
ประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน ตามกระบวนงาน

บรกิารประชาชน
ประจาํปีงบประมาณ 2562

...............................................................

อาศยัอาํนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห�งพระราช
กฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.
ศ.2546 ทีก่ําหนดให�ส�วนราชการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน
แต�ละงานและประกาศให�ประชาชน และข�าราชการทราบเป็นการทัว่ไป
ประกอบกบัมตคิณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2546 เรือ่ง
การลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึออกประกาศกําหนดระยะเวลา
แล�วเสร็จงานไว � ดงัต�อไปนี้

ข �อ 1 ประกาศนี้เรยีกว�า “ประกาศองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน ตาม
กระบวนงานบรกิารประชาชน ประจาํปีงบประมาณ 2562”

ข�อ 2 ประกาศนี้ให �ใช �บงัคบัตัง้แต�วนัประกาศเป็นต �นไป
ข�อ 3 ระยะเวลาดาํเนินการแล�วเสร็จของงานให�เป็นไป

ตามรายละเอยีดทีป่รากฏแนบท�ายประกาศนี้

จงึประกาศให�ประชาชนทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัที่ 1 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561

(นายธวชัชยั บญุน�า)
นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มจุลนิท �



เอกสารแนบท�ายประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ลงวนัที่ 1
ตลุาคม 2561

เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน ตามกระบวนงาน
บรกิารประชาชน

ประจาํปีงบประมาณ 2562

กระบวนงานบรกิารตามภารกจิขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
ทีก่ระทรวงมหาดไทยได�แนะนําให�ลดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ

เพื่อประชาชน

ที่ กระบวนงานบรกิาร
ประชาชน ระยะเวลาเดมิ

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

ทีป่รบัลดแล�ว

หน�วยงา
นที่

รบัผิดชอ
บ

1 จดัเก็บภาษีบาํรงุท �องที่ 8 นาท/ีราย 5 นาท/ีราย ส�วน
การคลงั

2 จดัเก็บภาษีโรงเรอืน
และทีด่นิ

10 นาท/ีราย 4 นาท/ีราย ส�วน
การคลงั

3 จดัเก็บภาษีป�าย 10 นาท/ีราย 5 นาท/ีราย ส�วน
การคลงั

4 ขออนุญาตก�อสร �าง
อาคาร

45 วนั/ราย 30 วนั/ราย กองช�าง

5 สนับสนุนน้ําอปุโภค
บรโิภค

1 วนั 2 ชม. 30
นาท/ีราย

สาํนักงา
นปลดั

6 ช�วยเหลอืสาธารณภยั 1 ชม. ในทนัที สาํนักงา
นปลดั

7 รบัแจ �งเรือ่งราวร �องทกุข � แจ �งตอบ
การ

ดาํเนินการ
ให�ผู �ร �อง

ทราบภายใน

แจ �งตอบ
การ

ดาํเนินการ
ให�ผู �ร �อง

ทราบภายใน

สาํนักงา
นปลดั



15 วนั 5 วนั

8 ขออนุญาตประกอบ
กจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต�อสขุภาพ
(130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม�/ต�อ
ใบอนุญาต

30 วนั/ราย 20 วนั/ราย ส�วน
การคลงั

9 ขออนุญาตจดัตัง้ตลาด
- ขออนุญาตใหม�/ต�อ
ใบอนุญาต

30 วนั/ราย 20 วนั/ราย ส�วน
การคลงั

10 ขออนุญาตจดัตัง้
สถานทีจ่าํหน�าย
อาหารหรอืสถานที่
สะสมอาหาร
(พืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง
เมตร)

30 วนั/ราย 20 วนั/ราย ส�วน
การคลงั

11 ขออนุญาตจาํหน�าย
สนิค �าในที่
หรอืทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม�/ต�อ
ใบอนุญาต

30 วนั/ราย 20 วนั/ราย ส�วน
การคลงั

หมายเหตุ
การตดิต�อราชการของประชาชนจะต�องเตรยีมหลกัฐาน เพื่อ

แสดงต�อเจ �าหน�าทีค่วรนําเอกสารมาตดิต�อประกอบด�วย บตัรประชาชน
หรอืบตัรข �าราชการ และสาํเนาทะเบยีนบ�าน, ใบเสร็จภาษีปีทีผ่�านมาสาํ
หรบัการชําระภาษีต�างๆ หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข �อง

ประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน ตามกระบวนงาน



บรกิารประชาชนเพิ่มเตมิ
ประจาํปีงบประมาณ 2562

...............................................................

อาศยัอาํนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห�งพระราช
กฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.
ศ.2546 ทีก่ําหนดให�ส�วนราชการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน
แต�ละงานและประกาศให�ประชาชน และข�าราชการทราบเป็นการ
ทัว่ไป ประกอบกบัมตคิณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2546 เรือ่ง
การลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึออกประกาศกําหนดระยะเวลา
แล�วเสร็จงานไว � ดงัต�อไปนี้

ข �อ 1 ประกาศนี้เรยีกว�า “ประกาศองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท � เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน ตาม
กระบวนงานบรกิารประชาชนเพิ่มเตมิ ประจาํปีงบประมาณ 2562”

ข�อ 2 ประกาศนี้ให �ใช �บงัคบัตัง้แต�วนัประกาศเป็นต �นไป
ข�อ 3 ระยะเวลาดาํเนินการแล�วเสร็จของงานให�เป็นไป

ตามรายละเอยีดทีป่รากฏแนบท�ายประกาศนี้

จงึประกาศให�ประชาชนทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัที่ 1 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561

(นายธวชัชยั บญุน�า)
นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



เอกสารแนบท�ายประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ลงวนัที่ 1
ตลุาคม 2561

เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน ตามกระบวนงาน
บรกิารประชาชนเพิ่มเตมิ
ประจาํปีงบประมาณ 2562

ที่ กระบวนงานบรกิาร
ประชาชน ระยะเวลาเดมิ

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

ทีป่รบัลดแล�ว

หน�วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ
1 การจดทะเบยีนพาณิชย �

(ตัง้ใหม�) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชย �พ.
ศ.2499
กรณีผู �ขอจดทะเบยีน
เป็นบคุคลธรรมดา
(บญัชคีู�มือสาํหรบั
ประชาชนตาม
กระบวนงานในคู�มือ
กลางของ อปท.)

90 นาท/ีราย 60 นาท/ีราย กองคลงั

2 การจดทะเบยีนพาณิชย �
(เปลีย่นแปลงรายการ
จดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบยีนพาณิชย �พ.
ศ.2499 กรณีผู �ขอจด
ทะเบยีนเป็นบคุคล
ธรรมดา
(บญัชคีู�มือสาํหรบั
ประชาชนตาม
กระบวนงานในคู�มือ
กลางของ อปท.)

90 นาท/ีราย 60 นาท/ีราย กองคลงั

3 การจดทะเบยีนพาณิชย �
(เลกิประกอบพาณิชยกจิ)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชย �พ.ศ.2499
กรณีผู �ขอจดทะเบยีน
เป็นบคุคลธรรมดา
(บญัชคีู�มือสาํหรบั
ประชาชนตาม

90 นาท/ีราย 60 นาท/ีราย กองคลงั



กระบวนงานในคู�มือ
กลางของ อปท.)

4 การลงทะเบยีนและยืน่
คาํขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ
(บญัชคีู�มือสาํหรบั
ประชาชนตาม
กระบวนงานในคู�มือ
กลางของ อปท.)

50 นาท/ีราย 30 นาท/ีราย สาํนักงาน
ปลดั

5 การลงทะเบยีนและยืน่
คาํขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพีความพิการ
(บญัชคีู�มือสาํหรบั
ประชาชนตาม
กระบวนงานในคู�มือ
กลางของ อปท.)

50 นาท/ีราย 30 นาท/ีราย สาํนักงาน
ปลดั

6 การขอรบัการสงเคราะห �
ผู �ป� วยเอดส �
(บญัชคีู�มือสาํหรบั
ประชาชนตาม
กระบวนงานในคู�มือ
กลางของ อปท.)

