
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการส านักงานปลดั 
รับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้  (เดิม) 
1. ประชาชนเขียนค าร้องแจง้เหตุ/ร้องทุกข์ 
2. รับเร่ืองตรวจสอบกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. บนัทึกน าเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
4. แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
5. หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบแจง้จนท.ปฏิบติั 
6.   จนท.ปฏิบติัการบรรเทาความเดือดร้อน 
7.   แจง้ผลการด าเนินการแก่ประชาชน 

 
สรุป     7   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด 
            เป็นระยะเวลาภายใน 15 วนั 
 
แผนผงัแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีเ่สนอปรับปรุง  (ใหม่) 

1. ประชาชนเขียนค าร้องแจง้เหตุ/ร้องทุกข์ 
2. แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
3. หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
4. แจง้ผลการด าเนินการแก่ประชาชน 
 

สรุป     4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด  
             เป็นระยะเวลาภายใน 7 วนั 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการส านักงานปลดั 
รับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม 
 
 
 
 

 
 
 

สรุป     7   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด เป็นระยะเวลาภายใน 15 วัน 
 

แผนผงัแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีเ่สนอปรับปรุงใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุป     4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด เป็นระยะเวลาภายใน 7 วัน 

ประชาชน 
เขียนค าร้อง 

แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 

รับเร่ืองตรวจสอบกบั
ส่วนราชการที่
เกีย่วข้อง  

บันทกึน าเสนอ 
ผู้บังคบับัญชา 
ตามล าดบั 

แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
เร่ืองทีรั่บผดิชอบ
บรรเทาความ
เดอืดร้อน 

หัวหน้าหน่วยงาน
รับผดิชอบแจ้งจนท.

ปฏิบัต ิ

จนท.ปฏิบัตกิาร
บรรเทาความ
เดอืดร้อน 

แจ้งผลการ
ด าเนินการแก่
ประชาชน 

ประชาชน 
เขียนค าร้อง 

แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 

แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเร่ืองที่

รับผดิชอบบรรเทา
ความเดอืดร้อน 

 

หัวหน้าหน่วยงาน
รับผดิชอบบรรเทา
ความเดอืดร้อน 

 

แจ้งผลการ
ด าเนินการแก่
ประชาชน 

 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการส านักงานปลดั 
 การขอยมืวสัดุครุภัณฑ์ของ ทต.มะกรูด 

 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (เดิม) 
1. ประชาชนยืน่ค าร้อง ส านกังานปลดั  (5  นาที) 
2.    จนท.ตรวจสอบวสัดุครุภณัฑพ์ร้อมจดัท าบนัทึก (30 นาที) 
3.    ปลดั  ลงความเห็น  (5  นาที) 
4.   นายก  อนุมติั  (5  นาที) 
5.   จนท.ก ากบัดูแลการขนยา้ย 
 

สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทางเทศบาลต าบลมะกรูด 
            เป็นระยะเวลา   45   นาที/ราย 
 
แผนผงัแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่รับปรุง (ใหม่) 

1. ประชาชนยืน่ค าร้อง ส านกังานปลดั  ( 2  นาที) 
2.    จนท.ตรวจสอบวสัดุครุภณัฑพ์ร้อมจดัท าบนัทึก ( 17 นาที) 
3.    ปลดั   ลงความเห็น  (  3  นาที) 
4.   นายก  หรือผูรั้บมอบอ านาจ อนุมติั  ( 3  นาที) 
5.   จนท.ก ากบัดูแลการขนยา้ย 

 
สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทาง เทศบาลต าบลมะกรูด  
            เป็นระยะเวลา   25   นาที/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการส านักงานปลดั 
 การขอยมืวสัดุครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลมะกรูด 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม 
 
 
 
 
 

 
สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา   45   นาที/ราย 

 
 

แผนผงัแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่รับปรุงใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา   25   นาที/ราย 
 
 
 

