
คู่มือหรอืมาตรฐานการให้บริการ 

กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บรกิารประชาชน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาให้บริการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. สนับ สนุนน ้ำอุป โภคบ ริโภค 1.ประช ำช นเขียนค้ำร้ อง 

2.แจ้ง หนว่ยง ำนเจ้ ำของที่รั บ ผดิชอบ 

3.หัวห น้ำห น่วยงำ นรับผิด ช อบ 

4.แจ้ งผลก ำรด้ำเ นินกำร แก่ประชำชน 

3 ช ม. /  รำย ส านักปลัด 

2. ช่วยเหลือสำธ ำรณ ภัย 1.ประช ำช นเขียนค้ำร้ อง 

2.แจ้ง หนว่ยง ำนเจ้ ำของที่รั บ ผดิชอบ 

3.หัวห น้ำห น่วยงำ นรับผิด ช อบ 

4.แจ้ งผลก ำรด้ำเ นินกำร แก่ประชำชน 

ในท ันที ส านักปลัด 

3. รับเ รื่องรำวร้ องทุก ข์ 1.ประช ำช นเขียนค้ำร้ องแ จ้ งเหตุ /  รอ้งทุก ข์ 

2.แจ้ง หนว่ยง ำนเจ้ ำของเรื่อ งที่รับผดิชอบบ รรเท ำคว ำมเ ดือดรอ้น 

3.หัวห น้ำห น่วยงำ นรับผิด ช อบ บ รรเท ำควำมเดือดรอ้ น 

4.แจ้ งผลก ำรด้ำเ นินงำนแก่ ป ระช ำชน 

แจ้ง ผูร้้องเรียน  / ร้อง

ท ุกข์ ภำยใ น 7  วัน 

ส านักปลัด 

4. กำรขอรับเอก สำร ศูนย์ขอ้มู ลข่ำวสำ ร 1.ประช ำช นเขียนค้ำร้ อง 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบ 

3.เสนอผูบ้ ริหำ ร 

4.แจ้ งผลก ำรด้ำเ นินกำร แก่ประชำชน 

15 น ำท ี / รำย ส านักปลัด 

 

 



ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาให้บริการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

5. กำรช่วยเหลือ ผูสู้งอ ำยุ คน พิกำร แล ะ

ผูป้ ระสบ ควำ มเดือดรอ้น 

1.ยื่นค้ำขอพร้ อมเอก สำรป ระกอบ 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำร แล ะคุณส มบัติ 

3.เสนอผูบ้ ริ หำร 

4.ป ระกำ ศร ำยชื่อ 

1 วัน /  รำย ส านักปลัด 

6. ภำษ ีท ี่ดนิแล ะสิ่งก่อสร้ ำง 1.อบ ต.ประกำ ศรำค ำป ระเ มินท ุนทรัพ ย์ของที่ดินแล ะสิ่ งปลูก สร้ำง อัตร ำภำษ ี

ท ี่จัดเก ็บ  และร ำยละเอียดอื่ นที่จ้ำเป ็นในก ำรจั ดเก ็บ ภำษ ี 

2.เจำ้ห น้ำท ี่แ จง้แบ บ ป ระเมิ นภำษ ีให้กับผู้เสียภ ำษ ี 

3.ผูม้ี หน้ ำท ี่เสียภำษ ี ช้ ำร ะเงิ น และ รับใ บ เสร็จรับเ งนิ ค่ำ ภำษ ีท ี่ดนิแล ะสิ่งป ลูก

สร้ำง 

5 น ำท ี / ร ำย กองคลัง 

7. ภำษ ีป้ำย 1.ผู้มหี น้ำท ี่เสียภ ำษ ีป้ำยย ื่น แบบ แสดงรำยก ำรภ ำษ ีป้ำย  (ภ.ป.1)          

พร้อมเอกสำรปร ะกอบ 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำร 

3.ผูม้ี หน้ ำท ี่เสียภำษ ีป้ำยช้ ำ ระเงิน และ รับใ บ เสร็จรับเ งนิค่ำภ ำษ ีบ้ำรุงท ้องถิ่น  

( ภ.ป.7) 

3 น ำท ี / ร ำย กองคลัง 

8. ขออนุญำตปร ะกอบ กิจกำร ท ี่เป็น

อันตรำยต่อ สุขภ ำพ (13 0 ป ระเภท) 

-ขอใหม่ / ต่อใบ อนุญ ำต 

1.ผู้ขออนุญ ำตยื่นค้ ำขออนุ ญำตประกอบ กิจกำ รที่เป ็นอันตรำยต่อ สุขภ ำพ 

( แบบ  ก.อ.1) 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำรหลักฐำ น 

3.เจ้ำหน้ำท ี่ต รวจพ ืนที่แลว้ พิจำรณ ำออกใ บ อนุญำตฯ  (แบบ  ก.อ.2) 