15 วนั/ราย 13 วนั/ราย สาํนักงาน
ปลดั

7 การขอใช�น้ําประปา
หมู�บ �าน
(บญัชคีู�มือสาํหรบั
ประชาชนตาม
กระบวนงานในคู�มือ
กลางของ อปท.)

3 วนั/ราย 2 วนั/ราย สาํนักงาน
ปลดั

-2-

ที่ กระบวนงานบรกิาร
ประชาชน ระยะเวลาเดมิ

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

ทีป่รบัลดแล�ว

หน�วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ
8 การจ�ายเงนิเบีย้ยงัชพี

ผู �สงูอายุ ผู �พิการและ
ผู �ป� วยเอดส �

6 ขัน้ตอน
6 วนั

5 ขัน้ตอน
6 วนั

สาํนักงาน
ปลดั



9 การรบัลงทะเบยีนขอรบั
เบีย้ยงัชพีผู �สงูอายรุาย
ใหม�

6 ขัน้ตอน
2 วนั

5 ขัน้ตอน
2 วนั

สาํนักงาน
ปลดั

หมายเหตุ
การตดิต�อราชการของประชาชนจะต�องเตรยีมหลกัฐาน เพื่อ

แสดงต�อเจ �าหน�าทีค่วรนําเอกสารมาตดิต�อประกอบด�วย บตัรประชาชน
หรอืบตัรข �าราชการ สาํเนาทะเบยีนบ�าน สมดุประจาํตวัคนพิการ รปู
ถ�าย หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข �อง

ที่ ลบ ๘๒๓๐๑/ว 697 ทีท่าํการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี
๑๕๑๕๐



10 ตลุาคม ๒๕60

เรือ่ง ขอความร�วมมือประชาสมัพนัธ �ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานบรกิารประชาชน

เรยีน กํานันและผู �ใหญ�บ �านในเขตตาํบลมจุลนิท �ทกุท�าน

สิง่ทีส่�งมาด �วย ๑. สาํเนาประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 เรือ่ง การ กําหนดระยะเวลา
แล�วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบรกิารประชาชน
ประจาํปีงบประมาณ 2561
จาํนวน ๑ ชดุ

2. สาํเนาประกาศองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ลง
วนัที่ 2 ตลุาคม 2560 เรือ่ง การ กําหนดระยะเวลาแล�ว
เสร็จของงาน ตามกระบวนงานบรกิารประชาชนเพิ่มเตมิ
ประจาํปีงบประมาณ 2561
จาํนวน ๑ ชดุ

3. แผนผงัขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน
จาํนวน ๑ ชดุ

4. แผ�นพบัประชาสมัพนัธ � จาํนวน
5 แผ�น

ด �วยองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ได �จดัทาํประกาศ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เรือ่ง การกําหนดระยะเวลาแล�ว
เสร็จของงาน ตามกระบวนงานบรกิารประชาชน และงานบรกิาร
เพิ่มเตมิ ประจาํปีงบประมาณ 2561 โดยมีวตัถปุระสงค �เพื่อลด
ขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ ในการให�บรกิารประชาชน
และเพื่อให �เกดิความรวดเร็ว ลดความซํา้ซ �อนในการปฏบิตังิาน นัน้

ดงันัน้ จงึขอความร�วมมือจากท�านประชาสมัพนัธ �ประกาศฯ
ดงักล�าว ผ�านทางหอกระจายข�าว และตดิบอร �ดประชาสมัพนัธ �ของ
หมู�บ �าน เพื่อให �ประชาชนทราบโดยทัว่กนั รายละเอยีดตามสิง่ทีส่�งมาด �
วย แนบมาพร�อมนี้

จงึเรยีนมาเพื่อประชาสมัพนัธ �และขอขอบคณุมา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถอื

(นายธวชัชยั บญุน�า)



นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

สาํนักงานปลดั
โทร. ๐-๓๖๗๙-๘๒๕๓
โทรสาร ๐-๓๖๗๙-๘๒๕๓

ยดึมั่นธรรมาภบิาล บรกิารเพื่อประชาชน



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดเหลอื 3 ขัน้ตอน

1 2 3
ผู �มีหน�าทีเ่สยีภาษีโรงเรอืน

และทีด่นิ
ยืน่แบบแจ�งรายการ
ทรพัย �สนิ (ภ.ร.ด.2)

