
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เรื่อง   ขอมหีมายเลขประจําบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    กรณีไมมีเอกสารสิทธิที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 

การขอมีหมายเลขประจําบาน 

สงเอกสารประกอบการขอมหีมายเลข
ประจําบาน 

ตรวจสอบภายใน   15   นาท ี

สําเนาทะเบยีนบาน สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาหลักฐานที่ดิน ใบรับรองการมีสวม ใบ ทร.9 

หนังสือรับรองจากผูใหญบาน 

รับใบขอมีหมายเลขประจําบาน
ภายใน   1   วนั 



แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เรื่อง   การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ไมถูกตอง 
ตรวจสอบภายใน 

15 นาที 
ถูกตอง 

ตรวจสอบเอกสาร พิจารณา
อนุญาตภายใน 6 วัน 

สําเนาหลักฐานที่ดิน แบบแปลน 5 ชุด 

ไมถูกตอง ถูกตอง 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร สงคืนแกไขแลวนํามาสงใหม 

สงเอกสารประกอบการ
ขออนุญาตกอสราง

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบยีนบาน 

รอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารตามนัดหมาย
ภายใน 1 วนั 



แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลละอายเรื่อง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 

การขออนุญาตขุดดินถมดิน สงคืนแกไขแลวนํามาสงใหม 

ตรวจสอบภายใน 
15 นาที 

สงเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาอนุญาต
ภายใน 6 วนัทาํการ 

แบบแปลน 5 ชุด สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

สําเนาหลักฐานที่ดิน สําเนาทะเบยีน

ถูกตอง 

รอรับใบอนุญาตตามนัดหมาย
ภายใน 1 วนั 

ไมถูกตอง 



 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 

เรื่อง   ขออนญุาตติดตั้งน้ํามันหลอดแกว 



 

การขออนุญาตติดตั้งน้ํามันหลอดแกว 

ผังบริเวณ 

เอกสารขออนุญาต 

ตรวจสอบเอกสารพิจารณา
อนุญาตภายใน 1 วัน 

สําเนาหลักฐานที่ดิน สําเนาทะเบยีนบาน 

ตรวจสอบภายใน 15 นาท ี

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 

ขอรับใบอนุญาต
ภายใน 1 วนั 



แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เรื่อง   การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

 

(1) ผูประกอบการยื่นคําขอ
พรอมหลักฐาน 

(2) ตรวจสอบคําขอและออก
ใบรับแจง 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
แจงผูประกอบการทันทีหรือ 

ภายใน 7 วนัทาํการเพื่อทราบและแกไข 

 

พื้นที่เกนิ 200 ตร.ม. 

แกไขถูกตอง 
ภายใน 7 วนัทาํการ 

 

พื้นที่ไมเกิน 200 ตร.ม. 

ไมแกไขใหถูกตอง
ภายใน 7 วนัทาํการ 

คําขอและการแจง
เปนอันสิ้นผล 

ออกใบอนุญาตภายใน 7 
วันทําการนับแตวนัที่ได

รับคําขอ 

ออกหนังสือรับรองการแจง
ภายใน 7 วนัทาํการนับแต

วันที่ไดรับการแจง 



แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เรื่อง   การจดัการเหตุรําคาญ 

 

รับเรื่องราวรองเรียน 

การจัดการเหตรุําคาญ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงภายใน 15 วัน 

ดําเนินการตาม  
พรบ.สาธารณสุข 

ไมเปนเหตุรําคาญ เปนเหตุรําคาญ 

แจงผูรอง ตรวจแนะนํา 
รัฐศาสตร + สังคม 



แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เรื่อง   การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 

การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ผูขอรับบริการแจงความประสงค
ขอรับถังขยะ / บริการจัดเก็บขยะ 

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียมคาบริการ
จัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง 

จัดสงถังขยะ / บริการจัดเก็บขยะภายใน 7 วัน 

 

บริการจัดเก็บขยะในชุมชนทุก 7 วัน 



 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 

เรื่อง   ขออนญุาตจัดตั้งตลาดสด 
 
 

 
 
 
                                                                                
                                                                                   สงเพิ่ม 

 
 
 
 

ไมครบถวน 

(3) ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ 

(2) ตรวจสอบเอกสาร (1) ผูประสงคจัดตั้งตลาดสด
ยื่นคําขอ 

ถูกตอง 

(5) ไมอนุญาต 

ไมถูกตอง 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง (7) อนุญาต / อนุญาต
โดยมีเงื่อนไข 

