
 

  
  

          

 

 

  
สรุปกระบวนงานบริการ 3 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 5 นาที/ราย 

  

  

                                                    
  
  

 

สรุปกระบวนงานบริการ 2 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 4 นาที/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 านวณภาษี/

รับเงนิ/ออกใบเสร็จรับเงนิ   
  

                  



 

โรงเรือนและที่ดนิ 

 

 

           

 

 

สรุปกระบวนงานบริการ 3 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 5 นาที/ราย 

 

 

  

 

 

สรุปกระบวนงานบริการ 2 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 4 นาที/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 นาที/ราย 

 

 

 

 

  

สรุปกระบวนงานบริการ 2 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 4 นาที/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 30 วัน/ราย 
 

 

  

 

            

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4  ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 20 วัน/ราย 

ขัน้ตอน 

การพจิารณา 
อนุญาต 

ประชาชนผู้ขอ 
อนุญาตก่อสร้าง 

ยื่นค าขอ 

รับเร่ือง/ขัน้ตอน 

การตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 
สถานที่ก่อสร้าง 

ออกใบอนุญาต 

แจ้งเร่ืองคืน
ประชาชนผู้ขอ 

อนุญาต 
 

ประชาชนผู้ขออนุญาต
ก่อสร้างยื่นค าขอ 

 

รับเร่ือง/
ขัน้ตอน 

การตรวจสอบ 

ตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้าง/พจิารณาออก

ใบอนุญาต 
 

แจ้งเร่ืองคืน
ประชาชน 

ผู้ขออนุญาต 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

 



 

 

 

                   

                          

                     

                                     
สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 3 ชม./ราย 

  

            

          

                                                                                                            

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน รวม 2 ชม./ราย 

 

บริการสนับสนุนน า้อุปโภคบริโภค 

ประชาชนเขียนค าร้อง 
แจ้งขอรับการสนับสนุนน า้  

เพื่ออุปโภคบริโภค 

รับเร่ือง ตรวจสอบกับ 

ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง/
รายงานผู้บังคับบัญชา 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

 

ผู้บังคับบัญชาส่ังการ/
หัวหน้าส่วนราชการที่

เก่ียวข้อง/ส่ังการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ 

รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

 

ประชาชนเขียนค าร้อง 
แจ้งขอรับการสนับสนุน
น า้เพื่ออุปโภคบริโภค 

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
รับผิดชอบให้การสนับสนุน 

น า้อุปโภคบริโภค 

รับเร่ือง ตรวจสอบกับ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง/
รายงานผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน 
น า้อุปโภคบริโภค/รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ

ด าเนินการให้การ

สนับสนุนน า้อุปโภค

บริโภค 

 



 
 

 

 

                          
                                                                                   

                                       

สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขัน้ตอน   (ให้บริการในทนัท)ี 

                          

 

                                                                            

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   (ให้บริการในทนัท)ี 

การให้บริการช่วยเหลือสาธารณภยั 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

 

รับเร่ือง/รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ประชาชนแจ้ง
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

แจ้งส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง/ส่ังการให้
ความช่วยเหลือ 

ให้ความ
ช่วยเหลือ 

รายงานผลการ
ด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

 

ประชาชนแจ้ง
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

รับเร่ือง/รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

แจ้งส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง/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 

กับส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

บันทกึ 
เสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

แจ้งหน่วยงาน 
เจ้าของเร่ืองที่รับ 

ผิดชอบบรรเทา 
ความเดือดร้อน 

หัวหน้า
หน่วยงาน

รับผิดชอบแจ้ง 
จนท.ปฏิบัต ิ

  จนท.
ปฏิบัตกิาร 

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

  แจ้งผลการ
ด าเนินการ
แก่ประชาชน แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

 

ประชาชนเขียน
ค าร้อง/แจ้งเหตุ 

ร้องทกุข์ 

แจ้งหน่วยงาน 
เจ้าของเร่ืองที่รับ 
ผิดชอบบรรเทา 
ความเดือดร้อน 

หัวหน้า
หน่วยงาน

รับผิดชอบแจ้ง 
จนท.ปฏิบัต ิ

  แจ้งผลการ
ด าเนินการ
แก่ประชาชน 



 

 

 

  

 

                                  
 

  
                                                  สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 20 วัน 

 

 

 

 

 

 
สรุปกระบวนงานบริการ  4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 15 วัน 

 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

 

ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเภท
ลักษณะขนาดของกจิการ 

ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ 
ที่ขออนุญาต พจิารณาออกใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณาอนุญาตให้
ประชาชนผู้ขอทราบ 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

เดมิ) 

 
ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ขัน้ตอน
พจิารณาออกใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณาอนุญาตให้
ประชาชนผู้ขอทราบ 

 



 

 
 

 

 

                              

 

                                                  สรุปกระบวนงานบริการ 6 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 20 วัน 
 

 

 

 

  

 

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 15 วัน 

 

การขออนุญาตจัดตัง้ตลาด (ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

 

ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบ
เอกสาร/ 

การขออนุญาต 

ตรวจสอบสถานที่
ด าเนินการที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาอนุญาต 

