอนุญาต การวกนกจฉัยแล้วเสร็จของงาน
ให้บรกการ การอนุญาต การวกนกจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย รวม    
27  กระบวนงาน ดังนี้ 
 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลา 

เดิม 
ระยะเวลา 

ที่ปรับปรุงใหม่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานนิติการ    
1. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน ภายใน 7 วัน ส านักปลัด 
2. ให้บรกการปรึกษาและค าแนะน าความรู้ด้าน

กฎหมาย 
- ทันที ส านักปลัด 

งานธุรการ    
3. การรับหนังสือ 20 นาที/เรื่อง 10 นาที/เรื่อง ส านักปลัด 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
4. สนับสนุนน้ าอุปโภคบรกโภค ทันที ทันที ส านักปลัด 
5. ช่วยเหลือสาธารณภัย 1 ชั่วโมง ทันที ส านักปลัด 
6. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉกน 3 วัน ทันที ส านักปลัด 
7. การขอสนับสนุนก าลัง อปพร. ที่ไม่ใช่เพ่ือการ

สาธารณภัย 
10 วัน 7 วัน/ราย ส านักปลัด 

 
 

 



 
 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลา 

เดิม 
ระยะเวลา 

ที่ปรับปรุงใหม่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัฒนาชุมชน    
8. ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พกการรับเบี้ยยังชีพ (รายใหม่) 5 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส านักปลัด 
9. การขอรับเบี้ยยังชีพกรณีรับเบี้ยเป็นเงกนสด 5 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส านักปลัด 

10. การยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15 วัน/เรื่อง 10 วัน/เรื่อง ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข    

11. การรับค าร้องขอให้บรกการทางด้านสาธารณสุข 20 นาที/ราย 15 นาที/ราย กองสาธารณสุข
และสก่งแวดล้อม 

12. การขออนุญาตประกอบกกจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (130 ประเภท) 

30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุข
และสก่งแวดล้อม 

13. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุข

และสก่งแวดล้อม 
14. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือที่

สะสมอาหาร (พ้ืนที่เกกน 200 ตร.ม.) 
30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุข

และสก่งแวดล้อม 
15. 

ขออนุญาตจ าหน่ายสกนค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุข

และสก่งแวดล้อม 
ด้านการคลัง    

16. การจัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย กองคลัง 
17. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 8 นาที/ราย 5 นาที/ราย กองคลัง 
18. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดกน 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย กองคลัง 
19. การจดทะเบียนพาณกชย์ 30 นาที/ราย 20 นาที/ราย กองคลัง 
20. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 30 นาที/ราย 20 นาที/ราย กองคลัง 
21. การจดทะเบียนเลกกประกอบพาณกชยกกจ 30 นาที/ราย 20 นาที/ราย กองคลัง 

ด้านการโยธา    
22. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 45 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองช่าง 
23. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองช่าง 
24. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองช่าง 
25. ขออนุญาตขุดดกนถมดกน 15 วัน/ราย 7 วัน/ราย กองช่าง 
26. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 30วัน 25 วัน กองช่าง 
27. การขอหนังสือรับรองสก่งปลูกสร้าง 9 7 วัน กองช่าง 
    

ประกาศ  ณ  วันที่   10  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.  2561 

 
 (นายแจ๊ค   ธกสงค์) 

นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
เรื่อง  การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน 

 

ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมายเหตุ 

1 รับแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 
 

1. ผู้ร้องยื่นแบบร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3. เจ้าหน้าที่ด าเนกนการแก้ไข
ปัญหาตามเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 
4. แจ้งผลการด าเนกนการ 

1. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
2. แบบค าร้อง 

แจ้งตอบรับการ
ด าเนกนการ ให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
ภายใน  
7 วัน 

 

 

2 ให้บรกการปรึกษา
และค าแนะน า
ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

1.ผู้ใช้บรกการแจ้งความประสงค์
และขอรับค าแนะน าความรู้ด้าน
กฎหมาย 
2.ด าเนกนการให้ค าปรึกษาทันที 

- ทันที  

3 การรับหนังสือ วันจันทร์ – วันศุกร์ 
1.การลงทะเบียนหนังสือ 
รับ – ส่ง 
2. จัดส่งหนังสือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. แต่ละส่วนเสนอหนังสือต่อ
ปลัดเทศบาล 
4. ปลัดเทศบาลให้ความเห็น
ข้อแนะน าหรือพกจารณาหนังสือ
เสนอต่อผู้บรกหาร 
5. นายกเทศมนตรีรับทราบ/
พกจารณาสั่งการและลงลายมือชื่อ
ในหนังสือเจ้าหน้าที่รับไป
ด าเนกนการ 

- 10 นาที/เรื่อง  
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมายเหตุ 

4. 
 