พร�อมเอกสารประกอบการ
เสยีภาษี
(1 )ี

เจ �าหน�าที่
ตรวจสอบเอกสาร

และออก
ใบเสร็จรบัเงนิ

(2 นาท)ี
นางรชันีย � พุ�มบานเย็น
ผ�อาํนวยการกองคลงั

ลดเหลอื 4 นาท/ีราย (กรณี
รายเก�า)

ผู �มีหน�าทีเ่สยีภาษี
ชําระภาษี
และรบั

ใบเสร็จรบัเงนิค�าภาษี
(1 นาท)ี



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการจดัเก็บภาษีป�าย
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดเหลอื 3 ขัน้ตอน

1 2 3
ผู �มีหน�าทีเ่สยีภาษีป�าย

ยืน่แบบแสดงรายการภาษี
ป�าย (ภ.ป.1)

พร�อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา
(2 นาท)ี
ั ื

เจ �าหน�าที่
ตรวจสอบเอกสาร

และออก
ใบเสร็จรบัเงนิ

(2 นาท)ี
นางรชันีย � พุ�มบานเย็น
� ํ ั

ลดเหลอื 5 นาท/ีราย (กรณี
ราย ก�า)

ผู �มีหน�าทีเ่สยีภาษี
ชําระภาษีและรบั

ใบเสร็จรบัเงนิค�าภาษี
(1 นาท)ี

น.ส.ปัญญารตัน � คณะ
ิ ์



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการจดัเก็บภาษีบาํรงุท �องที่
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดเหลอื 3 ขัน้ตอน

1 2 3
ผู �เป็นเจ �าของทีด่นิยืน่

แบบแสดง
รายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5)

พร�อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา (2

)ี

เจ �าหน�าที่
ตรวจสอบเอกสาร

และออก
ใบเสร็จรบัเงนิ

(2 นาท)ี
นางรชันีย � พุ�มบานเย็น
ผ�อาํนวยการกองคลงั

ลดเหลอื 5 นาท/ีราย

ผู �มีหน�าทีเ่สยีภาษี
ชําระภาษีและรบั

ใบเสร็จรบัเงนิค�าภาษี
(1 นาท)ี

น.ส.ปัญญารตัน � คณะ
ิ ์



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการขออนุญาตก�อสร �างอาคาร
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดเหลอื 4 ขัน้ตอน

1 2 3 4
ประชาชนยืน่คํา
ขออนุญาต
พร�อมเอกสาร
ประกอบ

การพิจารณา
(2 วนั)

เจ �าหน�าที่
ตรวจสอบ
เอกสาร

สถานทีข่อ
อนุญาต
(20 วนั)

ลดเหลอื 30 วนั/

เสนอผู �บรหิาร
(3 วนั)

นายกอบศกัดิ ์
คณโฑเงนิ
ผ�อาํนวยการ

แจ �งผลการพิ
จารณา

ให�ผู �ขอทราบ
(5 วนั)

นายภวูนาท
บรณศลิป�



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการสนับสนุนน้ําอปุโภคบรโิภค
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดเหลอื 2 ชัว่โมง 30 นาท/ีราย
1 2 3

แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการช�วยเหลอืบรรเทาสาธารณภยั
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ผู �ขอรบัการ
สนับสนุนเขยีน
คาํร �องและยืน่คาํ

ร �อง
(15 นาท)ี

นําคาํร �องเสนอ
ผู �บรหิาร

พิจารณาและสัง่การ
(15 นาท)ี

น ส ศริทิพิย � นิยม

นํารถบรรทกุน้ํา
ออกให� บรกิาร
สนับสนุนน้ํา

อปุโภคบรโิภค (2
ชม)



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการรบัแจ �งเรือ่งราวร �องทกุข �
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดเหลอื 5 วนั ( 3 ขัน้ตอน) 1

2

ผู �ร �องทกุข �ยืน่คําร �องต�อเจ �าหน�าที่ (1
วนั)

