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ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
กระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
****************************************
กระบวนงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ
ในทันทีและแจ้งผล
ดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน

สานักปลัด
1.การช่วยเหลือ
และ บรรเทาสา
ธารณภัย

1. ยื่นคาร้อง หรือแจ้งทางโทรศัพท์
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายอานาจ
หน้าที่พิจารณาสั่งการอนุญาต อนุมัติ
ช่วยเหลือ
3.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบออกดาเนินการ
ช่วยเหลือทันที
4.แจ้งผลดาเนินการแก่ประชาชนทราบ
ภายใน 7 วัน

ยื่นคาร้องหรือหนังสือขอความ
ช่วยเหลือ /แจ้งทางโทรศัพท์

2.การสนับสนุนนา
อุปโภค-บริโภค

1. ยื่นคาร้องขอรับการสนับสนุนนา
อุปโภค-บริโภค/หนังสือขอรับนา
อุปโภค-บริโภค
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบ
นาเสนอผู้บริหาร
3.เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบนารถ นา
ออกช่วยเหลือประชาชน

ยื่นคาร้อง/หนังสือขอรับ
การสนับสนุนนา

2 ช.ม./ราย

3.การรับแจ้ง
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

1. ยื่นคาร้องแจ้งเหตุ/หนังสือร้องเรียน
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง นาเสนอปลัด อบต.
หรือผู้มีคาสั่งมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่ง
การ
3. ผู้บริหารมีคาสั่งให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและ
ดาเนินการ
4. แจ้งผลดาเนินการแก่ประชาชนผู้
ร้องเรียน

แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ / หรือทาง
โทรศัพท์

ดาเนินการในทันที
และ แจ้งตอบรับ
การดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียน ทราบภายใน
3วัน

4.การขึนทะเบียน
รับ เบียยังชีพ
ผู้สูงอายุ
(เดือนมกราคม พฤศจิกายนของทุกปี)

1.ผู้สูงอายุที่มีคณ
ุ สมบัติยื่นแบบคาขอ
พร้อมเอกสารประกอบ (อายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและคุณสมบัติ
3. จัดทาบัญชีรายชื่อและปิดประกาศ
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์ (ตรวจสอบรายชื่อได้
ที่ อบต.ตาเนิน และที่ทาการกานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ในเดือนธันวาคมของทุกปี)

- บัตรประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกโดย หน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูป
- ทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีธนาคาร ธกส.
สาขา หนองบัวใหญ่ พร้อม
สาเนา
- หนังสือมอบอานาจพร้อม
สาเนาบัตร ประจาตัว
ประชาชนผู้มอบและผู้รับ
แทน (กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่ สามารถ
ดาเนินการด้วยตนเอง)

3 นาที/ราย

หมายเหตุ

-2กระบวนงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา หมาย
เหตุ
ให้บริการ

5.การขึน
ทะเบียนรับ
เบียยังชีพผู้
พิการ
(รับลงทะเบียน
ตลอด)

1. ผู้พิการที่มีคุณสมบัติยื่นแบบคา
ขอ พร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและคุณสมบัติ
3. จัดทาบัญชีรายชื่อและปิด
ประกาศ รายชื่อผู้มสี ิทธิ์

- บัตรประจาตัวคนพิการ
- ทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีธนาคาร ธกส. สาขาหนองบัว
ใหญ่ พร้อมสาเนา
- หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผูม้ อบและผู้รบั แทน
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ สามารถ
ดาเนินการด้วยตนเอง)

3 นาที/ราย

6.การขอรับ
บริการ ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการ

1. ยื่นคาร้องต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
3. บริการให้ข้อมูลตามคาขอ
4. แจ้งผลดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

- บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อม สาเนา

5 นาที/ราย

7.การขอรับเงิน
อุดหนุนเลียงดู
เด็กแรก เกิด

1.ยื่นคาร้องและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าตรวจสอบเอกสารคาร้อง
3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ
4.เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้กรมกิจการ
เด็กและเยาวชนหรือสานักพัฒนา
สังคม และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

- แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
- แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง
- สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
- สาเนาสมุดเงินฝากของผู้ปกครอง
(ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน หรือ
ธนาคาร ธกส.)
- สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
(เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิง ตังครรภ์/
กรณีสูญหายให้ใช้สาเนา เฉพาะหน้าที่ 1
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขบันทึกข้อมูล
และรับรองสาเนา)
- สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้ารัฐ(บัตร
ประจาตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน)
- สาเนาบัตรประจาตัว อสม. ประจา
หมู่บ้าน

5 นาที/ราย

กองคลัง
8.การจัดเก็บ
ภาษีป้าย
(มกราคมมีนาคม
ของทุกปี)

1. ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีป้าย ( ภ.ป. 1 ) พร้อม
เอกสารต่อ เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และ ประเมินภาษี (ภ.ป.3)
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

- บัตรประจาตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา
(ภ.ป. 7 )
- ภาพถ่ายป้าย
- รายละเอียดป้าย ขนาด กว้าง x ยาว

3 นาที/ราย

/9การขออนุญาต

-3กระบวนงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

9.การขออนุญาต
ประกอบกิจการที่
เป็น อันตรายต่อ
สุขภาพ (130ปร
ะเภท)

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
อนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อ สุขภาพ พร้อม
เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ อบต.ประสานกับ
เจ้าหน้าที่อนามัยออกตรวจ
สถานประกอบการ
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาออก ใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม พร้อมรับ
ใบอนุญาต

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล
(กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียน ร้านค้า
(กรณีที่มี)
- หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตร ประจาตัว
ประชาชนผู้มอบและผู้รับ แทน (กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่ สามารถดาเนินการด้วยตนเอง)
- รูปถ่ายของเจ้าของกิจการ ขนาด 1 x 1 นิว
จานวน 2 รูป มอบและผูร้ ับมอบ กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถ ดาเนินการด้วยตนเอง

5 วัน/ราย

10.ขอใบอนุญาต
จัดตังสถานที่
จาหน่าย อาหาร
หรือ ที่สะสม
อาหาร ( พืนที่
เกิน 200 ตร.ม.)