ประชาชนยืน่ค าร้อง 
ส านักงานปลดั 

( 5  นาท)ี 

จนท.ตรวจสอบ 
วสัดุครุภัณฑ์พร้อม 

จดัท าบันทกึ ( 30 นาท)ี 

ปลดั ทต. 
 ลงความเห็น 
  (  5  นาท)ี 

นายก   อนุมตั ิ
(  5  นาท)ี 

จนท. ก ากบัดูแล 
การขนย้าย 

ประชาชนยืน่ค าร้อง 
ส านักงานปลดั 

( 2  นาท)ี 

จนท.ตรวจสอบ 
วสัดุครุภัณฑ์พร้อม 

จดัท าบันทกึ ( 17 นาท)ี 

ปลดั ทต. 
 ลงความเห็น 
  (  3  นาท)ี 

นายก  หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ อนุมตั ิ

( 3  นาท)ี 

จนท. ก ากบัดูแล 
การขนย้าย 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการส านักงานปลดั 
การฉีดพ่นหมอกควนัเพือ่ก าจัดยุง   (กรณเีกดิไข้เลอืดออกระบาดในพืน้ทีต่ าบลมะกรูด) 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (เดิม) 

1. ส านกังานสาธารณสุขแจง้การพน่หมอกควนัมายงัสถานีอนามยัต าบลจอมประทดั 
2.    PCU ต.มะกรูด  แจง้มายงั เทศบาลต าบลมะกรูด 
3.    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการเสนอผูบ้ริหารแจง้การพน่หมอกควนั 
4.   เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการจดัจา้งคนพ่นหมอกควนั 
 

สรุป    4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างที่รอรับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด                      
           เป็นระยะเวลา    3 วนั 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (ใหม่) 

1. ส านกังานสาธารณสุขแจง้การพน่หมอกควนัมายงั ทต.มะกรูด 
2.    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการเสนอผูบ้ริหารแจง้การพน่หมอกควนั 
3.    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบประสานงานกบัสมาชิกฯ  แต่ละหมู่บา้นใหด้ าเนินการพ่นหมอกควนั 
 

สรุป    4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างที่รอรับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด                      
           เป็นระยะเวลา    24   ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ “ส านักงานปลดั” 
 การฉีดพ่นหมอกควนัเพือ่ก าจัดยุง  (กรณเีกดิไข้เลอืดออกระบาดในพืน้ทีต่ าบลมะกรูด) 

 
 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม 
 
 
 

 

 
 

สรุป    4  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างที่รอรับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา    3 วนั 
 
 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ใหม่ 
 
 

 

 
 
 

สรุป    3  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างที่รอรับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา    24  ช่ัวโมง 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขแจ้งการพ่น
หมอกควนัมายงั PCU ต.มะกรูด 

 

PCU ต.มะกรูด 
แจ้งมายงั ทต.มะกรูด 

เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ
ด าเนินการเสนอผู้บริหาร    
แจ้งการพ่นหมอกควนั 

เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ
ด าเนินการจดัจ้าง                
คนพ่นหมอกควนั 

PCU ต.มะกรูด 
  แจ้งการพ่นหมอกควนัมายงั  

ทต.มะกรูด 

เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ
ด าเนินการเสนอผู้บริหาร    
แจ้งการพ่นหมอกควนั 

เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ
ประสานงานกบัสมาชิกสภาฯ 
แต่ละหมู่บ้านให้ด าเนินการ

พ่นหมอกควนั 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการส านักงานปลดั 
การขอรับความช่วยเหลอืสาธารณภัย 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (เดิม) 

1. ประชาชนแจง้/ยืน่ค าร้องส านกังานปลดั  ( 5  นาที) 
2.    ปลดั    ลงความเห็น   (5  นาที) 
3.    นายก   อนุมติั  (  5  นาที) 
4.    ส ารวจตรวจสอบความเสียหาย ( 12 ชม.) 
5.    สรุปรายงาน ปลดั/นายก  (  60  นาที) 
6.    อนุมติัเงินช่วยเหลือ  ( 10  นาที) 
 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทางเทศบาลต าบลมะกรูด 
                  เป็นระยะเวลา    13  ช่ัวโมง  25  นาท ี

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (ใหม่) 