พจิารณา
ออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  

ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ 
ตรวจสอบสถานที่อนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาออกใบอนุญาต 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

เดมิ) 

 
แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  



 

 

 

 

 

 

    

 

สรุปกระบวนงานสรุปกระบวนงานบริการ 6 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 20 วัน 

  

 

 

       

  

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 15 วัน 

การขออนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
(ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

 

ประชาชน 
ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบ
เอกสาร/ 

การขออนุญาต 

ตรวจสอบสถานที่
ด าเนินการที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาอนุญาต 

พจิารณา
ออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

เดมิ) 

 

ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ 
ตรวจสอบสถานที่อนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาออกใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  



 

 

 

 

  

 

    

 

สรุปกระบวนงานสรุปกระบวนงานบริการ 6 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 20 วัน 

  

 

 

       

  

สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขัน้ตอน   รวมระยะเวลา 15 วัน 

การขออนุญาตจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 
(ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) 

ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบ
เอกสาร/ 

การขออนุญาต 

ตรวจสอบสถานที่
ด าเนินการที่ขออนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาอนุญาต 

พจิารณา
ออก

ใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (ที่ปรับปรุงใหม่)

เดมิ) 

 
ประชาชน 

ย่ืนค าขอ
อนุญาต 

รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ 
ตรวจสอบสถานที่อนุญาต 

เสนอผู้บังคับบัญชา/ 
ขัน้ตอนพจิารณาออกใบอนุญาต 

แจ้งผลการพจิารณา 
อนุญาตให้ผู้ขอทราบ 

  

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ (เดมิ) 

 



 

 

  

 

    

                                                                                                  

 

  

 

  

  

   

 

 

                                                      รวมระยะเวลาการให้บริการ 4 นาที 

การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ  

 

ประชาชนกรอก/ย่ืนแบบ
ค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหน้าที่ชีแ้จงเหตุผล 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
พจิารณา เปิดเผยได้ ไม่มีข้อมูลหรือ 

เปิดเผยไม่ได้ 

ขอส าเนา ขอข้อมูลดู 

ช าระค่าธรรมเนียม 

รับส าเนาข้อมูลข่าวสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การขุดดินและถมดิน 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ประชาชนกรอก/ย่ืนแบบค าร้อง 

แจ้งเจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบ 

พิจารณา 

ออกใบรับแจ้ง 

แจ้งให้แก้ไข 

พิจารณา 

ออกใบรับแจ้ง 

แจ้งใหม่ 

รวมระยะเวลาให้บริการ  7  วัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

ประชาชน นายทะเบียน 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ภายใน 30 วันนับแต่ 
วันเริ่มประกอบกิจการ ยื่นค าขอ/รับบัตรคิว 

รอเรียก 

ช าระค่าธรรมเนียม/ 
รับใบเสร็จรับเงิน 

รับใบทะเบียนพาณิชย์/ส าเนาเอกสาร 

รับค าขอ/แจกบัตรคิว 

ตรวจพิจารณา/ออกเลขรับค าขอ 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน 

ออกเลขทะเบียนพาณิชย์ 

จัดท าใบทะเบียนพาณิชย์/ส าเนาเอกสาร 

ลงนาม/จ่ายใบทะเบียนพาณิชย์/ส าเนาเอกสาร 

รวมระยะเวลาให้บริการ  30  นาท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ำเนินกำร 

 

สรุปกระบวนงานบริการ  6  ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 2  วนั 

 

การใหบ้ริการรถบรรทุกศพ 

ประชำชนผู้มำรับ
บริกำรเขียนค ำร้อง 

รับเรื่อง/             
แจ้งค่ำธรรมเนียม 

รับเงิน/ 

ออกใบเสร็จ 

ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร/ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่

เกี่ยวข้อง/ 
สั่งกำรเจ้ำหน้ำท่ีปฎิบัติ 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติ
ด ำเนินกำร 

รำยงำนผล
ผู้บังคับบัญชำทรำบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกระบวนงานบริการ  6  ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 2  วนั 

 

การใหบ้ริการรถดูดส่ิงปฏิกลู 

ประชำชนผู้มำรับ
บริกำรเขียนค ำร้อง 

รับเรื่อง/             
แจ้งค่ำธรรมเนียม 

รับเงิน/ 

ออกใบเสร็จ 

ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร/ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่

เกี่ยวข้อง/ 
สั่งกำรเจ้ำหน้ำท่ีปฎิบัติ 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏบิัติ
ด ำเนินกำร 

รำยงำนผล
ผู้บังคับบัญชำทรำบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกระบวนงานบริการ  6  ขัน้ตอน รวมระยะเวลา 2  วนั 

 

การใหบ้ริการเตน็ท ์

ประชำชนผู้มำรับ
บริกำรเขียนค ำร้อง 

รับเรื่อง/             
แจ้งค่ำธรรมเนียม 

รับเงิน/ 

ออกใบเสร็จ 

ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร/ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่

เกี่ยวข้อง/ 
สั่งกำรเจ้ำหน้ำท่ีปฎิบัติ 

เจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติ
ด ำเนินกำร 

รำยงำนผล
ผู้บังคับบัญชำทรำบ 