7 วัน /  รำย กองคลัง 

9. ขออนุญำต จัดตั ง ตลำด 

-ขอใหม่ / ต่อใบ อนุญ ำต 

1.ผู้ขออนุญ ำตยื่นค้ ำขอรับใ บ อนุญำตพรอ้มเอก ส ำรปร ะกอบ 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำร 

3.เจ้ำหน้ำท ี่อ อกตรวจสถ ำ นที่ด้ำนสุขลัก ษ ณะ 

4.แจ้ งผลก ำรด้ำเ นินกำร แก่ประชำชน 

7 วัน /  รำย กองคลัง 



 

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาให้บริการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

10. ขออนุญำต จัดตั งสถ ำนที่จ้ ำ หนำ่ย

อำห ำรหรอืสถ ำนที่สะส มอำ หำร 

( พื นที่เก ิน 200 ตร. ม.) 

-ขอใหม่ / ต่อใบ อนุญ ำต 

1.ผู้ขออนุญ ำตยื่นค้ ำขอรับใ บ อนุญำตพรอ้มเอก ส ำรปร ะกอบ 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำร 

3.เจ้ำหน้ำท ี่อ อกตรวจสถ ำ นที่ด้ำนสุขลัก ษ ณะ 

4.แจ้ งผลก ำรด้ำเ นินกำร แก่ประชำชน 

7 วัน /  รำย กองคลัง 

11. ขออนุญำต จ้ำหน่ำยสินค้ ำใ นที่หรอื

ท ำงสำธำ รณะ 

-ขอใหม่ / ต่อใบ อนุญ ำต 

1.ผู้ขออนุญ ำตยื่นค้ ำขอรับใ บ อนุญำตพรอ้มเอก ส ำรปร ะกอบ 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำร 

3.เจ้ำหน้ำท ี่อ อกตรวจสถ ำ นที่ด้ำนสุขลัก ษ ณะ 

4.แจ้ งผลก ำรด้ำเ นินกำร แก่ประชำชน 

7 วัน /  รำย กองคลัง 

12. งำนเก ี่ยวก ับ ท ะเบ ียนพำณชิ ย์ 

-ขอใหม่ / ยก เลิก 

1.ผู้ประกอบ พ ำณิชยก ิจยื่น ขอจดทะเบ ียนพำณิ ชย์พร้อ มเอก สำรป ระกอบ 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำร 

3. นำยท ะเบ ียนรับจดท ะเบ ี ยนพิจำรณ ำออกใ บ ท ะเบ ียนพร้อมลงน ำม 

4.ผูป้ ร ะกอบ พำณิ ชยก ิจช้ ำ ระค่ำธรร มเนียม พร้ อมรับใ บ ท ะเบ ียนพำณชิย์ 

10 นำท ี / ร ำย กองคลัง 

13. ขออนุญำตก่อส ร้ำง อำค ำร 

-ขั นตอน ตรวจสอบเ อกส ำ ร/ พื นที่

ก่อสร้ำง 

-ขั นตอนพิ จำร ณำออกใ บ อ นุญำต 

1.ผู้ขออนุญ ำตยื่นค้ ำขออนุ ญำตก่อสรำ้ งอ ำคำรต ำม แบบ ค้ำขออนุญำ ต

ก่อสร้ำงอ ำคำ ร รื อถอน  ดัด แปลง (แบ บ  ข.1) พรอ้ มเอ กส ำรประกอบ 

2.เจำ้ห น้ำท ี่ตรว จสอบเ อกส ำรเบ ื องตน้  / ตรว จสอบผั งเ มอืงแล ะตรวจ สอบ

สภำพส ำธำรณ ะ 

3.นำย ช่ำง /  วศิวกร ต รวจ พิจำรณ ำ 

4.เจ้ำพ นักงำ นท้องถิ่นพิจ ำ รณำค้ำ ขออนุญ ำตก่อสร้ ำง อำคำร 

30 วัน  / ร ำย กองช่าง 

14. ขออนุญำตขุ ดดินแล ะถมดิน 1.ผู้ขออนุญ ำตยื่นเอกส ำรข ออนุญำตพร้ อมเอก สำร ป ร ะกอบ 

2.เจ้ำพนัก ง ำนท้องถิ่น ดำเนิ นกำรตรวจ สอบ และพิ จำร ณำ 

 
 

30 วัน กองช่าง 