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
อนุญาตจัดตัง สถานที่จาหน่าย
อาหารหรือทีส่ ะสม อาหาร
พร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ อบต.ประสานกับ
เจ้าหน้าที่อนามัยออกตรวจ
สถานประกอบการ
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาออก ใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม พร้อมรับ
ใบอนุญาต

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบการ (กรณี เป็น
ร้านอาหาร)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้ ขอเป็นนิติบคุ คล) ใบจดทะเบียน
ร้านค้า (กรณีที่มี)
- หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตร ประจาตัว
ประชาชนผู้มอบและผู้รับ แทน (กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่
สามารถดาเนินการด้วยตนเอง)
- รูปถ่ายของเจ้าของกิจการ ขนาด 1 x 1 นิว
จานวน 2 รูป

5 วัน/ราย

11.ขอใบอนุญาต
ให้ จาหน่ายสินค้า
ในพืนที่ หรือทาง
สาธารณะ

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
อนุญาตจัดตัง สถานที่
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ( แบบ ส.ณ. 1 )
พร้อม เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพืนที่
ประกอบ กิจการ
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาออก ใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม พร้อมรับ
ใบอนุญาต ( แบบ ส.ณ. 2 )

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ ขออนุญาต
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ สาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจาหน่าย -.ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขออนุญาตและ ผู้ช่วยจาหน่าย
- รูปถ่ายของเจ้าของกิจการขนาด 1 x 1.5 นิว
ของผู้ขออนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายคนละ 3
รูป
- แผนที่สังเขปแสดงที่ตังจาหน่ายสินค้า

5 วัน/ราย

หมาย
เหตุ

-4กระบวนงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา หมาย
ให้บริการ เหตุ

12.การขึน
ทะเบียน
พาณิชย์
- ขออนุญาตใหม่
- เปลี่ยนแปลงใบ
อนุญาต
- ยกเลิก
ใบอนุญาต
- ขอใบแทน/คัด
สาเนา

1. ผู้ขอยื่นคาขอพร้อม
เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน พิจารณาคาขอและจด
ทะเบียน
3. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
พร้อม รับใบพาณิชย์

ขออนุญาตใหม่
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง)
- หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
- สาเนาหนังสือการเปลีย่ นแปลง ชื่อสกุล(ถ้ามี)
ยกเลิกใบอนุญาต
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง)
– หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
- สาเนาใบมรณะบัตรของ
ผู้ประกอบการ (กรณีถึงแก่กรรม) ขอ
ใบแทน/ คัดสาเนาเอกสาร
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารหรือหลักฐานแสดงการสูญ หาย
ของใบทะเบียนฯ (กรณีใบ
ทะเบียนพาณิชย์สูญหาย)

5 นาที/ราย

กองช่าง
13.การขอ
อนุญาต ขุด
ดินถมดิน

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตขุด
ดิน ถมดิน พร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เบืองต้น/ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน/ผัง
เมือง/ ตรวจสอบ สภาพสาธารณะและ
พิจารณาแบบ 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาออก ใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
พร้อม รับใบอนุญาต

- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ
อนุญาต
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต
- สาเนาโฉนดทีด่ ิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่
เจ้าของ ต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินหรือสาเนาสัญญาเช่า
ที่ดิน)
- แบบแปลน รายละเอียดการขุดดิน ถม
ดิน
- หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- สาเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
รับรองของผู้ประกอบอาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ งาน
สถาปัตยกรรม

3 วัน/ราย

/

-5กระบวนงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา หมายเหตุ
ให้บริการ

14.การขอ
อนุญาต ก่อสร้าง
อาคาร

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ก่อสร้าง อาคารตามแบบคาขอ
อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รือถอน
ดัดแปลง (แบบ ข. 1 ) พร้อม
เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เบืองต้น/ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน/ผัง
เมือง/ ตรวจสอบ สภาพสาธารณะ
และพิจารณาแบบ(3 วัน)
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ออก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (4
วัน)
4. ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมพร้อม รับใบอนุญาต

- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ
อนุญาต
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต
- สาเนาโฉนดทีด่ ิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่
เจ้าของ ต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินหรือสาเนาสัญญาเช่า
ที่ดิน)
- แบบแปลนการก่อสร้าง
- หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ
กรณีก่อสร้างบ้านขนาดเกิน 150
ตรม. เอกสารประกอบ ดังนี
- รายการคานวณโครงสร้าง
- สาเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
- หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5 วัน/ราย

15.การแจ้ง
ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ

1. ผู้ร้องเรียนยื่นใบคาร้องแจ้ง
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่กองช่างรับเรื่องเสนอ
ต่อให้ ผู้บริหารรับทราบสั่งการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออก
ให้บริการ ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ
4.รายงาน/แจ้งผลดาเนินการ
ให้ผู้นา ชุมชนทราบ

สามารถแจ้งได้ 5 ช่องทาง
- ยื่นคาร้อง/หนังสือร้องเรียน
- โทรศัพท์044-056455 เว็ปไซต์
https://www.tanern.go.th/
- Facebook อบต.ตาเนิน
- แจ้งผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน/ ส.อบต.
- Line ผู้นาชุมชน

5 วัน