นางสาวเพ็ญศรี คําฉิม
จ �า ัก า กา

เจ �าหน�าทีเ่สนอเรือ่งร �องทกุข �ต�อผู �บรหิาร
รบัทราบและสัง่การ (3 วนั)

นางสาวศริทิพิย � นิยมศลิป� ปลดั อบต.
นายธวชัชยั บญน�า นายก อบต

ปฏบิตัหิน�าทีท่นัททีีไ่ด �รบัแจ �ง
เหตุ

� � ี่ ีไ่ � ั



3
แจ �งผู �ร �องทราบ (1 วนั)
นางสาวเพ็ญศรี คําฉิม
เจ �าพนักงานธรุการ



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานใน
การลงทะเบยีนและ

ยืน่คําขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดั

ลพบรุี

ปรบัลดลงเหลอื 2 ขัน้ตอน ระยะเวลา 30 นาที

1

2

ผู �ประสงค �จะขอรบัเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ
ในปีงบประมาณถดัไปหรอืผู �รบัมอบ
อํานาจ ยืน่คําขอพร�อมเอกสาร

หลกัฐานและเจ �าหน�าทีต่รวจสอบคํา
ร �องขอลงทะเบยีนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ (20 นาท)ี

ออกใบรบัลงทะเบยีนตามแบบ
ยืน่คําขอลงทะเบยีนให�ผู �ขอ

ลงทะเบยีนหรอืผู �รบัมอบอํานาจ
(10 นาท)ี
ั



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานใน
การลงทะเบยีนและ

ยืน่คําขอรบัเงนิเบีย้ความพิการ
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดั

ลพบรุี

ปรบัลดลงเหลอื 2 ขัน้ตอน ระยะเวลา 30 นาที

1

2

ผู �ประสงค �จะขอรบัเบีย้ความพิการ
ในปีงบประมาณถดัไปหรอืผู �รบัมอบ
อํานาจ ยืน่คําขอพร�อมเอกสาร

หลกัฐานและเจ �าหน�าทีต่รวจสอบคํา
ร �องขอลงทะเบยีนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ (20 นาท)ี

ออกใบรบัลงทะเบยีนตามแบบ
ยืน่คําขอลงทะเบยีนให�ผู �ขอ

ลงทะเบยีนหรอืผู �รบัมอบอํานาจ
(10 นาท)ี



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน
การขอรบัการสงเคราะห �ผู �ป� วยเอดส �

องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดั
ลพบรุี

ปรบัลดลงเหลอื 5 ขัน้ตอน ระยะเวลา 13 วนั

1

2

3

4

ผู �ประสงค �จะขอรบัการสงเคราะห �หรอืผู �รบัมอบอํานาจ ยืน่คํา
ขอพร�อมเอกสารหลกัฐานและเจ �าหน�าทีต่รวจสอบคําร �องขอ

ลงทะเบยีนและเอกสารหลกัฐานประกอบ (45 นาท)ี
น.ส.วลัภา มาตรง

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู�และคณุสมบตัิ (15
นาท)ี

น.ส.วลัภา มาตรง

ตรวจสภาพความเป็นอยู�และคณุสมบตัขิองผู �ทีป่ระสงค �ขอรบั
การสงเคราะห �(3 วนั)
น.ส.วลัภา มาตรง

จดัทาํทะเบยีนประวตัพิร �อมเอกสารหลกัฐานประกอบความเห็น
เพ่ือเสนอผ�บรหิารพิจารณา



5

พิจารณาอนุมตัิ (7 วนั)
น.ส.วลัภา มาตรง
นักพฒันาชมุชน



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการขอใช�น้ําประปาหมู�บ �าน
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดลงเหลอื 5 ขัน้ตอน ระยะเวลาภายใน 2 วนั

