
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญ้ตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเขืยงราย 

ข้อมูล วันท่ี ๑ ๖  มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ๆ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 
การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ข่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ืงท่ี 
ประขาขนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บันทึกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรืยน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

นิญ,หา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๕๕ - ๕๕ ๑ . การแจ้งขุดดิน - - -

๒.การแจ้งถมดิน
- - - - -

๓ . การขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคาร

๕ ๕ - - - -

๔.การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม 
มาตรา ๓๙ ทวิ

- - - - - -

๕.การย่ืนขออนุญาตดัดแปลง 
อาคาร ตามมาตรา ๒๑

- - - - - -

๖.การแจ้งดัดแปลงอาคาร 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

- - - - - -

๗.การย่ืนขออนุญาตร้ือถอน 
อาคาร ตามมาตรา ๒๒

- - - - - -

๘.การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม 
มาตรา ๓๙ ทวิ

- - - - - -



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ๆ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 
การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ข่ือกระบวนงาบท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี 
ประขาซนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บันทืกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง 
ความล่าข้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

บีญ,หา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๙.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

- - - -

๑๐.การขออนุญาตดัดแปลง 
หรือใข้ที่จอดรถท่ีกลับรถและ 
ทางเข้า-ออกของรถ เพ่ือการ 
อ่ืนตามมาตรา ๓๔
๑๑.การออกใบรับรองการ 
ก่อสร้างอาคารตามมาตรา
๓เอ
๑๒.การขออนุญาตเปลี่ยนการ 
ใขอ้าคารตามมาตรา ๓๓

- - - - - -

๑๓.การขออนุญาตเคลื่อนย้าย 
อาคาร

- - - - - -

๑๔.การขอเปล่ียนผู้ควบคุม 
งาน

- - - - - -

๑๔.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง 
อาคาร
๑๖.การลงทะเบียนและย่ืนคำ 
ขอรับเงินเบ้ียยังฃีพผู้ลงอายุ

๑ - - - - -



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ๆ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 
การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ข่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี
ประชาขนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บันทึกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง 
ความล่าช้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรืยน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

ป้ญหา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๑๗.การลงทะเบียนและย่ืนคำ 
ขอรับเงินเบ้ียความพิการ

๓ - - -

๑๘.การขอรับการสงเคราะห์ 
ผ้ปวยเอดส์

- - -

๑๙.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก 
สร้าง

๓ - - - -

๒๐.การรับขำระภาษีป้าย ๑ - - - -

๒๑.การรับขำระภาษีบำรุง 
ห้องท่ี

- - - - -

๒๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ต้ังใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน 
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ 
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล 
ธรรมดา
๒๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปล่ียนแปลงรายการจด 
ทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ 
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล 
ธรรมดา



๑
จำนวน 

กระบวน 
งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 

การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ข่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี 
ประชาซนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บันทึกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัตตาม 

พ.ร.บ.

บีญหา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๒๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ฃอจด 
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๑

๒๔.การรับนักเรียนเข้าเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษาใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา 
ตาลดอย สังกัดเทศบาลตำบล 
ปาตาล
๒๖.การรับนักเรียนเข้าเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษาใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า 
ตาลเหนือ สังกัดเทศบาล 
ตำบลป่าตาล
๒๗.การรับนักเรียนเข้าเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษาใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า 
ตาลใต้ สังกัดเทศบาลตำบล 
ป่าตาล



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 

จัดทำ 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ๆ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 

การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ข่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี 
ประชาขนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บันทึกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง 
ความส่าข้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

ปิญหา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๒๘.การรับนักเรียนเข้าเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษาใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ 
สังกัดเทศบาลตำบลปาตาล
๒๙.การรับนักเรียนเข้าเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษาใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง 
ขุ่น สังกัดเทศบาลตำบลป่า 
ตาล
๓๐.การรับนักเรียนเข้าเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษาใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย 
ห้อม สังกัดเทศบาลตำบลปา 
ตาล
๓๑.การรับนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาในโรงเรียน 
เทศบาลตำบลป่าตาล
๓๒.การขอรับเงินช่วยพิเศษ 
(กรณีข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรม)



