
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

  
 

  สรุป กระบวนงานบริการ  4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลา  10  นาที 

 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  3  ขั้นตอน   รวมระยะเวลา  5  นาที 

 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ 

ดูรายละเอียด 

ภบท.6 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงนิพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

บันทึกรายละเอียด

ใบเสร็จรับเงินลง 

ภบท.6 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ 

ดูรายละเอียด 

ภบท.6 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงินพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

3 นาที 4 นาที 3 นาที 

2 นาที 3 นาที 



 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดิน) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  นาที 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  นาที 

 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ 

ดูรายละเอียด 

ภบท.2 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงนิพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

บันทึกรายละเอียด

ใบเสร็จรับเงินลง 

ภบท.2 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ 

ดูรายละเอียด 

ภบท.2 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงนิพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

2 นาที 

2 นาที 4 นาที 4 นาที 

3 นาที 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การจัดเก็บภาษีปาย) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  นาที 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  นาที 

 

 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ 

ดูรายละเอยีด  

ภป.3 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงนิพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

บันทึกรายละเอียด 

ใบเสร็จรับเงนิลงทะเบยีน 

คุมการจดัเก็บภาษีปาย 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ 

ดูรายละเอียด  

ภป.3 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงนิพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

3 นาที 3 นาที 4 นาที 

3  นาที 2 นาที 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การออกใบอนุญาตประกอบกจิการที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  วัน 

 

 

ประชาชน 

ยื่นคํารองขอ 

ใบอนุญาตฯ 

เจาหนาที่ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบถวนและถูกตอง 

บันทึก 

เสนอ 

นายก อบต. 

เจาหนาที่เก็บเงินพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงินและ

ใบอนุญาตให

ประชาชน 

ยื่นคํารองขอ 

ใบอนุญาตฯ 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารถูกตองพรอม

เสนอนายก อบต. 

เจาหนาที่เก็บเงินพรอมออก

ใบเสร็จรับเงนิและ

ใบอนุญาตใหผูประกอบการ 

5  นาที/ ราย 2 วนั 2 วนั 

4  นาที/ ราย 2 วัน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนญุาตที่อาจเปนอันตรายตอชวีติ) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

  

 

                  สรุป กระบวนงานบริการ  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  นาที 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  นาที 

 

 

 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ดรูายละเอียด 

ทะเบียนคุมการจัดเก็บ 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงนิพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

บันทึกรายละเอียด 

ใบเสร็จรับเงนิลงทะเบยีนคุม 

การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 

ประชาชน 

แจงชื่อเจาของ 

ที่ดินเพื่อเสียภาษี 

เจาหนาที่ดรูายละเอียด  

ทะเบียนคุมการจัดเก็บ 

ใบอนุญาตฯ 

เจาหนาที่ 

จัดเก็บเงนิพรอม

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

3  นาที 3  นาที 4  นาที 

2  นาที 3  นาที 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การออกใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รือ้ถอนอาคาร) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

  

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  25  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  23  วัน 

 

 

 

ผูขออนุญาต 

ยื่นขออนญุาต 

กอสราง 

เจาหนาที่ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบถวนและถูกตอง 

ตรวจสอบสถานที่

และจัดทําผังบริเวณ

ที่จะกอสราง 

ตรวจพิจารณาตาม 

กม.ควบคุมอาคาร/

กม.อื่นที่เกีย่วของ 

ผูขออนญุาต 

ยื่นขออนญุาต 

กอสราง 

ตรวจสอบ 

เอกสารและสถานที่

กอสราง 

ตรวจพิจารณา 

ตามกฎหมาย 

ออกใบอนญุาต 

กอสราง 

ออกใบอนญุาต 

กอสราง 

5  นาที/ราย 11  วัน 11  วัน 2  วัน 

5  นาที/ราย 22  วัน 1  วัน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การออกใบอนุญาตดัดแปลง/รือ้ถอนอาคาร) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  45  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  30  วัน 

 

 

 

ผูขออนุญาตยื่น 

ขออนุญาตดดัแปลง/

รื้อถอนอาคาร 

เจาหนาที่ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบถวนและถูกตอง 

ตรวจสอบสถานที่และ

จัดทําผังบริเวณที่จะ 

ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 

ตรวจพิจารณาตาม 

กม.ควบคุมอาคาร/

กม.อื่นที่เกีย่วของ 

ผูขออนญุาตยืน่ 

ขออนุญาตดดัแปลง/ 

รื้อถอนอาคาร 

ตรวจสอบ 

เอกสารและสถานที่

ดัดแปลง/รื้อถอน 

ตรวจพิจารณา 

ตามกฎหมาย 

ออกใบอนญุาต 

กอสราง 

ออกใบอนญุาต 

กอสราง 

5 นาที 

/ราย 15 วัน 20 วัน 9 วัน 

15 วัน 
5 นาที 

/ราย 
14 วัน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การขออนญุาตขุดดิน/ถมดนิ) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  7  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

  

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริหาร  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  5  วัน 

 

 

 

ผูขออนญุาตยืน่ 

ขออนุญาต 

ขุดดิน/ถมดิน 

เจาหนาที่ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบถวนและถูกตอง 

ตรวจสอบ 

สถานที ่

ขุดดิน/ถมดิน 

ตรวจพิจารณา 

ตาม กฎหมาย 

ผูขออนญุาตยืน่ 

ขออนุญาต 

ขุดดิน/ถมดิน 

ตรวจสอบ 

เอกสารและสถานที ่

ขุดดิน/ถมดิน 

ตรวจพิจารณา 

ตามกฎหมาย 

ออกใบอนญุาต 

ขุดดิน/ถมดิน 

ออกใบอนุญาต 

ขุดดิน/ถมดิน 

10 นาที/ 

ราย 2 วัน 3 วัน 1 วัน 

3 วัน 1 วัน 
5 นาที/ 

ราย 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การลดระยะเวลาตรวจรับการจาง) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

  

  

 สรุป กระบวนงานบริการ  6  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

 

  

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริหาร  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  2  วัน 

 

 

ผูรับจาง 

ยื่นเอกสาร 

สงมอบงาน 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

เอกสาร 

บันทึก 

เสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

แจง

คณะกรรมการ 

ตรวจรับการจาง 

คณะกรรมการ 

ตรวจรับ 

การจาง 

บันทึก 

เสนอนายก 

อบต. 

ผูรับจาง 

ยื่นเอกสาร 

สงมอบงาน 

รับเรื่องตรวจสอบ 

เอกสารพรอม

บันทึกเสนอนายก 

แจง

คณะกรรมการ 

ตรวจรับการจาง 

คณะกรรมการ

ตรวจรับ 

การจาง 

บันทึก 

เสนอนายก 

อบต. 

10นาที/ 

ราย 
30 นาท ี 1 วัน 1 วัน 30 นาที 

10นาท/ี 

ราย 
1 วัน 30 นาที 30 นาที 



 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การปฏิบตัิงานชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

   

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  7  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  1  ชั่วโมง 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 
  

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริหาร  5  ขั้นตอน  แจงผลทันที 

ประชาชนยืน่คํารอง

ขอรับความชวยเหลือ 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

รายละเอียด 

บันทึก 

เสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

แจงหนวยงาน 

เจาของเรื่องทีร่ับผิดชอบ

เพื่อบรรเทาสาธารภยั 

หัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบแจง 

เจาหนาที่ปฏิบตัิ 

เจาหนาที่ปฏิบัติการ

บรรเทา 

สาธารณภยั 

ประชาชนยืน่ 

คํารองขอรับ 

ความชวยเหลอื 

แจงหนวยงาน 

เจาของเรื่องทีร่ับผิดชอบ

บรรเทาสาธารณภยั 

หัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบบรรเทา

สาธารณภยั 

แจงผลการ

ดําเนินการแก

ประชาชน 

แจงผลการ

ดําเนินการ 

แกประชาชน 

10 นาท/ีราย 10 นาท ี 20 นาท ี

10 นาท ี10 นาที 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การรับเรือ่งราวรองทุกข-ชีแ้จงใหทราบ) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  7  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

 

  

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริหาร  5  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  7  วัน 

ประชาชนยืน่คํา

รองแจงเหตุ/รอง

ทุกข 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

รายละเอียด 

บันทึก 

เสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

แจงหนวยงานเจาของ 

เรื่องที่รับผิดชอบเพื่อ

บรรเทาความเดือนรอน 

หัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบแจง 

เจาหนาที่ปฏิบตัิ 

เจาหนาที่

ปฏิบัติการ

บรรเทา 

ประชาชนยืน่ 

คํารองแจงเหตุ/ 

รองทุกข 

แจงหนวยงาน 

เจาของเรื่องทีร่ับผิดชอบ

บรรเทาความเดือนรอน 

หัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบบรรเทา

ความเดือนรอน 

แจงผลการ

ดําเนินการแก

ประชาชน 

แจงผลการ

ดําเนินการ 

แกประชาชน 

2 วัน 

10 นาที/ราย 1  วัน 3วัน 

 3 วัน 

10 นาท/ีราย 3 วัน 3 วัน 



 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การสนับสนุนน้ําบริโภคแกประชาชน) 

 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

  สรุป กระบวนงานบริการ  6  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  2  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 

 

  

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริหาร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  ชั่วโมง 

 

ประชาชนยืน่

คํารองขอน้ํา

เพื่อบรโิภค 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

รายละเอียด 

บันทึก 

เสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

ผูบังคับบัญชา 

แจงเจาหนาที ่

ปฏิบัติ 

เจาหนาที่ 

ประสานงาน 

กับผูสงน้ํา 

สงน้ําให 

แกประชาชน

บรโิภค 

ประชาชนยืน่ 

คํารองขอน้ํา 

เพื่อบรโิภค 

รับเรื่องบันทกึ 

นําเสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

เจาหนาที่ 

ประสานงานเพื่อสง

น้ําใหประชาชน 

1 วัน 30 นาที 30 นาท ี30 นาท ี
10 นาที/

ราย 

10 นาที/ 

ราย 
2 ชม. 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การใหความชวยเหลอืดานสวัสดกิารสังคม) 
 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

สรุป กระบวนงานบริการ  7  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  20  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 
  

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริหาร  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  10  ชั่วโมง 

 

ประชาชนยื่นคํา

รองขอรับความ

ชวยเหลือ 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

รายละเอียด 

บันทึก 

เสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

แจงหนวยงานเจาของ

เรื่องทีร่ับผิดชอบ

เพื่อใหความชวยเหลือ 

หัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบแจง

เจาหนาที่ปฏิบตัิ 

เจาหนาที่ปฏิบัติการ

เพื่อใหความ

ชวยเหลือ 

ประชาชนยืน่ 

คํารองขอรับ

ความชวยเหลอื 

รับเรื่องบันทึก 

นําเสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

หัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบใหความ

ชวยเหลือ 

แจงผลการ

ดําเนินการแก

ประชาชน 

แจงผลการ

ดําเนินงานแก

ประชาชน 

20นาที/

ราย 
3 วัน 4 วัน 

5 วัน 7 วัน 

4 ชม. 
20นาที/

ราย 
5 ชม. 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

(การรับสมัครเด็กเขาเรียนศูนยเดก็เลก็) 
 

1)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่กําหนดไวเดิม 
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  6  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  20  วัน 

 

2)  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการที่ปรับปรุงใหม 
 

  

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริหาร  4  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  2  วัน 

ผูปกครองยืน่ใบ

สมัครเพื่อนําบตุร

เขาเรยีนฯ 

รับเรื่องตรวจสอบ

เอกสารและประวัติ

เด็ก 

บันทึก 

นําเสนอ 

ผูบังคับบัญชา 

แจงหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

หัวหนาหนวยงานที่

รับผิดชอบแจง

เจาหนาที่ปฏิบตัิ 

ผูปกครองยื่นใบ

สมัครเพื่อนําบตุร

เขาเรยีนฯ 

รับเรื่องตรวจสอบ

เอกสารพรอม

นําเสนอ

หัวหนาหนวยงาน 

รับผิดชอบ 

ดําเนินการ 

แจงผลการ

ดําเนินการแก

ผูปกครองทราบ 

แจงผลการ

ดําเนินการแก

ผูปกครอง 

1 ชม./ราย 8  วัน 7 วัน 

4 วัน 

1 ชม./ราย 2 ชม. 1 วัน 