1.     ประชาชนแจง้/ยืน่ค าร้องส านกังานปลดั  ( 3  นาที) 
2.    ปลดั   ลงความเห็น   (3  นาที) 
3.    นายก   อนุมติั  (  3  นาที) 
4.    ส ารวจตรวจสอบความเสียหาย ( 20 นาที) 
5.    สรุปรายงาน ปลดั/นายก  (  12 นาที) 
6.    อนุมติัเงินช่วยเหลือ  ( 5 นาที) 
 

             หมายเหตุ   เป็นการปฏิบัติราชการความเร่งด่วนอนัดับ 1 ด าเนินการในทนัท ี  
 
 

 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา    40  นาที 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ส านักงานปลดั 
 การขอรับความช่วยเหลอืสาธารณภยั 

 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม 
 
 
 

  
 
 
 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา    13  ช่ัวโมง  25  นาที 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่รับปรุงใหม่ 
 
 
 

  
 
 
 
 

             หมายเหตุ   เป็นการปฏิบัติราชการความเร่งด่วนอนัดับ 1 ด าเนินการในทนัท ี  
 
 
 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา    40  นาท ี

 

ประชาชนแจ้ง/ยืน่ค าร้อง 
ส านักงานปลดั  ( 5  นาท)ี 

ปลดั ทต.  ลงความเห็น      
    (  5  นาท)ี 

นายก อนุมตั ิ
(  5  นาท)ี 

สรุปรายงาน ปลดั/นายก 
(  60  นาท)ี 

อนุมตัเิงนิช่วยเหลอื 
( 10  นาท)ี 

ส ารวจตรวจสอบความ
เสียหาย ( 12 ชม.) 

แจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่ทราบ/บรรเทาภัยเบือ้งต้น 

 

ประชาชนแจ้ง/ยืน่ค าร้อง 
ส านักงานปลดั  ( 3  นาท)ี 

ปลดั ทต. ลงความเห็น      
    ( 3  นาท)ี 

นายก  อนุมตั ิ
(  3  นาท)ี 

สรุปรายงาน ปลดั/นายก 
( 12  นาท)ี 

อนุมตัเิงนิช่วยเหลอื 
( 5  นาท)ี 

ส ารวจตรวจสอบความ
เสียหาย  (20 นาที) 

แจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่ทราบ/บรรเทาภัยเบือ้งต้น 

 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการส านักงานปลดั 
การให้บริการการรับ - จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูอายุและผู้พกิารตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (เดิม) 

1. ประชาสัมพนัธ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละเบ้ียความพิการใหก้บัผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทุกหมู่บา้น 
2. เตรียมเอกสารการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งโอนเขา้บญัชีและรับเงินสด  
    ดว้ยตนเอง 
3. ติดประกาศการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ณ เทศบาลต าบลมะกรูด 
4. เจา้หนา้ท่ีด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทั้งท่ีรับเงินสดและโอนเขา้บญัชีธนาคาร 

 
สรุป     4  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด 
            เป็นระยะเวลา   5  วนั 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (ใหม่) 

1. ประชาสัมพนัธ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละเบ้ียความพิการใหก้บัผูสู้งอาย ุ
    และผูพ้ิการทุกหมู่บา้นพร้อมติดประกาศการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ณ เทศบาลต าบลมะกรูด 
2. เตรียมเอกสารการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งโอนเขา้บญัชีและรับเงินสด 
    ดว้ยตนเอง 
3. เจา้หนา้ท่ีด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทั้งท่ีรับเงินสดและโอนเขา้บญัชีธนาคาร 
 

 
สรุป     3   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา   3  วนั 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการส านักงานปลดั 
 การให้บริการการรับ - จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูอายุและผู้พกิารตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้เดิม 

 
 

 
 

 
สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกับทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา   10   นาที/ราย 

 
 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ใหม่ 

 

 
 

 

 
 
สรุป     3   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา   3  วนั 
 
 
 

 

ประชาสมัพนัธ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายแุละเบ้ียความพิการใหก้บั
ผูสู้งอายแุละผูพิ้การทุกหมู่บา้น 

 

เตรียมเอกสารการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการตามนโยบายของรัฐบาล      
ทั้งโอนเขา้บญัชีและรับเงินสด 