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 

การ

จำนวน 
กระบวบ 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ซ่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี 
ประขาขนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บันทึกตำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง
ความส่าข้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

ปีญ'หา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๓๓.การขอรับบำเหน็จปกติ 
หรือบำเหน็จรายเดือนของ 
ลูกจ้างประจำของเทคบาล 
ตำบลปาตาล
๓๔.การขอรับบำเหน็จปกติ 
และเงินข่วยพิเคษ (กรณี 
ลูกจ้างประจำของเทศบาล 
ตำบลปาตาลถึงแก่กรรม)
๓๔.การขอรับบำเหน็จตก 
ทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับ 
บำเหน็จรายเดือนหรือ 
บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ 
กรรม)
๓๖.การขอรับบำเหน็จพิเศษ 
ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้าง 
ข่ัวคราวของเทศบาลตำบลปา 
ตาล



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ๆ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 

การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ซ่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี 
ประซาซนขอรับ

บริการ

จำนวนการ 
บันทึกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าช้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

ป่ญหา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๓๗.การขอรับบำเหน็จพิเศษ 
(กรณีลูกจ้างประจำหรือ 
ลูกจ้างช่ัวคราวของเทศบาล 
ตำบลป่าตาลถึงแก่กรรมอัน 
เน่ืองจากการปฏิบัติงานใน 
หน้าท่ี)
๓๘.การขอรับบำเหน็จพิเศษ 
รายเดือนของลูกจ้างประจำ 
ของเทศบาลตำบลป่าตาล
๓๙.การขอใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ 
และขนมลฝอยท่ัวใป
๔๐.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ 
และขนมลฝอยท่ัวใป
๔๑.การขอใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการ 
กำจัดมลฝอยท่ัวไป
๔๒.การ1ขอต่ออายุ1ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการ 
กำจัดมลฝอยท่ัวไป



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ตำเนิน 
การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ซ่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี
ประซาซนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บนทืกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง 
ความล่าข้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฎิบ้ตตาม 

พ.ร.บ.

ปิญหา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๔๓.การขอใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ 
และขนส่ิงปฎิกล
๔๔.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ 
และขนส่ิงปฏิกล
๔๔.การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ 
กำจัดส่ิงปฏิกล
๔๖.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการ 
กำจัดส่ิงปฏิกล
๔๗.การขอใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ

๔ ๔

๔๘.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ๆ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 

การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ซ่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคเงท่ี 
ประซาขนขอรับ

บริการ

จำนวนการ 
บันทํกดำฃอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง 
ความล่าช้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

ปีญหา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๔๙.การขอใบอนุญาตจัดต้ัง 
ตลาด

- - -

๕๐.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
จัดต้ังตลาด

- -

๕๑.การขอใบอนุญาตจัดต้ัง 
สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ 
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร

๕๒.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
และสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๕๓.การขอใบอนุญาต 
จำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง 
สาซารณะ



จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
ต้อง 
จัดทำ 

คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ๆ

จำนวน 
คู่มือท่ีอยู่ 
ระหว่าง 
ดำเนิน 

การ

จำนวน 
กระบวน 

งานท่ี 
จัดทำ 

คู่มือแล้ว 
เสร็จ

ข่ือกระบวนงานท่ีให้บริการ จำนวนคร้ังท่ี
ประซาขนขอรับ 

บริการ

จำนวนการ 
บันทึกคำขอ 

บริการของท้ัง 
สองฝ่าย

จำนวนการ 
แจ้งเหตุแห่ง
ความล่าข้า

จำนวนเร่ือง 
ร้องเรียน ท่ี 
เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.

ปีญ,หา
อุปสรรคท่ีพบ

ข้อเสนอแนะ

๕๔.การขอต่ออายุใบอนุญาต 
จำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง 
สาธารณะ
๔๔.การขอหนังสือรับรองการ 
แจ้งจัดต้ังสถานท่ีจำหน่าย 
อาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร พ้ืนท่ีไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร

(ลงข่ือ) ผู้รายงาน
(นางเปียทิพย์ ณ กาฬสินธุ) 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ


