
การชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

กานต  จันทรช่ืน
ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ติดตอสอบถาม

สุธรรม  จันทรเอียด
นายชางโยธา/สํารวจขอเท็จจริง

กิตติชัย  วีระชาติ
     หัวหนาสํานักงานปลัด อบต./ตรวจสอบขอเท็จจริง

             สุทัศน  พูลเสน                         เสนห  ออนเกตุพล
           นายก อบต./อนุมัติ, ส่ังการ                                         ปลัด อบต./พิจารณาขัน้ตน

ผูขอรับบริการ
ย่ืนขอรับบริการ

แจงคํารอง

ในทันที
(กรณีท่ัวไป)

3 วันทําการ
(กรณีจําเปนตองแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณา)



การรับคํารองทั่วไป แจงเหต/ุรองทกุข

พวงทิพย  ทองบาง
เจาหนาท่ีธุรการ/ติดตอสอบถาม

แจงหัวหนาสวนราชการท่ีรับผิดชอบ (รายกรณี)

                    ขอหนัน  เจะดุหมัน    ชวลิตร  เสนขวญัแกว      กิตติชยั  วีระชาติ
                            หัวหนาสวนการคลัง             หัวหนาสวนโยธา          หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.
                                                 ตรวจสอบเสนอความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต./พิจารณาข้ันตน

สุทัศน  พูลเสน
นายก อบต./อนุมัติ, ส่ังการ

ผูขอรบับรกิาร เขียนคํารอง

แจงตอบรับ
การดําเนินการให

ผูขอรับการบริการทราบ
ภายใน 5 วันทําการ



การขอรบับริการขอมลูขาวสาร

ขจรศักด์ิ  เดชวัน
เจาพนักงานธุรการ/เจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร

ตรวจสอบคํารอง

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต./ประธานศูนยขอมูลขาวสาร

ผูขอรบับริการ เขียนคํารอง

กรณีขอสําเนาขอมูลขาวสาร

· กรณีขอมูลท่ีไมตองคนหา
    แจงผูขอรับบริการ ภายใน 10 นาที

· กรณีขอมูลท่ีตองคนหา  แจง
    ผูขอรับบริการ ภายใน 3 วันทําการ



การขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสขุภาพ 130 ประเภท

  ขจรศักด์ิ  เดชวัน
เจาพนักงานธุรการ/ตรวจสอบ

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต./อนุมัติ, ส่ังการ

ผูขอรบับรกิาร
ย่ืนคําขออนุญาตใหม/

ตอใบอนุญาต

อนุญาตรายใหม/
ตอใบอนญุาต

ภายใน 10 วันทําการ
5 วันทําการ

หลกัฐานการขอรับบริการ
1. สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน/บัตรขาราชการ/
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการ

กรณีตอใบอนุญาต



การขออนุญาตจัดตัง้ตลาด

ขจรศักด์ิ  เดชวัน
เจาพนักงานธุรการ/ติดตอสอบถาม

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต./อนุมัติ, ส่ังการ

ผูขอรับบริการ

อนุญาตรายใหม/
ตอใบอนญุาต

ภายใน 10 วันทําการ 5 วันทําการ

หลกัฐานการขอรับบริการ
1. สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน/บัตรขาราชการ/
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด

กรณีตอใบอนุญาต

ย่ืนคําขออนุญาตใหม/
ตอใบอนุญาต



การขออนุญาตจาํหนายสินคา
ในท่ีหรอืทางสาธารณะ

  ขจรศักด์ิ  เดชวัน
เจาพนักงานธุรการ/ติดตอสอบถาม

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต./อนุมัติ, ส่ังการ

ผูขอรับบริการ

อนุญาตรายใหม/
ตอใบอนุญาต

ภายใน 10 วันทําการ 5 วันทําการ

หลกัฐานการขอรับบริการ
1. สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน/บัตรขาราชการ/
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบอนุญาตจําหนายสินคา

กรณีตอใบอนุญาต

ย่ืนคําขออนุญาตใหม/
ตอใบอนุญาต



การขออนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.)