สนับสนุนน้ า
อุปโภคบรกโภค 

1. ประชาชน หรือหน่วยงานแจ้ง
ความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
น้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบรกโภค  
เป็นลายลักษณ์อักษร  
2. นายกเทศมนตรีอนุมัตกให้การ
สนับสนุน  
3. ด าเนกนการให้การสนับสนุนน้ า
อุปโภค บรกโภค โดยการอนุมัตกของ
นายกเทศมนตรี 

1. หนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนน้ าอุปโภค 
บรกโภค 
2. แผนการขอรับการ
สนับสนุนน้ าอุปโภค 
บรกโภค (ถ้ามี)  

3 ชม./ราย  

5. ช่วยเหลือ 
สาธารณภัย 

ทันทีท่ีได้รับแจ้งเหตุ - ในทันที  

6. ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉกน 

1. ประชาชน แจ้งความประสงค์
ขอรับการช่วยเหลือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
2. นายกเทศมนตรีอนุมัตกให้การ
ช่วยเหลือ 
3. ด าเนกนการให้การช่วยเหลือ 

1. หนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอรับการ
ช่วยเหลือ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

7  วัน/ราย  

7. การขอสนับสนุน
ก าลัง อปพร. ที่
ไม่ใช่เพื่อการสา
ธารณภัย 

1. ประชาชน หรือหน่วยงานแจ้ง
ความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
เป็นลายลักษณ์อักษร  
2. นายกเทศมนตรีอนุมัตก  
3. ด าเนกนการให้การแจ้ง อปพร. 
เพ่ือออกปฏกบัตกงาน 

1. หนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอรับการ
สนับสนุน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

7  วัน/ราย  

8. ลงทะเบียน
ผู้สูงอายุและผู้
พกการรับเบี้ยยังชีพ
(รายใหม่) 
 

- รับยื่นเอกสารส าเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้านจาก
ราษฎร 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
พร้อมซักประวัตกผู้รับเบี้ยตาม
แบบฟอร์ม 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/พกการ 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

3 นาที/ราย  

9. การขอรับเบี้ย 
ยังชีพกรณี 
รับเงกนสด 

เจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่ส ารวจและ
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พกการ 

1. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

3 นาที/ราย  
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

10. การยื่นเรื่องขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

การยื่นเรื่องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
- ยื่นค าร้องพร้อมโครงการ  
- ตรวจสอบเอกสาร  
- พกจารณาโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัตก 
- เสนอผู้บรกหารพกจารณา
อนุมัตก 
- แจ้งผลให้ผู้ขอรับการ
สนับสนุนทราบและน าไป
ปฏกบัตก 

หนังสือขอรับสนับสนุน
งบประมาณพร้อมโครงการ 
 

10 วัน/เรื่อง  

11. การรับค าร้องขอ
ให้บรกการทางด้าน
สาธารณสุข 

- รับค าร้องขอให้บรกการ
ทางด้านสาธารณสุขจาก
ราษฎร 
- ประสานเจ้าหน้าที่และเข้า
ด าเนกนการแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขและ   รายงาน
ผู้บรกหารทราบ 
(กรณีที่ไม่สามารถตกดต่อ
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยได้ จะ
ด าเนกนการแก้ไขปัญหาใน
วันรุ่งขึ้นหรือเร็วที่สุด) 

1. บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

15 นาที/ราย  

12. การขออนุญาต
ประกอบกกจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (130 
ประเภท) 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตประกอบกกจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ(แบบ 
ก.อ.1)  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าพนักงานท้องถก่นตรวจ
พ้ืนที่ และสถานที่ตั้งประกอบ
กกจการ แล้วพกจารณาออก
ใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ.2) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้านผู้
ขออนุญาต 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของ
บ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาน
ประกอบการ 

15 วัน/ราย กรณีราย
ใหม่ 
(เดกม 20 
วัน/ราย) 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

