
 

  
  

          

 

 

  
สรุปกระบวนงานบริการ 3 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 5 นาท/ีราย 

  

  

                                                    
  
  

 

สรุปกระบวนงานบริการ 2 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 3 นาท/ีราย 

การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ประชาชนผู้มารับบริการ 
ยื่นแบบฯภ.บ.ท.5/ 

ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา 

 
                 

 
รับเร่ืองตรวจสอบ 

ประเมินค่ารายปี/แจ้งค่าภาษี                 
                  

 
รับเงนิ/ออกใบเสร็จรับเงนิ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

ประชาชนผู้มารับบริการ 
ยื่นแบบฯภ.บ.ท.5/ 

ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา 

 
                 

 
รับเร่ือง/ตรวจสอบ/ค านวณ

ภาษี/รับเงนิ/ออกใบเสร็จรับเงนิ   

  
                 



 

โรงเรือนและที่ดนิ 

 

 

           

 

 

สรุปกระบวนงานบริการ 3 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 5 นาท/ีราย 

 

 

  

 

 

สรุปกระบวนงานบริการ 2 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 3 นาท/ีราย 
 

การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ประชาชนผู้มารับบริการ 
ยื่นแบบฯภ.ร.ด.2 

ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา 

 

 
รับเร่ืองตรวจสอบ 

ประเมินค่ารายปี/แจ้งค่าภาษี                 
                  

 
รับเงนิ/ออกใบเสร็จรับเงนิ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

ประชาชนผู้มารับบริการ 
ยื่นแบบฯภ.ร.ด.2 

ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา 

 

รับเร่ือง/ตรวจสอบ/ 
ค านวณภาษี/รับเงนิ/ออก

ใบเสร็จรับเงนิ 

 



 

 

 

 

           

 

 
สรุปกระบวนงานบริการ 3 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 5 นาท/ีราย 

 

 

 

 

  

สรุปกระบวนงานบริการ 2 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 3 นาท/ีราย 

การรับช าระภาษีป้าย 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ประชาชนผู้มารับบริการ 
ยื่นแบบฯภ.ป.1 

ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา 

 

 
รับเร่ืองตรวจสอบ 

ประเมินค่ารายปี/แจ้งค่าภาษี                 
                  

 
รับเงนิ/ออกใบเสร็จรับเงนิ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

ประชาชนผู้มารับบริการ 
ยื่นแบบฯภ.ป.1 

ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา 

 

รับเร่ือง/ตรวจสอบ/ 
ค านวณภาษี/รับเงนิ/ออก

ใบเสร็จรับเงนิ 

 



 

 

 

   
        

      

             

 

สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา  7  วัน/ราย 
 

 

  

 

            

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4  ขัน้ตอน รวมระยะเวลา  5  วัน/ราย 

ขัน้ตอน 
การพิจารณา 
อนุญาต 

ประชาชนผู้ขอ 
อนุญาตออก

ใบรับรองส่ิงปลูก
สร้างยื่นค าขอ 

 

รับเร่ือง/ขัน้ตอน 
การตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 
สถานที่ก่อสร้าง 

ออกใบอนุญาต 
แจ้งเร่ืองคืน
ประชาชนผู้ขอ 

อนุญาต 
 

ประชาชนผู้ขออนุญาต
ออกใบรับรองส่ิงปลูก

สร้างยื่นค าขอ 
 

รับเร่ือง/
ขัน้ตอน 

ตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้าง/พิจารณาออก

ใบอนุญาต 
 

แจ้งเร่ืองคืน
ประชาชน 

ผู้ขออนุญาต 

การขออนุญาตออกใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 



 

 

 

                   

                          

                     

                                     
สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 3 ชม./ราย 

  

            

          

                                                                                                            

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 3 ชม./ราย 

 

บริการสนับสนุนน า้อุปโภคบริโภค 

ประชาชนเขียนค าร้อง 
แจ้งขอรับการสนับสนุน

น า้  
เพื่ออุปโภคบริโภค 

รับเร่ือง ตรวจสอบกับ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/
รายงานผู้บังคับบัญชา 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ผู้บังคับบัญชาส่ังการ/
หวัหน้าส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง/ส่ังการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัต ิ

รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

ประชาชนเขียนค าร้อง 
แจ้งขอรับการสนับสนุน
น า้เพื่ออุปโภคบริโภค 

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
รับผิดชอบให้การสนับสนุน 

น า้อุปโภคบริโภค 

รับเร่ือง ตรวจสอบกับ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/
รายงานผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน 

น า้อุปโภคบริโภค/รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ด าเนินการให้การ

สนับสนุนน า้อุปโภค



 
 

 

 

                          
                                                                                   

                                       

สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขัน้ตอน  พิจารณาให้ความช่วยเหลือในทนัที 

                          

 

                                                                            

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   พจิารณาให้ความช่วยเหลือในทนัที 

การให้บริการช่วยเหลือสาธารณภัย 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