ขจรศักด์ิ  เดชวัน
เจาพนักงานธุรการ/ติดตอสอบถาม

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต./อนุมัติ, ส่ังการ

ผูขอรบับริการ

อนุญาตรายใหม/
ตอใบอนุญาต

ภายใน 10 วันทําการ 5 วันทําการ

หลกัฐานการขอรับบริการ
1. สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน/บัตรขาราชการ/
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบอนุญาตจัดต้ังฯ

กรณีตอใบอนุญาต

ย่ืนคําขออนุญาตใหม/
ตอใบอนุญาต



การขอใบรับรองกอสรางอาคาร
กรณีไมอยูในเขตควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

วรรดี  ชูศรี
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล/ตรวจสอบเอกสาร

        เสนห  ออนเกตุพล             ชวลิตร  เสนขวญัแกว
                  ปลัด อบต.                     หัวหนาสวนโยธา
      อนุญาต, รับรองการขออนุญาต                              ตรวจสอบแบบแปลน,สถานท่ีกอสราง

ผูขอรับบริการ
ย่ืนขออนุญาต

ขอเอกสารเพ่ิมเติม
กรณีเอกสารไมครบถวน

เอกสารครบถวน
กรณีผลการตรวจสอบ

ไมถูกตอง
แจงใหผูขอรับบริการแกไข

ภายใน 5 วันทําการ

ตรวจสอบ
ภายใน 4 วันทําการ

ตรวจพจิารณา
ภายใน 10 วันทําการ

หลกัฐานการขอรับบริการ
1. แบบแปลน, แผนท่ีสังเขป, ผังบริเวณ
2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับบริการ และเจาของท่ีดิน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับบริการ และเจาของท่ีดิน
4. สําเนาโฉนดท่ีดิน / นส.3ก

ตรวจสอบถูกตอง



การขออนญุาตขดุดินและถมดนิ
ตาม พ.ร.บ.ขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543

           วรรดี  ชูศรี
           เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล/ตรวจสอบเอกสาร

ชวลิตร  เสนขวัญแกว
(หัวหนาสวนโยธา)

ตรวจสอบผังบริเวณ,ผังแสดงที่ดินและบริเวณขางเคียง

              สุทัศน  พูลเสน                  เสนห  ออนเกตุพล
                นายก อบต./อนุญาต                                             ปลัด อบต./พิจารณาขัน้ตน

ผูขอรับบริการ
ย่ืนขออนุญาต

ตรวจสอบ
ภายใน 4 วันทําการ

พิจารณาออกใบอนุญาต
ภายใน 3 วันทําการ



การรบัขึน้ทะเบยีนขอรับเบีย้ยงัชีพ
ผูสงูอาย/ุคนพิการ

ชอเพชร  ราษฎรเจริญ
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบเอกสาร

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต./พิจารณาข้ันตน

สุทัศน  พูลเสน
นายก อบต.

แตงต้ังคณะกรรมการรับลงทะเบียน/
พิจารณาคุณสมบัติ/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพ

ผูขอรบับรกิาร

ผูไดรับมอบอํานาจ

ย่ืนเอกสาร

เอกสารครบถวน



การใหบริการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผูขอรบับรกิาร
รับแบบแสดงรายการ/
ตรวจสอบเอกสาร/

เก็บภาษี

ย่ืนคํารองขออุทธรณ
ภายใน  15  วัน

ประเมนิคาภาษ/ีแจงผลการประเมิน

พิจารณาคํารอง
ขออุทธรณ

วลัยลักษ  เกษรสิทธ์ิ
 จพง.จัดเก็บรายได

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต.

ขอหนัน  เจะดุหมนั
หัวหนาสวนการคลัง

คณะกรรมการพจิารณาคํารอง
ขอใหพิจารณาประเมนิใหม



การใหบริการภาษีบาํรุงทองที่

การใหบริการภาษีปาย

ผูขอรับบริการ

รับแบบแสดงรายการ/
ตรวจสอบเอกสาร/

เก็บภาษี

ประเมนิคาภาษี/แจงผลการประเมนิ

วลัยลักษ  เกษรสิทธ์ิ
 จพง.จัดเก็บรายได

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต.

ขอหนัน  เจะดุหมนั
หัวหนาสวนการคลัง



การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย

ผูขอรับบริการ
รับแบบแสดงรายการ/
ตรวจสอบเอกสาร/

เกบ็ภาษี

ย่ืนคํารองขออุทธรณ
ภายใน 30 วัน

ประเมนิคาภาษี/แจงผลการประเมนิ

พิจารณาคํารอง
ขออุทธรณ

วลัยลักษ  เกษรสิทธ์ิ
 จพง.จัดเก็บรายได

เสนห  ออนเกตุพล
ปลัด อบต.

ขอหนัน  เจะดุหมนั
หัวหนาสวนการคลัง

ผูขอรบับรกิาร
ย่ืนคําขอจดทะเบียนใหม/

เปลี่ยนแปลง/ยกเลกิ



นิติยา  ศรีนาค
จพง.การเงินและบัญชี/ตรวจสอบเอกสาร

ชวลิตร  เสนขวัญแกว
หัวหนาสวนโยธา

นายทะเบียน

ขอหนัน  เจะดุหมนั
หัวหนาสวนการคลัง

นายทะเบียน

กิตติชัย  วีระชาติ
หัวหนาสํานักงานปลัด

นายทะเบียน

ในทนัที
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