1 2 3

5 4

ผู �ใช �น้ําเขยีนคาํร �องและ
ยืน่คาํร �องต�อเจ �าหน�าที่

เพื่อตรวจสอบ
น.ส.กลัยา ยนืยง
ผ�ช�วยเจ �าพนักงาน

เสนอผู �บรหิารทราบ
เพื่ออนุมตัแิละสัง่การ
นายกอบศกัดิ ์ คณ

โฑเงนิ
ผ�อาํนวยการกองช�าง

แจ �งผู �ขอใช �น้ําทราบ
น.ส.กลัยา ยนืยง
ผู �ช�วยเจ �าพนักงาน
จดัเก็บรายได�

ผู �ขอใช �น้ําชําระ
ค�าธรรมเนียมและ
เจ �าหน�าทีอ่อก
ใบเสร็จรบัเงนิ

น ส ปัญญารตัน � คณะ

ผู �ขอใช �น้ําเขยีนสญัญา
การใช �น้ํา

น.ส.กลัยา ยนืยง
ผู �ช�วยเจ �าพนักงาน



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน
การจดทะเบยีนพาณิชย �(เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน)

ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย �พ.ศ.2499 กรณีผู �ขอจดทะเบยีน
เป็นบคุคลธรรมดา

องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดลงเหลอื 4 ขัน้ตอน ระยะเวลาภายใน 60 นาที

1

2

3

4

นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ �งผล (30 นาท)ี

นางสาวศริทิพิย � นิยมศลิป�
ป ั ิ �

เจ �าหน�าทีก่ารเงนิรบัชําระ
ค�าธรรมเนียม (5 นาท)ี

นางสาวปัญญารตัน � คณะฤทธิ ์
ั ชิ ิ ั ชี

นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน/
เจ �าหน�าทีบ่นัทกึข �อมลูเข �าระบบ/
จดัเตรยีมใบสาํคญัการจดทะเบยีน/
หนังสอืรบัรอง/สาํเนาเอกสาร (15

นาท)ี

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบยีนพาณิชย �ให �ผู �

ยืน่คาํขอ (10 นาท)ี
นางสาวกลัยา ยนืยง / นางสาวศิ

รทิพิย � นิยมศลิป�
็ ไ



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน
การจดทะเบยีนพาณิชย �(ตัง้ใหม�)

ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย �พ.ศ.2499 กรณีผู �ขอจดทะเบยีน
เป็นบคุคลธรรมดา

องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดลงเหลอื 4 ขัน้ตอน ระยะเวลาภายใน 60 นาที

1

2

3

4

นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ �งผล (30 นาท)ี

นางสาวศริทิพิย � นิยมศลิป�
ป ั ิ �

เจ �าหน�าทีก่ารเงนิรบัชําระ
ค�าธรรมเนียม (5 นาท)ี

นางสาวปัญญารตัน � คณะฤทธิ ์
ั ชิ ิ ั ชี

นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน/
เจ �าหน�าทีบ่นัทกึข �อมลูเข �าระบบ/
จดัเตรยีมใบสาํคญัการจดทะเบยีน/
หนังสอืรบัรอง/สาํเนาเอกสาร (15

นาท)ี

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบยีนพาณิชย �ให �ผู �

ยืน่คาํขอ (10 นาท)ี
นางสาวกลัยา ยนืยง / นางสาวศิ

รทิพิย � นิยมศลิป�
ไ



แผนผงัการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน
การจดทะเบยีนพาณิชย �(เลกิประกอบพาณิชยกจิ)

ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย �พ.ศ.2499 กรณีผู �ขอจดทะเบยีน
เป็นบคุคลธรรมดา

องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ปรบัลดลงเหลอื 4 ขัน้ตอน ระยะเวลาภายใน 60 นาที

1

2

3

4

นายทะเบยีนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ �งผล (30 นาท)ี

นางสาวศริทิพิย � นิยมศลิป�
ป ั ิ �

เจ �าหน�าทีก่ารเงนิรบัชําระ
ค�าธรรมเนียม (5 นาท)ี

นางสาวปัญญารตัน � คณะฤทธิ ์
ั ชิ ิ ั ชี

นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน/
เจ �าหน�าทีบ่นัทกึข �อมลูเข �าระบบ/
จดัเตรยีมใบสาํคญัการจดทะเบยีน/
หนังสอืรบัรอง/สาํเนาเอกสาร (15

นาท)ี

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบยีนพาณิชย �ให �ผู �

ยืน่คาํขอ (10 นาท)ี
นางสาวกลัยา ยนืยง / นางสาวศิ

รทิพิย � นิยมศลิป�
ไ



แผนผงัขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน
ในการเบกิจ�ายเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ ผู �พิการ และผู �ป� วยเอดส �
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 5 ขัน้ตอน ระยะเวลาดําเนินการ 6 วนั