รับเร่ือง/รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ประชาชนแจ้ง
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

แจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/ส่ังการให้
ความช่วยเหลือ 

ให้ความ
ช่วยเหลือ 

รายงานผล
การ

ด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

ประชาชนแจ้ง
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

รับเร่ือง/รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

แจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/ส่ังการ/ 
ให้ความช่วยเหลือ 

รายงานผลการ
ด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 



 

 

                        

                                                                                                        

 

  
                 
                                                           สรุปกระบวนงานบริการ 7 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 7 วัน 

   

 

 

   

                     
 

  

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 5 วัน 

บริการรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ 
แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ประชาชน
กรอกค าร้อง/
แจ้งเหตุ 
ร้องทกุข์ 

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

กับส่วน
ราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง 

บันทกึ 
เสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

แจ้งหน่วยงาน 
เจ้าของเร่ืองที่รับ 
ผิดชอบบรรเทา 
ความเดือดร้อน 

หวัหน้า
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
แจ้ง จนท.
ปฏิบัต ิ

  จนท.
ปฏิบัติการ 
บรรเทา
ความ

เดือดร้อน 

  แจ้งผลการ
ด าเนินการ
แก่ประชาชน แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

ประชาชน
เขียนค าร้อง/
แจ้งเหต ุ

ร้องทกุข์ 

แจ้งหน่วยงาน 
เจ้าของเร่ืองที่รับ 
ผิดชอบบรรเทา 
ความเดือดร้อน 

หวัหน้า
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
แจ้ง จนท.
ปฏิบัต ิ

  แจ้งผลการ
ด าเนินการ
แก่ประชาชน 



 

 

 

  

 

                                  
 

  
                                                  สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา  20  วัน 

 

 

 

 

 

 
สรุปกระบวนงานบริการ  4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา  14  วัน 

 

การขออนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/
ประเภทลักษณะขนาดของกิจการ 

ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ 
ที่ขออนุญาต พจิารณาออกใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณาอนุญาตให้
ประชาชนผู้ขอทราบ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ขัน้ตอน
พจิารณาออกใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณาอนุญาต
ให้ประชาชนผู้ขอทราบ 

 



 

 
 

 

 

                              

 

                                                  สรุปกระบวนงานบริการ 6 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 20 วัน 
 

 

 

 

  

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 14 วัน 

 

การขออนุญาตจดัตัง้ตลาด (ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/
ตรวจสอบ
เอกสาร/ 

ตรวจสอบสถานที่
ด าเนินการที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาอนุญาต 

พจิารณา
ออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  

ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ 
ตรวจสอบสถานที่อนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาออก

ใบอนุญาต 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

 
แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  



 

 

 

 

 

 

    

 

สรุปกระบวนงานสรุปกระบวนงานบริการ 6 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 20 วัน 

  

 

 

       

  

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 14 วัน 

การขออนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
(ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/
ตรวจสอบ
เอกสาร/ 

 

ตรวจสอบสถานที่
ด าเนินการที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาอนุญาต 

พจิารณา
ออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ 
ตรวจสอบสถานที่อนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  



 

 

 

 

  

 

    

 

สรุปกระบวนงานสรุปกระบวนงานบริการ 6 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 20 วัน 

  

 

 

       

  

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 14 วัน 

การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 
(ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/
ตรวจสอบ
เอกสาร/ 

 

ตรวจสอบสถานที่
ด าเนินการที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาอนุญาต 

พจิารณา
ออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

เดมิ) 
ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ 
ตรวจสอบสถานที่อนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 



 

 

  

 

    

                                                                                                  

 

  

 

  

  

   

 

 

                                                      รวมระยะเวลาการให้บริการ 3  วัน 

การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ  

ประชาชนกรอก/ย่ืนแบบ
ค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหน้าที่ชีแ้จงเหตุผล 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลพจิารณา เปิดเผยได้ ไม่มีข้อมูลหรือ 

เปิดเผยไม่ได้ 

ขอส าเนา ขอข้อมูลดู 

ช าระค่าธรรมเนียม 

รับส าเนาข้อมูลข่าวสาร 



 

 

 

  

 

    

                                                                                                  

 

  

 

  

  

   

 

                                                      รวมระยะเวลาการให้บริการ   5  นาที 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร 

รับเอกสารใบลงทะเบียน 

กรอกข้อมูล 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ลงช่ือผู้ยื่นค าขอรับเบีย้ยงัชีพ 

รับเอกสารใบยนืยันการลงทะเบียน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การช่วยเหลือสาธารณภัย) 

 

 

 

 

                   แจ้งเหตุสาธารณภัยตา่ง ๆ 

- ไฟไหม้ 
- น ้าท่วม 
 

ขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย  เวลาปฏิบัติงานเดิม  -  ชั่วโมง  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ในทันที 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