   4. ส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนกตกบุคคล
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนกตก
บุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนกตก
บุคคล) 
5. ส าเนาในอนุญาตปลูก
สร้างอาคารที่ใช้แสดงว่า
อาคารที่ใช้เป็นสถาน
ประกอบการสามารถใช้
ประกอบการนั้นได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
6. หนังสือมอบอ านาจ
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้มอบและผู้รับ
มอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่สามารถด าเนกนการด้วย
ตนเอง 

  

13. การขออนุญาต
จัดตั้งตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค า
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เอกชน  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าพนักงานท้องถก่นตรวจ
พ้ืนที่ และสถานที่ตั้งประกอบ
กกจการ แล้วพกจารณาออก
ใบอนุญาตฯ  

1. บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
2. บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านผู้จัดการ หาก
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาต 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของ
บ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาน
ประกอบการ 

15 วัน/ราย 
 
 
 

(เดกม 20 
วัน/ราย) 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

14. ขออนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือที่
สะสมอาหาร 
(พ้ืนที่เกกน 200 
ตร.ม.) 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร (แบบ ส.อ.1)  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าพนักงานท้องถก่นตรวจ
พ้ืนที่ และสถานที่จ าหน่าย
อาหาร แล้วพกจารณาออก
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหาร (แบบ 
ส.อ.2) 

1. บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
2. บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านผู้จัดการ หาก
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาตประกอบการ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของ
บ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาน
ประกอบการ 
4. ส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนกตกบุคคล 
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนกตก
บุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนกตก
บุคคล) 
5. ส าเนาใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารที่ใช้แสดงว่า
อาคารที่ใช้เป็นสถาน
ประกอบการนั้นได้โดย 
ถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

15 วัน/ราย 
 
 
 

(เดกม 20 
วัน/ราย) 
 

15. ขออนุญาต
จ าหน่ายสกนค้าใน
ที่หรือทาง
สาธารณะ 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตจ าหน่ายสกนค้าในที่
หรือทางสาธารณะ (แบบ 
ส.ณ. 1)  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าพนักงานท้องถก่นตรวจ 
พ้ืนที่ และสถานที่จ าหน่าย 
สกนค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แล้วพกจารณาออกใบอนุญาต
ฯ (แบบ ส.ณ.2) 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ขอรับ 
ใบอนุญาต 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือส าเนา 
ทะเบียนบ้านของผู้ช่วย
จ าหน่ายฯ 
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น 
ขนาด 1 x 1.5 นก้ว ของ
ผู้รับ 

15 วัน/ราย 
 
 
 

(เดกม 20 
วัน/ราย) 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

16. การจัดเก็บภาษี
ป้าย 
 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่น
แบบแสดงรายการภาษปี้าย
(ภ.ป.1.) พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ช าระเงกน และรับ
ใบเสร็จรับเงกน (ภ.ป.7) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงกนค่าเสีย
ภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7) 
 

5 นาที/ราย 
 

กรณ ี
รายเก่า 
 

17. การจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ 
 
 
 
 

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดกนยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดกน (ภ.บ.ท.5) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุง 
ท้องทีช่ าระเงกน และรับ
ใบเสร็จรับเงกนค่าภาษีบ ารุง 
ท้องที่ (ภ.บ.ท. 11) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงกนค่าภาษี
บ ารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา 
(ภ.บ.ท.11) 
 
 

5 นาที/ราย 
 
 
 
 
 

กรณ ี
รายเก่า 

18. การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดกน 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษโีรงเรือน
และท่ีดกนยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดกน (ภ.ร.ด.2) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ช าระเงกน และรับ
ใบเสร็จรับเงกนค่าภาษี
โรงเรือน (ภ.ร.ด.12) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงกนค่าภาษี
โรงเรือนและท่ีดกนปีที่ผ่าน
มา (ภ.ร.ด.12) 

5 นาที/ราย กรณ ี
รายเก่า 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

19. การจดทะเบียน
พาณกชย์ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอจด
ทะเบียนพาณกชย์ 
2. นายทะเบียนตรวจสอบ
การกรอกรายการในค าขอจด
ทะเบียนโดยละเอียดให้
ถูกต้องและมีเอกสาร
ประกอบที่ก าหนดครบถ้วน 
3. ก าหนดเลขค าขอจด
ทะเบียนและวันที่รับค าขอ 
4. ก าหนดเลขทะเบียน
พาณกชย์ 
5. เรียกเก็บเงกน
ค่าธรรมเนียม(50 บาท) 
6. ออกใบทะเบียนพาณกชย์ 
7. มอบใบทะเบียนพาณกชย์
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน จ านวน  
1 ชุด 
2. หนังสือมอบอ านาจ
(กรณีมอบอ านาจ) จ านวน 
1 ชุด 
3. ส าเนาสัญญาเช่า(ถ้ามี) 
4. หนังสือยกนยอมให้ใช้
สถานที่(ถ้ามี) 
 