(4) แจงปรับปรุงแกไข 
(6) เปดโอกาสใหโตแยง 

(8) แจงผล 

ครบถวน 



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ องคการบริหารสวนตําบลละอาย 

ดานการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ (สาธารณภัย)   
 

          ประชาชนแจงเรื่องรองทุกขตอ 
                                                          สํานักปลัด ฯ ภายใน 5 นาที 

 
                                                                                 เจาหนาที่ธุรการบันทึกชื่อและ 
                                                       ที่อยูของผูแจง ภายใน 3 นาที 

 
 

              แจงให นายก อบต. ทราบ 
 
 
                                                                       ปลัด อบต.และจนท.ปองกันฯดูที่เกิดเหตุ                          นายก  อบต.อนุมัติ 
                                                                              และชวยเหลือเปนการเฉพาะกิจ 
 
 
                                                                                  ทําการชวยเหลือ (ภายใน 1 วัน) 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ องคการบริหารสวนตําบลละอาย 
ดานการสนับสนุนน้ําอุปโภค   -  บริโภค  ( ภายใน  3 ราย/วัน ) 

 
 

                                                 ประชาชนแจงเรื่องรองทุกขตอสํานักปลัด ฯ 
 

                                                เจาหนาที่ธรุการจดบันทึก  ชื่อและที่อยู  ( ภายใน  10  นาที ) 
 
 

                                                                  แจงให นายก อบต.ทราบ ภายใน  15  นาที 
 
 

                                                                   ปลัด  อบต. ประสานงานกับหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ  ( ภายใน  30  นาที) 

 
                                                 ปฏิเสธ                                    ตอบรับ 

 
             ประสานหนวยงานอื่นตอไป           ดําเนินการ 
                                               (ภายใน  20  นาที)                      (ภายใน  2  ชั่วโมง) 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ของ องคการบริหารสวนตําบลละอาย 
ดานรับแจงเรื่องราวรองทุกข  ( ภายใน  7  วัน ) 

 
ประชาชนแจงเรื่องรอยทุกขตอ 
สํานักปลัด ฯ ภายใน   30  นาที 

 
เจาหนาที่ธุรการบันทึกชือ่และ 
ที่อยูผูแจง  ( ภายใน  30  นาที) 

 
ปลัด ฯ วิเคราะหวาเปนเรื่องเกี่ยวกับ 
หนวยงานใดบาง ( ภายใน 1 วัน ) 

 
สั่งการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ศึกษาระเบียบและรวบรวมขอมูลที่ 
จะแกไขปญหา ( ภายใน 2 วัน) 

 
    ดําเนินการ ภายใน  3  วัน                       ปรึกษาทองถิ่นอําเภอหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 1 วัน 

 
แกไขได     แกไขไมได



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ของ องคการบริหารสวนตําบลละอาย 
ดานขอขอมูลขาวสาร   ( ภายใน 1  วัน ) 

 
ประชาชนแจงเรื่องขอขอมูล 
สํานักปลัด ฯ ภายใน   2 นาที 

 
เจาหนาที่ธุรการบันทึกชือ่และ 
ที่อยูผูแจง  ( ภายใน   3  นาที) 

 
ปลัด ฯ วิเคราะหวาเปนเรื่องเกี่ยวกับ 
หนวยงานใดบาง ( ภายใน  30 นาที ) 

 
สั่งการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ดําเนินใหขอมูล 
  ( ภายใน 1 วัน) 

  
                   

 
    





แนะนําใหปรับปรุงดาน
สุขลักษณะ 

ไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะ 

ถูกตองตามหลักเกณฑ 
ดานสุขลักษณะ 

ไมถูกตองตามหลักเกณฑ 
ดานสุขลักษณะ 

(4) ออกใบอนญุาต 

(4) ไมอนุญาต 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เรื่อง   การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 
 
       
 
 
 
 
     ภายใน  30  วนั 
          (ขยายได  2  คร้ังๆ  ละ ไมเกิน  15  วัน) 

 
 

(1) ผูประกอบการยื่น
คําขอพรอมหลักฐาน 

(2) ตรวจสอบคําขอ 
10 นาที 

ไมถูกตอง 
แจงผูประกอบการทันที
หรือแจงภายใน 15 วัน
เพื่อทราบและแกไข 

กรณีแกไขถูกตองแลว 

ถูกตอง 

(3) ตรวจสอบดาน
สุขลักษณะของ
สถานประกอบการ 

กรณีไมแกไขใหถูกตอง 

ถือเปนการสละสิทธิ์การ
ยื่นคําขอ 