ออกช่วยเหลือ 

ในทนัที 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

                   แจ้งเหตุสาธารณภัยตา่ง ๆ 

- ไฟไหม้ 
- น ้าท่วม 
 

ขั้นตอนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เวลาปฏิบัติงานเดิม  1  ชั่วโมง  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ในทันที 

 

 

 

ผู้ขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยรายงาน

ผู้บริหาร ภายใน 1 ช่ัวโมง 

ออกช่วยเหลือ 

ในทนัที 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ เดิม  30 วัน ต่อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  20 วันต่อราย 

 

เขียนค าร้องพร้อมย่ืนเอกสาร 

กรณีรายใหม่ 

ตรวจเอกสาร /ให้ค า แนะน า 

กรณีรายเก่า 

ตรวจพบปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไข 

ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

รับใบอนุญาตรายใหม่ รับใบอนุญาตรายเก่า 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ขั นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   20 วัน ต่อราย  เวลาปฏบิัติงานที่ปรับลด  7 วันต่อราย 

 

เขียนค าร้องพร้อมย่ืนเอกสาร 

รับเร่ือง/ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกเสนอผู้บริหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

แจ้งผลการด าเนินการ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การขอข้อมูลขา่วสารทางราชการเดิม ) 

              

 

 

 

 

(การขอข้อมูลขา่วสารทางราชการก าหนดใหม่ ) 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนเขียนค าร้องขอ 

ข้อมูลข่าสารทางราชการ 

บันทึกรับเร่ือง 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

แจ้งหน่วยงานเจ้าของ

เร่ือง 

หัวหน้าหน่วยงานแจ้ง

เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่ือง
จัดเตรียมข้อมูล / เอกสาร 

ตามค าขอ 

แจ้งผู้ขอรับข้อมลูข่าวสาร

ทางราชการ 

ประชาชนเขียนค าร้องขอ 

ข้อมูลข่าสารทางราชการ 

บันทึกรับเร่ือง 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดเตรียมข้อมูล / เอกสาร 

ตามค าขอ 
แจ้งผู้ขอรับข้อมลูข่าวสาร

ทางราชการ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การขอลดค่าบริการกิจการล่องแก่ง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั นตอนการขอลดค่าบริการกจิการล่องแก่ง  เดิม  - วัน ต่อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  5 วันต่อราย 

 

 

ส่งหนังสือถึงอบต. 

ลงรับ/บนัทึกเสนอผู้บริหารอนุมตัิ/

อนุญาต 

แจ้งอนุมตัิ/อนุญาตให้เจ้าของเร่ือง

ทราบ 

ให้บริการกรณีอนุมัต/ิอนุญาต 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(บริการอินเตอร์เน็ต ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั นตอนการขอใช้บริการอินเตอร์ เดิม  -  นาท ีต่อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  3 นาทีต่อราย 

 

 

เขียนค าร้องขอใช้บริการพร้อมย่ืน

เอกสาร 

รับเร่ือง/เสนอผู้บริหาร ผู้ขอใช้อินเตอร์เน็ต 

ลงช่ือในสมุดใช้บริการ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   เดิม  30  นาท ีต่อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  4-6 นาทีต่อราย 

ผู้ขอย่ืนเอกสารพร้อมเอกสร 

ออกหนังสือรับรอง(กรณีไม่อยู่ในเขต

ควบคุมอาคาร) 

เสนอผู้บริหารอนุมัต ิ

ผู้ขอรับหนังสือ 
เอกสารส าหรับการย่ืนขอ 

1.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

3.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผำ่นมำ



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(อุทิศที่ดินเพ่ือเป็นทางสาธารณะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเน 

 

ขั นตอนการอุทิศที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะ  เดิม  7  วัน ต่อราย  เวลาปฏิบัตงิานที่ปรับลด  5-6 วันตอ่ราย 

 

 

กรอกแบบหนังสืออุทศิที่ดนิพร้อม

เอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เสนอผู้บริหารลงนามรับมอบที่ดนิ 

เอกสารส าหรับการอุทิศ

ที่ดิน 

1.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ขั นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน    3 วัน ต่อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด   วันต่อราย 

 

ย่ืนค าขออนุญาตพร้อมเอกสาร

หลักฐาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ออกใบอนุญาต 

เอกสารส าหรับการย่ืนขอ 

1.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

3.  ส ำเนำโฉนดท่ีดนิ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(งานจัดเก็บรายได้ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั นตอนการช้าระภาษีต่าง ๆ  

เดิม  10 นาท ี/ ราย 

เวลาปฏิบัติงานทีป่รับลด  5 นาที / ราย 

ผู้มีหน้าที่ช าระ

ภาษี 

เอกสารส าหรับการย่ืนภาษี 

1.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ภาษีโรงเรือน 

และที่ดนิ 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกข้อมลูในแบบพร้อมแนบเอกสำรยื่นตอ่เจ้ำหน้ำที่ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 

ภาษีป้าย ภาษีบ ารุง

ท้องที่ 