10 นาที/ราย 
 

 

20. การจดทะเบียน
เปลี่ยนรายการ 
 

1.ผู้ขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ตกดต่อนายทะเบียน 
2. นายทะเบยีนตรวจสอบ
เลขที่ค าขอเดกมและเลข
ทะเบียน 
3. ตรวจสอบรายการที่ขอ
เปลี่ยนแปลง และลายมือชื่อผู้
ขอจดทะเบียน ซึ่งต้องเปน็
บุคคลเดียวกัน 
4. ก าหนดเลขค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
และวันที่รบัค าขอ 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านจ านวน 1 ชุด 
2. หนังสือมอบอ านาจ(กรณี
มอบอ านาจ) จ านวน 1 ชุด 
3. ใบทะเบียนพาณกชย์ฉบับ
จรกง 
4. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดง
การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล หรือใบทะเบียนสมรส  
 
 

30 นาที/ราย 
 

 

 5. เรียกเก็บเงกนค่าธรรมเนียม 
(20 บาท) 
6. เรียกคืนใบทะเบียนพาณกชย ์
7. ออกใบทะเบียนพาณกชย์
ฉบับใหม่ 
8.มอบใบทะเบียนพาณกชย์
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 

(กรณี เปลี่ยนแปลงชื่อตัว 
หรือชื่อสกุล) 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

21. จดทะเบียนเลกก
ประกอบพาณกชย
กกจ 
 

1.ผู้ขอยกเลกกประกอบการ
ตกดต่อนายทะเบียน 
2. นายทะเบียนตรวจสอบ
เลขที่ค าขอเดกมและเลข
ทะเบียน 
3. ตรวจสอบรายการที่ขอ
ยกเลกกประกอบพาณกชยกกจ 
และลายมือชื่อผู้ขอจด
ทะเบียน ซึ่งต้องเป็นบุคคล
เดียวกัน 
4. ก าหนดเลขค าขอจด
ทะเบียนเลกกประกอบพาณกชย
กกจ และวันที่ 
รับค าขอ 
5. เรียกเก็บเงกนค่าธรรมเนียม 
(20 บาท) 
6. เรียกคืนใบทะเบียน
พาณกชย์ 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน จ านวน  
1 ชุด 
2. หนังสือมอบอ านาจ
(กรณีมอบอ านาจ) จ านวน 
1 ชุด 
3. ใบทะเบียนพาณกชย์ฉบับ
จรกง 
 

10 นาที/ราย 
 

 

22. ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

1.  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร  ตาม
แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารร้ือถอน  ดัดแปลง  
(แบบ  ข.1)  พร้อมเอกสาร 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผัง
เมือง  และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3.  นายชา่ง / วกศวกร  ตรวจ
พกจารณาแบบ 
4.  เจ้าพนักงานท้องถก่น
พกจารณาค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน  และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต 
2.  ส าเนาโฉนดที่ดกนขนาด
เท่าต้นฉบบัทุกหน้า  พร้อม
เจ้าของที่ดกนลงนามรบัรอง
ส าเนาทุกหน้า  (กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือ
ยกนยอมของเจ้าของที่ดกนให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดกนหรือ
ส าเนาสัญญาเช่าทีด่กน) 
3.  หนังสือยกนยอมชกดเขต
ที่ดกนต่างเจ้าของ 
4.  หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวกชาชีพวกศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบและ
ค านวณโครงสร้าง 

30 วัน/ราย  
(กรณีผู้ขอ
อนุญาตใช้แบบ
ก่อสร้างอาคาร
ของกรมโยธาธก-
การและผังเมือง
หรือแบบของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถก่นนั้นๆ  
ระยะเวลา
ให้บรกการ  10 
วัน / ราย 

(เดกม 20 
วัน/ราย) 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขัน้ตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

23. ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร 

1.  ผู้อนุญาตยื่นค าขออนุญาต
รื้อถอนอาคารตามแบบค าขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อ
ถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1)  
พร้อมเอกสาร 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผัง
เมอืง  และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3.  นายช่าง / วกศวกร  ตรวจ
พกจารณาแบบ 
4.  เจ้าพนักงานท้องถก่น
พกจารณาค าขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน  และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต 
2.  ส าเนาโฉนดที่ดกนแปลง
ที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาต
รื้อถอน  ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า 
3.  หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวกชาชีพวกศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวกธีการ  และสก่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการ
รื้อถอนอาคาร  (กรณีเป็น
อาคารที่มีลักษณะ  ขนาด  
อยู่ในประเภทเป็นวกชาชีพ
วกศวกรรมควบคุม) 
4.  หนังสือแสดงความ
ยกนยอมของวกศวกรผู้
ควบคุมงาน  (แบบ  น.4) 
5.  แผนผังบรกเวณแบบ
แปลน  และรายงานการ
ประกอบแบบแปลน 
 
 

20 วัน/ราย (เดกม 30 
วัน/ราย) 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

24. ขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

1.  ผู้อนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคารตาม
แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  รื้อถอน  ดัดแปลง  
(แบบ  ข.1)  พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น / ตรวจ
สถานที่ / ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3.  นายช่าง / วกศวกร  ตรวจ
พกจารณาแบบ 
4.  เจ้าพนักงานท้องถก่น
พกจารณาค าขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน  และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต 
2.  ส าเนาโฉนดที่ดกนขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า  พร้อม
เจ้าของที่ดกนลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหน้า  (กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือ
ยกนยอมของเจ้าของที่ดกนให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดกนหรือ
ส าเนาสัญญาเช่าที่ดกน) 
3.  หนังสือยกนยอมชกดเขต
ที่ดกนต่างเจ้าของ 
4.  หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวกชาชีพวกศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบและ
ค านวณโครงสร้างอาคาร 
5.  หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวกชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม 
6.  แผนผังบรกเวณแบบ
แปลนและรายงาน
ประกอบแบบแปลนพร้อม
รายการค านวณโครงสร้าง 
7. รายงานค านวณระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  (กรณีอาคาร
ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย)   
 

20 วัน/ราย (เดกม 30 
วัน/ราย) 
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

25. ขออนุญาตขุดดกน
ถมดกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผู้อนุญาตแจ้งการขุดดกน
ถมดกน  พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น / ตรวจ
สถานที่ / ตรวจสอบแบบ
แปลน รายการประกอบแบบ
แปลนฯ 
3.  นายช่างตรวจพกจารณา
แบบ 
4.  เจ้าพนักงานท้องถก่น
พกจารณาการแจ้งการขุดดกน
ถมดกน 

1. แผนผังบรกเวณ แบบ
แปลนที่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัตกท้องถก่นที่ออก
กฎหมายว่าด้วยการขุดดกน
ถมดกน 
2. ส าเนารายการค านวณ
วกธีการป้องกันการพังทลาย
ของดกน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดา/ส าเนา
ทะเบียนบ้านของเจ้าของ
ที่ดกนในกรณีท่ีผู้แจ้งไม่ได้
เป็นเจ้าของที่ดกน 
4.ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนกตกบุคคลใน
กรณีท่ีผู้แจ้งเป็นนกตกบุคคล 
5. หนังสือมอบอ านาจใน
กรณีท่ีผู้แจ้งการขุดดกน/ถม
ดกนให้บุคคลอ่ืนไปยื่นใบแจ้ง
การขุดดกน/ถมดกน 
6. หนังสือแสดงความ
ยกนยอมของเจ้าของที่ดกน 
7. หนังสือรับรองของผู้ 
ประกอบวกชาชีพวกศวกรรม
ควบคุมพร้อมส าเนา
ใบอนุญาต 
8. หนังสือรับรองของผู้
ควบคุมงานพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตผู้ประกอบ
วกชาชีพวกศวกรรมควบคุม 
ส าเนาแสดงเอกสารสกทธกใน
ที่ดกน 

7 วัน/ราย  
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ที ่
กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การให้บริการ 

หมาย
เหตุ 

26. งานซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

รับเอกสารแจ้งซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะจากทุกหมู่บ้าน 
จนกว่าครบทุกหมู่บ้านที่มี
ความช ารุดเสียหาย หรือมี
จ านวนมากแม้จะไม่ครบครบ
ทุกหมู่บ้าน เมื่อได้รับทราบ
จ านวนที่แน่นอนและพ้ืนที่
แล้วจะด าเนกนการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะตามค าขอ
ของหมู่บ้าน 

