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คํานํา 
 

       พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy) เพื่อการไมเรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให จากประชาชน และเปนการลด
ระยะเวลา/ขั้นตอนการใหบริการลง ไมนอยกวา 30 – 50 % ของระยะเวลา/ขั้นตอนเดิม โดยใหสวนราชการ
พิจารณาลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาของการใหบริการ ในแตละกระบวนงานลง หรือใหรวดเร็วขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน  ไดกําหนดให “ในกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอย
จะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ...” โดยมีเปาหมาย เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ  สรางใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ 
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1.ที่มา 

  เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร 
และหลักฐานที่จําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการคาโลก ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรมภายใตแผนการ
ยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 ใหเปนรูปธรรม ซึ่งการปรับปรุงคูมือประชาชน เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตแผนการยกระดับ
ดังกลาว และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการตามมาตรการอํานวย
ความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให จากประชาชน) นั้น 
 

  คณะรัฐมนตรี ไดปรึกษาและลงมติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงคูมือประชาชนตาม
แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 และกําหนดใหสวนราชการดําเนินการตามมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไม
เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให จากประชาชน     

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
       2.1 เพื่อใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
       2.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3.คําจํากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให
ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 
      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ 
      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 
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4.แนวคิดและหลักการ 
                    
 แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปนหลักการ
สําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน ใน
การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน
อยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมี
วัตถุประสงคดังนี้.- 
  1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ 
  2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
  4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ            
 4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
 หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ประชาชนตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการ
ประชาชน 
5.ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
             ประโยชนตอผูรับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
  -ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
  -ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 
    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการ 
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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     แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การชวยเหลอืสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

                   แจงเหตุสาธารณภัยตาง ๆ 

ไฟไหม 

- น้ําทวม 
 

 

ขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย  เวลาปฏบิัติงานเดิม  -  ชัว่โมง  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดในทันท ี

 

 

ผูขอความชวยเหลือ เจาหนาที่งานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

ออกชวยเหลือ 

ในทันที 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 
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                    แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                        

(งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย) 

 

 

 

 

 

                    

 แจงเหตุสาธารณภัยตาง ๆ 

- ไฟไหม 
- น้ําทวม 
 

 

ขั้นตอนงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย  เวลาปฏิบัติงานเดิม  1  ชัว่โมง  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดในทันท ี

 

ผูขอความชวยเหลือ เจาหนาที่งานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยรายงานผูบริหาร 
ภายใน 1 ชั่วโมง 

ออกชวยเหลือ 

ในทันที 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

 

                                                                                                                                         5           

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาง ๆ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกจิการตาง ๆ เดิม  30 วัน ตอราย  เวลาปฏิบัติงานทีป่รับลด  20 วันตอราย 

เขียนคํารองพรอมยื่นเอกสาร 

กรณีรายใหม 

ตรวจเอกสาร /ใหคําแนะนํา 

กรณีรายเกา 

ตรวจพบปญหาใหปรับปรุงแกไข 

ชําระคาธรรมเนยีมใบอนญุาต 

รับใบอนุญาตรายใหม รับใบอนุญาตรายเกา 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                            แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                       6 
(รับแจงเรื่องราวรองทกุข ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับแจงเรื่องราวรองทุกข   20 วัน ตอราย  เวลาปฏิบตัิงานที่ปรับลด  7 วันตอราย 

 

เขียนคํารองพรอมยื่นเอกสาร 

รับเรื่อง/ตรวจสอบความถูกตอง 
บันทึกเสนอผูบริหาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

แจงผลการดาํเนินการ 
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                           แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                        7 

(การขอขอมูลขาวสารทางราชการเดิม ) 

              

 

 

 

 

 

(การขอขอมลูขาวสารทางราชการกําหนดใหม ) 

 

 

 

 

 
 

ประชาชนเขียนคํารองขอ 

ขอมูลขาวสารทางราชการ 

บันทึกรับเรื่อง 

เสนอผูบังคับบัญชา 

แจงหนวยงานเจาของ

เร่ือง 

หัวหนาหนวยงานแจง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องที่

ขอ 

จัดเตรียมขอมูล / เอกสาร 

ตามคําขอ 
แจงผูขอรับขอมูลขาวสาร 

ทางราชการ 

ประชาชนเขียนคํารองขอ 

ขอมูลขาสารทางราชการ 

บันทึกรับเรื่อง 

เสนอผูบังคับบัญชา 

แจงหนวยงานเจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบ 

จัดเตรียมขอมูล / เอกสาร 

ตามคําขอ 

แจงผูขอรับขอมูลขาวสารทาง
ราชการ 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                            แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                        8 