ขัน้ตอนที่ 1

ขัน้ตอนที่ 2

ขัน้ตอนที่ 3

ขัน้ตอนที่ 4

ขัน้ตอนที่ 5

กาํหนดวนัเวลาจ�ายเบีย้ยงัชพีและประชาสมัพนัธ �
ให �กลุ�มเป�าหมายทราบ

น.ส.วลัภา มาตรง นักพฒันาชมุชน
(สาํนักงานปลดั)

ตรวจสอบความถกูต �องของรายชือ่ผู �มีสทิธริบัเงนิ
สงเคราะห �เบีย้ยงัชพี

น.ส.วลัภา มาตรง นักพฒันาชมุชน
(สาํนักงานปลดั)

สาํนักงานปลดัฯ จดัทาํฎกีาเบกิจ�ายเงนิสงเคราะห �
เบีย้ยงัชพีและเอกสารอืน่

ทีเ่กีย่วข �องส�งให �กองคลงั เพ่ือตรวจสอบความถกู
ต �องของเอกสาร

น ส วลัภา มาตรง นักพฒันาชมชน

ให�บรกิารจ�ายเงนิเบีย้ยงัชพีแก�ผู �สงูอายุ ผู �พิการ
และผู �ป� วยเอดส �

ณ องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท �
น.ส.วลัภา มาตรง นักพฒันาชมุชน

( ํ ั ป ั )

จดัทาํเช็คเบกิจ�ายเงนิสงเคราะห �เบีย้ยงัชพีเสนอ
ผู �บรหิารลงนามสัง่จ�ายเช็คเบกิจ�ายเงนิ

น.ส.ปัญญารตัน � คณะฤทธิ ์ นักวชิาการเงนิและบญัชี
นางรชันีย � พุ�มบานเย็น ผู �อาํนวยการกองคลงั

(กองคลงั)





แผนผงัขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิานในการรบัลงทะเบยีนขอรบัเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายรุายใหม�
องค �การบรหิารส�วนตําบลมจุลนิท � อําเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

หลกัฐานประกอบแบบคําขอ
1.บตัรประจาํตวัประชาชนพร�อมสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั
2. ทะเบยีนบ�านพร�อมสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั
3. สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพร�อมสาํเนา กรณีผู �ขอรบัเบีย้ยงัชพีฯ ประสงค �ขอรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพีผ�านธนาคาร จาํนวน 1 ฉบบั
4. หนังสอืมอบอํานาจพร�อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู �มอบอํานาจและผู �รบัมอบ
อํานาจ อย�างละ 1 ฉบบั

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2

ขัน้ตอนที่ 5 ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ตอนที่ 3

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 5 ขัน้ตอน ระยะเวลาดําเนินการ 2
ั

เสนอผู �บรหิารลงนาม
รบัลงทะเบยีน
น.ส.วลัภา มาตรง

ผู �สงูอายุ หรอืผู �รบัมอบอํานาจ
ยืน่คําขอลงทะเบยีนขอรบัเงนิ

เบีย้ยงัชพีผู �สงูอายพุร �อมหลกัฐาน
ต�อเจ �าหน�าที่

น ส วลัภา มาตรง นักพฒันาชมชน

เจ �าหน�าทีต่รวจสอบ
ความถกูต �อง

ในแบบคําขอพร�อม
หลกัฐาน

ผู �สงูอายุ หรอืผู �รบัมอบอํานาจ รบั
แบบคําขอจากเจ �าหน�าทีแ่ละกรอก
ข�อมลูในแบบคําขอลงทะเบยีน
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ

น ส วลัภา มาตรง นักพฒันาชมชน

เสนอคณะกรรมการฯ
ตรวจสอบคณุสมบตัิ
น.ส.วลัภา มาตรง



ขัน้ตอนที่ 1 - 3 รวมระยะเวลา 1 วนั / ขัน้ตอนที่ 4 – 5 รวมระยะเวลา 1 วนั