1.หนังสือแจ้งซ่อมไฟฟ้า 3 วัน  

27.   การขอหนังสือ
รับรองสก่งปลูก
สร้าง 

1.  ผู้ขอยื่นค าขอหนังสือ 
รับรองสก่งปลูกสร้างพร้อม
แบบแปลนประกอบ 
2.  นายช่าง ตรวจสอบข้อมูล
3.  เจ้าหน้าที่ออกหนังสือ
รับรองส่งปลูกสร้าง 

1.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
3.แบบแปลน 

7 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส าเนารายงานการประชุมคณะท างาน 

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่  1 / 2562 

วันที่  25 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นางอรนลกน ลีลาภัทรเดช       ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อรนลกน ลีลาภัทรเดช        
2. นางสาวสายทอง ต๊ะวกชัย รอง ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง สายทอง ต๊ะวกชัย  
3. นายสมรส  ประสมรวย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ              สมรส  ประสมรวย  
4. นางสาวสรวีย์ ค าฟู ผอ.กองสาธารณสุขฯ  สรวีย์ ค าฟู  
5. นายศกวกร  ใจบุญมี หัวหน้าส านักปลัด ศกวกร  ใจบุญมี  
6. นายจกรวัฒน์  เมืองยศ นักวกชาการพัสดุช านาญการ จกรวัฒน์  เมืองยศ  
7.  นางรพีพรรณ  สุวรรณเจรกญ  นักวกชาการศึกษา   รพีพรรณ  สุวรรณเจรกญ  
8. นางสาวมาลกสา  บุญหล้า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ มาลกสา  บุญหล้า  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

อรนลกน ลีลาภัทรเดช      ปลดัเทศบาล ท าหน้าที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนกนการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน  -  เนื่องจากเทศบาล ได้มีค าสั่งเลขที่        /2561  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 

2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏกบัตกราชการ 
ประจ าปี  2562   โดยมีหน้าที่  

1. ส ารวจงานบรกการที่เทศบาลต้องปฏกบัตกและปรับปรุงขั้นตอนและ 
ระยะเวลาการปฏกบัตกราชการ 

2. พกจารณาภารกกจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่าเรื่องใด 
ผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจการตัดสกนใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การ
อนุมัตก  การปฏกบัตกราชการ  หรือการด าเนกนการใดๆ  ไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มี
หน้าที่รับผกดชอบในการด าเนกนการเรื่องนั้นโดยตรง  เพ่ือให้เกกดความคล่องตั วและ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. รายงานผลให้นายกเทศมนตรีทราบเพื่อประกอบการพกจารณาต่อไป 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองระเบียบการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                 - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
ประธาน          - ตามประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงานให้บรกการ การอนุญาต การวกนกจฉัยแล้วเสร็จของงานให้บรกการ การ
อนุญาต การวกนกจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทย (จ านวน 27 กระบวนงาน) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 และ
ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง (เพก่มเตกม) เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานให้บรกการ การอนุญาต การวกนกจฉัยแล้วเสร็จของงานให้บรกการ การอนุญาต 
การวกนกจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย 
(จ านวน 4 กระบวนงาน) ลงวันที่ 11  พฤษภาคม 2557  รวมทัง้หมด 27 
กระบวนงาน ซึ่งภารกกจเป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพก่มเตกมฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552  ประกอบกับ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถก่น พ.ศ. 2542  เป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะต้อง
ด าเนกนการตามที่ก าหนดไว้ และต้องอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวกธีการบรกหารกกจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขอให้ที่ประชุม
ได้พกจารณา ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แล้วว่าจะเห็นควรให้มีการคงเดกม ปรับปรุง 
ยกเลกกหรือว่าเปลี่ยนแปลงภารกกจให้เกกดความเหมาะสมกับการปฏกบัตกงานและเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาตกดต่อราชการ 

นายศิวกร  ใจบุญมี           -  จากการศึกษาเอกสารตามประกาศเทศบาล โดยรวมแล้ว  เห็นว่าให้มีการ
คงเดกมกระบวนงานในการให้บรกการประชาชน  จ านวน 27 กระบวนงานเพราะมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกกจในปัจจุบัน 

นางสาวสรวีย์ ค าฟู            -  เห็นด้วยที่จะมีการคงเดกมกระบวนงานทั้ งหมด 27 กระบวนงาน
เนื่องจากคณะท างานฯ ได้ท าการปรับปรุงภารกกจกระบวนงานแล้วเมื่อเดือน
พฤษภาคม  
ที่ผ่านมา 

ประธาน             -  นอกจากนี้มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีจึงขอมตกที่
ประชุมว่าให้คงเดกมกระบวนงาน 27 กระบวนงาน โดยวกธียกมือ 
 

ที่ประชุม -  มีมตกเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงกระบวนงาน จ านวน 27 กระบวนงาน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลา 

เดิม 

ระยะเวลา 
ที่ปรับปรุง

ใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานนิติการ    
1. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 15 

วัน 
ภายใน 7 วัน 

ส านักปลัด 

2. ให้บรกการปรึกษาและค าแนะน าความรู้ด้าน
กฎหมาย 

- ทันที ส านักปลัด 

งานธุรการ    
3. การรับหนังสือ 20 นาที/

เรื่อง 
10 นาที/

เรื่อง 
ส านักปลัด 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
4. สนับสนุนน้ าอุปโภคบรกโภค 1 วัน 2 ชั่วโมง/ราย ส านักปลัด 
5. ช่วยเหลือสาธารณภัย 1 ชั่วโมง ทันที ส านักปลัด 
6. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉกน - 7 วัน/ราย ส านักปลัด 
7. การขอสนับสนุนก าลัง อปพร. ที่ไม่ใช่เพ่ือการ

สาธารณภัย 
- 7 วัน/ราย ส านักปลัด 

งานพัฒนาชุมชน    
8. ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พกการรับเบี้ยยังชีพ 

(รายใหม่) 
5 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส านักปลัด 

9. การขอรับเบี้ยยังชีพกรณีรับเบี้ยเป็นเงกนสด 5 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส านักปลัด 
10. การยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15 วัน/เรื่อง 10 วัน/เรื่อง ส านักปลัด 

งานสาธารณสุข    
11. การรับค าร้องขอให้บรกการทางด้านสาธารณสุข 20 นาที/ราย 15 นาที/ราย กองสาธารณสุขและ

สก่งแวดล้อม 
12. การขออนุญาตประกอบกกจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 
30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุขและ

สก่งแวดล้อม 

13. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุขและ

สก่งแวดล้อม 
14. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร

หรือที่สะสมอาหาร (พ้ืนที่เกกน 200 ตร.ม.) 
30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุขและ

สก่งแวดล้อม 
15. ขออนุญาตจ าหน่ายสกนค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 
30 วัน/ราย 15 วัน/ราย กองสาธารณสุขและ

สก่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ กระบวนงานบริการ 
ระยะเวลา 

เดิม 
ระยะเวลา 

ที่ปรับปรุงใหม่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด้านการคลัง    
16. การจัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย กองคลัง 
17. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 8 นาที/ราย 5 นาที/ราย กองคลัง 
18. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดกน 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย กองคลัง 
19. การจดทะเบียนพาณกชย์ 30 นาที/ราย 20 นาที/ราย กองคลัง 
20. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 30 นาที/ราย 20 นาที/ราย กองคลัง 
21. การจดทะเบียนเลกกประกอบพาณกชยกกจ 30 นาที/ราย 20 นาที/ราย กองคลัง 

ด้านการโยธา    
22. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 45 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองช่าง 
23. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองช่าง 
24. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย กองช่าง 
25. ขออนุญาตขุดดกนถมดกน 15 วัน/ราย 7 วัน/ราย กองช่าง 
26. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 30วัน 25 วัน กองช่าง 
27. การขอหนังสือรับรองสก่งปลูกสร้าง - 7 วัน กองช่าง 
 
ประธาน  -  มอบหมายให้เลขานุการ ได้จัดท าประกาศฉบับใหม่ และประกาศแจ้ง

เวียนข้าราชการและแจ้งเวียนประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
  -  มีท่านใดที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีก  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม ณ 

บัดนี ้
 
เลกกประชุมเวลา 12.00 น. 

  
(ลงชื่อ)      มานกสา  บุญหล้า       ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                        (นางสาวมานกสา  บุญหล้า) 
 
 

 (ลงชื่อ)   อรนลกน ลีลาภัทรเดช     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                               (นางอรนลกน ลีลาภัทรเดช)   
 
 

 