(บริการอินเทอรเน็ต )                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใชบริการอินเตอร เดิม  -  นาที ตอราย  เวลาปฏิบตัิงานที่ปรับลด  3 นาทตีอราย 

 

 

เขียนคํารองขอใชบริการพรอมยื่น
เอกสาร 

รับเร่ือง/เสนอผูบริหาร ผูขอใชอินเตอรเน็ต 

ลงชื่อในสมุดใชบริการ 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                         แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                          9 

(ขออนุญาตกอสรางอาคาร ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตกอสรางอาคาร   เดิม  30  นาที ตอราย  เวลาปฏิบตัิงานที่ปรับลด  4-6 นาทีตอราย 

ผูขอยื่นเอกสารพรอมเอกสาร 

ออกหนังสือรับรอง 

(กรณีไมอยูในเขตควบคุมอาคาร) เสนอผูบริหารอนมุัต ิ

ผูขอรับหนงัสือ เอกสารสําหรับการย่ืนขอ 

1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  ทะเบียนบาน 

2.  ใบเสรจ็รับเงินปท่ีผานมา 

ฉบับปรับปรุง ระยะที่ 2 Zero Copy 



 

                            แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                          10 
(อุทิศที่ดินเพ่ือเปนทางสาธารณะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการอุทิศทีด่ินเพือ่เปนทางสาธารณะ  เดมิ  7  วัน ตอราย  เวลาปฏิบตัิงานที่ปรับลด  5-6 วันตอราย 

 

กรอกแบบหนังสืออุทิศที่ดินพรอมเอกสาร
หลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เสนอผูบริหารลงนามรับมอบที่ดนิ 

เอกสารสําหรับการอุทิศที่ดิน 

1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  ทะเบียนบาน 

3.  โฉนดท่ีดิน 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                            
    แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                           11 

(การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน    3 วัน ตอราย  เวลาปฏิบัตงิานที่ปรับลด   วันตอราย 

ยื่นคําขออนุญาตพรอมเอกสาร
หลักฐาน 

เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่กอสราง เจาหนาที่ตรวจหลักฐาน 

ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต ออกใบอนญุาต 

เอกสารสําหรับการยื่นขอ 
1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  ทะเบียนบาน 

3.  โฉนดที่ดิน 

4.  สอบรายละเอียดเพิ่มเติมสวนโยธา 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                           แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                            12 

(งานจดัเก็บรายได ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการชําระภาษีตาง ๆ เดิม  10 นาที / รายเวลาปฏิบตัิงานที่ปรับลด  5 นาที / ราย 

 

 

เอกสารสําหรับการยื่นภาษี 

1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  ใบเสรจ็รับเงินปที่ผานมา 

ภาษีโรงเรือน 

และที่ดิน 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอมูลในแบบพรอมแนบเอกสารยืน่ตอเจาหนาที่ 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

ภาษปีาย ภาษบีํารุง
ทองที ่ผูมีหนาที่ชําระภาษี 

 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                              แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                            13 

(การรับขึ้นทะเบียนผูสงูอายุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ  เดมิ  ๑๐ นาท/ีราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓-๕ นาท/ีราย 

เอกสารสําหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ 

๑.  บัตรประจําตัวประชาชน 

๒.  ใบมอบอํานาจ(ถามี) 
๔.  สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑ นาท/ีราย 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/แจงผล
การขึ้นทะเบียนฯ 

๒ นาท/ีราย 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 

๑ นาที/ราย 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 

๑ นาที/ราย 

ฉบับปรับปรุง ระยะท่ี 2 Zero Copy 



 

                     

                   14 

     แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับขึ้นทะเบียนผูพกิาร) 
 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ  เดิม  ๑๐ นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  ๓-๕ นาที/ราย 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 

๑ นาที/ราย 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 

๑  นาที/ราย 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑  นาท/ีราย 

เอกสารสําหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูพิการ 

๑.  บัตรประจําตัวผูพกิาร 

2.  ใบมอบอํานาจ(ถามี) 
3.  สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/แจงผล
การขึ้นทะเบียนฯ 

๒ นาท/ีราย 

ฉบับปรับปรุง ระยะที่ 2 Zero Copy 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด) 

                  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ  เดมิ  ๑๐ นาท/ีราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓-๕ นาท/ีราย 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 