    ดว้ยตนเอง 
 

 

ติดประกาศการจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ณ 
เทศบาลต าบลมะกรูด 

เจา้หนา้ท่ีด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายแุละผูพิ้การทั้งท่ีรับเงินสดและ

โอนเขา้บญัชีธนาคาร 

ประชาสมัพนัธ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละ           
เบ้ียความพิการใหก้บัผูสู้งอายแุละผูพิ้การทุกหมู่บา้น
พร้อมติดประกาศการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละ 
ผูพ้ิการ ณ เทศบาลต าบลมะกรูด 

เตรียมเอกสารการจ่ายเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการตามนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งโอนเขา้บญัชีและ        
รับเงินสด 

ดว้ยตนเอง 
 

 

เจา้หนา้ท่ีด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
และผูพิ้การทั้งท่ีรับเงินสดและโอนเขา้

บญัชีธนาคาร 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการส านักงานปลดั 
 การให้บริการด้านการรับขึน้ทะเบียนเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ป่วยเอดส์ 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (เดิม) 

1. ยืน่ค าร้อง 
2. บนัทึกเสนอผูบ้ริหาร 
3. เสนอรายช่ือขออนุมติัจงัหวดั 
4. จงัหวดัอนุมติัรายช่ือ 
5. จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ 

 
สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด 
            เป็นระยะเวลา   2   เดือน 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (ใหม่) 

1. ยืน่ค าร้อง 
2. เสนอรายช่ือขออนุมติัผูบ้ริหาร 
3. จ าท าประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ 
 

สรุป     3  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด 
            เป็นระยะเวลา   25  วนั 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการส านักงานปลดั 
การให้บริการด้านการรับขึน้ทะเบียนเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ป่วยเอดส์ 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (เดิม) 
 
                                       
 
 
 
 
 สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูด 
                         เป็นระยะเวลา   2   เดือน 

  
 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่ าหนดไว้ (ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป     3  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางเทศบาลต าบลมะกรูดเป็นระยะเวลา   25  วนั 

 
ยืน่ค าร้อง 

บนัทึก 
น าเสนอ 
ผูบ้ริหาร 

 
เสนอรายช่ือขอ
อนุมติัจงัหวดั 

 
จงัหวดัอนุมติั

รายช่ือ 

จ่ายเงิน
สงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพ 

 
ยืน่ค าร้อง 

เสนอรายช่ือขออนุมติั
ผูบ้ริหาร 

จดัท าประกาศการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ

การยงัชีพ 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลมะกรูด 
เร่ือง  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 

 
กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอน 

เดิม 
ระยะเวลาที่ให้ 

บริการเดิม 
ขั้นตอน 
ที่ปรับลด 

ระยะเวลาที่ให้ 
บริการที่ปรับลดแล้ว 

1. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 4 5  นาที/ราย 2 1-3 นาที/ราย 
2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6 5  นาที/ราย 4 1-3 นาที/ราย 
3. การจัดเก็บภาษีป้าย 5 5  นาที/ราย 3 1-3 นาที/ราย 
4. การช่วยเหลือสาธารณภัย 3 7-15  วัน/ราย 2 ช่วยเหลือทันที 
5. การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย พบแพทย์ 3 1 วัน/ราย 2 ช่วยเหลือทันที 
6. การสนับสนุนน  าอุปโภคบริโภค 2 7-15  วัน/ราย 2 1-3 ชม./ราย 
7. ออกหนังสือรับรอง 
    -  รับรองที่ดินอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร 
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
    -  ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
    -  ขอเลขหมายประจ าบ้าน 

3 10 นาที/ราย 3 3-5 นาที/ราย 
 

8. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 7 15 วัน/ราย 4 7-15 วัน/ราย 
9. การขอรับข้อมูลข่าวสาร 2 10 นาที/ราย 2 5 นาที/ราย 
10. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 4 7 วัน/ราย 3 3 วัน/ราย 
11. ยืมเต้นท์, โต๊ะ, เก้าอี , เครื่องเสียง 4 7 วัน/ราย 3 3 วัน/ราย 
12. ขอให้จัดเก็บขยะ 3 3 วัน/ราย 2 1 วัน/ราย 
13. การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพ 3 7 นาที/ราย 3 5 นาที/ราย 
14.  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 
       อันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 
       -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

4 30  วัน/ราย 3 20  วัน/ราย 

15.  การขออนุญาตจัดตั งตลาด 
       -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

4 30  วัน/ราย 3 20  วัน/ราย 

16.  การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ าหน่าย 
       อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
       -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

4 30  วัน/ราย 3 20  วัน/ราย 

17. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
      ทางสาธารณะ 
      -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

4 30  วัน/ราย 3 20  วัน/ราย 

18. การขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 2 10 นาที 1 2  นาที 
กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอน 

เดิม 
ระยะเวลาที่ให้ 

บริการเดิม 
ขั้นตอน 
ที่ปรับลด 

ระยะเวลาที่ให้ 
บริการที่ปรับลดแล้ว 

19. การขอรับการสนับสนุนพ่นหมอกควัน 4 5 ช.ม./ราย 3 1 ช.ม./ราย 
20. งานจดทะเบียนพาณิชย์ 7 45 นาท ี 6 30 นาท ี
21. งานทะเบียนราษฎร์ - 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลมะกรูด 
เร่ือง  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 

 
กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนที่ปรับลด 

1. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 1.  รับแบบประเมินภาษี (ภ.บ.ท.5) 
2.  ตรวจสอบเอกสารและการใช้ 
     ประโยชน์ในที่ดิน 
3.  ประเมินค่าภาษี 
4.  ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

1.  รับใบเสร็จปีที่ผ่านมาและ 
     ตรวจสอบใบเสร็จ (ภ.บ.ท.11) 
2.  ออกใบเสร็จรับเงิน 

2. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1.  ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ร.ด.2) 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3.  ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน 
4.  ประเมินภาษ ี
5.  ออกใบแจ้งรายการประเมิน  
6.  ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) 

1.  ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ร.ด.2) 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3.  ออกใบแจ้งรายการประเมิน  
4.  ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) 

3. การจัดเก็บภาษีป้าย 1.  ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ป.1) 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3.  ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
4.  ประเมินภาษี 
5.  ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1.  ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ป.1) 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3.  ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

4. การช่วยเหลือสาธารณภัย 1.  รับค าร้อง 
2.  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.  ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

1.  แจ้งทางโทรศัพท์/รับค าร้อง 
2.  ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

5. การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย พบแพทย์ 1.  รับค าร้อง 
2.  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3.  ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

1.  แจ้งทางโทรศัพท์/รับค าร้อง 
2.  ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

6. การสนับสนุนน  าอุปโภคบริโภค 1.  รับค าร้อง 
2.  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

1.  รับค าร้อง 
2.  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

7. ออกหนังสือรับรอง 
    -  รับรองที่ดินอยู่นอกเขตควบคุม
อาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 
    -  ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
    -  ขอเลขหมายประจ าบ้าน 

1.  รับค าร้อง 
2.  ตรวจสอบ 
3.  ออกหนังสือรับรอง 

1.  รับค าร้อง 
2.  ตรวจสอบ 
3.  ออกหนังสือรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลมะกรูด 
เร่ือง  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 

 
 

กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้เดิม 

ขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 

8. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 1. ประชาชนเขียนค าร้อง/แจ้งเหตุ 
2. รับเรื่องตรวจสอบกับส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 
3. บันทึกน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
4.  แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ 
รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
5. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้ง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบรรเทาความ 
เดือดร้อน 
7. แจ้งผลการด าเนินการแก่
ประชาชน 

1. ประชาชนเขียนค าร้อง/แจ้งเหตุ 
2.  แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ 
รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ 
แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
4. แจ้งผลการด าเนินการแก่
ประชาชน 

9. การขอรับข้อมูลข่าวสาร 1.  รับค าร้อง 
2.  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

1.  รับค าร้อง 
2.  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

10. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 1.  รับค าร้อง 
2.  ตรวจสอบ  
3.  ช่างออกด าเนินการ 
4.  แจ้งหนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

1.  รับค าร้อง 
2.  ช่างออกด าเนินการ 
3.  แจ้งหนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

11. ยืมเต้นท์, โต๊ะ, เก้าอี , เครื่องเสียง 1.  รับค าร้อง 
2.  แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
3.  ช่างออกด าเนินการติดตั ง 
4.  แจ้งหนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

1.  รับค าร้อง 
2.  ช่างออกด าเนินการติดตั ง 
3.  แจ้งหนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

12. ขอให้จัดเก็บขยะ 1.  รับค าร้อง 
2.  ตรวจสอบ 
3.  ด าเนินการจัดเก็บขยะ 

1.  รับค าร้อง 
2.  ด าเนินการจัดเก็บขยะ 

13. การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพ 1.  แจ้งการรับเบี ยยังชีพที่ ทต.
มะกรูด 
2. ผู้รับเบี ยยังชีพลงลายมือชื่อ ตาม
วันที่ก าหนด 
3.  จ่ายเบี ยยังชีพ 

1.  แจ้งการรับเบี ยยังชีพ ณ ศูนย์
รวมของหมู่บ้าน 
2. ผู้รับเบี ยยังชีพลงลายมือชื่อ ตาม
วันที่ก าหนด 
3.  จ่ายเบี ยยังชีพ 

14.  การขออนุญาตประกอบกิจการที่ 
       เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130  
       ประเภท) 
       -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

1. ยื่นค าร้อง 
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ 
รับผิดชอบ 
3.  ตรวจสอบสถานที่ 
4.  ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นค าร้อง 
2. ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ 
3. ออกใบอนุญาต 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลมะกรูด 
เร่ือง  การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2557 

 
กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนและระยะเวลาการ 

ปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้เดิม 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ 

ปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 
15.  การขออนุญาตจัดตั งตลาด 
       -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

1. ยื่นค าร้อง 
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ 
รับผิดชอบ 
3.  ตรวจสอบสถานที่ 
4.  ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นค าร้อง 
2. ช่างตรวจสอบเอกสารและ
สถานที่ 
3. ออกใบอนุญาต 

16.  การขออนุญาตจัดตั งสถานที่ 
       จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 
       อาหาร 
       -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

1. ยื่นค าร้อง 
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ 
รับผิดชอบ 
3.  ตรวจสอบสถานที่ 
4.  ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นค าร้อง 
2. ช่างตรวจสอบเอกสารและ
สถานที่ 
3. ออกใบอนุญาต 

17. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่ 
      หรือทางสาธารณะ 
      -  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต   

1. ยื่นค าร้อง 
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ 
รับผิดชอบ 
3.  ตรวจสอบสถานที่ 
4.  ออกใบอนุญาต 

1. ยื่นค าร้อง 
2. ช่างตรวจสอบเอกสารและ
สถานที่ 
3. ออกใบอนุญาต 

18. การขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 1. ยื่นค าร้อง 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

1. ยื่นค าร้อง และรับบริการ 
 

19. ขอรับการสนับสนุนพ่นหมอกควัน 1. ยื่นค าร้อง 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประสานเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควัน 
4. เจ้าหน้าที่ลงพื นที่พ่นหมอกควัน 

1. ยื่นค าร้อง 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื นที่พ่น
หมอกควัน 

20. งานจดทะเบียนพาณิชย์ 1. รับค าขอและเอกสารประกอบ 
(แบบ ทพ.) 
2. ตรวจพิจารณาเอกสาร 
3. ออกเลขรับค าขอ 
4. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ออก
ใบเสร็จรับเงิน 
5. ออกเลขทะเบียนพาณิชย์ 
6. จัดท าใบทะเบียนพาณิชย์ 
(พค.0403) พร้อมส าเนา 
7. ลงนาม/จ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ 

1. รับค าขอและเอกสารประกอบ 
(แบบ ทพ.) 
2. ตรวจพิจารณาเอกสารพร้อม 
ออกเลขรับค าขอ 
3. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ออก 
ใบเสร็จรับเงิน 
4. ออกเลขทะเบียนพาณิชย์ 
5. จัดท าใบทะเบียนพาณิชย์ 
(พค.0403) พร้อมส าเนา 
6. ลงนาม/จ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ 

21. งานทะเบียนราษฎร์      - 
 
 
 
 