๑ นาที/ราย 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

เอกสารสําหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 

๑.  บัตรประชาชนของผูปกครอง 

2.  สูติบัตรเด็กแรกเกดิ 

3.  สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑  นาท/ีราย 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/แจงผล
การขึ้นทะเบียนฯ 

๒ นาที/ราย 

ฉบับปรับปรุง ระยะที่ 2 Zero Copy 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด) 

                                                                      16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 

๑.  บัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอาย/ุผูรับแทน      

    (กรณีมอบฉันทะ) 

๒.  หนังสือมอบฉันทะ  กรณีมอบครั้งแรก 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(สวนงานคลัง)  

๑ วัน 

สงเอกสาร ธ.ธกส รับเงินไดไมเกิน ๒ วันทําการ ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ/์ใบมอบฉันทะ๑ นาที/ ราย 

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดในวันที่ ๖ ของทุกเดือน 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ  

๑  นาที /ราย 

ลงชื่อผูรับเงิน 

๑ นาที /ราย 

    

   ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม ๖ นาที/ราย ปรับลด ๓นาที/ราย   

ฉบับปรับปรุง ระยะที่ 2 Zero Copy 



 

                    17 
      แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                             
                                                                   (การเบิก-จายเบี้ยความพิการ) 

           

                                                                                                                                                                                                                 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ ( ๑ วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 

๑.บัตรประจําตวัประชาชน / ผูรับแทน  

   กรณีมอบฉันทะ) 

๒. หนังสือมอบฉันทะ  กรณีมอบครั้งแรก 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม ๖ นาท/ีราย ปรับลด ๓ นาท/ีราย   

 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(สวนงานคลัง)  

๑ วัน 

รับเงินสดในวันที่ ๖ ของทุกเดือน รับเงินผานธนาคาร 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ/์ใบมอบฉันทะ๑ นาที/ ราย 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ  

๑  นาที /ราย 

ลงชื่อผูรับเงิน 

๑ นาที /ราย 

สงเอกสาร ธ.ธกส รับเงินไดไมเกิน ๒ วันทําการ 

ฉบับปรับปรุง ระยะที่ 2 Zero Copy 



 

 

                                             18 

                                                 แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

                                                                (การเบิก-จายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกดิ) 
                                     

                                   

                                                                   

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ ( ๑ วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  

 

รับเงินสดในวันที่ ๖ ของทุกเดือน รับเงินผานธนาคาร 

สงเอกสาร ธ.ธกส 

รับเงินไดไมเกิน ๒ วันทําการ 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมี
สิทธิ์/ใบมอบฉันทะ 

๑ นาที/ ราย 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ  ลงชื่อผูรับเงิน 

ฉบับปรับปรุง ระยะที่ 2 Zero Copy 



 

 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง จังหวัดยะลา 
คูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 

ที ่ กระบวนงาน ระยะเวลาเดิมท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหบริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 

๑ การชวยเหลือสาธารณภัย ในทันท/ีราย คงเดิม 

๒ งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ในทันที คงเดิม 

๓ การขออนุญาตประกอบกิจการตาง ๆ  20 วัน/ราย คงเดิม 

๔ รับเรื่องราวรองทุกข 7 วัน/ราย คงเดิม 

๕ การขอขอมูลขาวสาร 5 นาที/ราย คงเดิม 

๖ บริการอินเทอรเน็ต 3 นาที/ราย คงเดิม 

๗ ขออนุญาตกอสรางอาคาร 10-13 นาท/ีราย คงเดิม 

๘ อุทิศที่ดินเพื่อเปนทางสาธารณะ 4-6วัน/ราย คงเดิม 

๙ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 4-6วัน/ราย คงเดิม 

๑๐ งานจัดเก็บรายได 5 นาที/ราย คงเดิม 

๑๑ งานรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ 10 นาท/ีราย 3-5นาท/ีราย 

๑๒ งานรับขึ้นทะเบียนผูพิการ 10 นาท/ีราย 3-5นาท/ีราย 

13 งานรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 10 นาท/ีราย 3-5นาท/ีราย 

๑4 งานเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6 นาที/ราย 3 นาท/ีราย 

๑5 งานเบิกจายเบี้ยความพิการ 6 นาที/ราย 3 นาท/ีราย 

16 งานเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด 6 นาที/ราย 3 นาท/ีราย 

 

หมายเหตุ : เริ่มเวลาตั้งแตผูมารับบริการมีเอกสารครบถวนถูกตอง 

 

 




