
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
.............................

ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ของแตละสวนขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนใหเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงขอประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมบูรณ  แขดอน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา



การขออนุญาตกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร/ รื้อถอนอาคาร

ระยะเวลาการใหบริการ 10 วัน

ประชาชน
ยื่นคํารอง

ตรวจสอบ
เอกสาร
1 วัน

เจาหนาท่ีตรวจสอบ
สถานท่ีกอสราง

2 วัน

ผูอํานวยการกองชาง
พิจารณาแบบแปลน

3 วัน

ปลัดพิจารณา
อนุญาตคําขอ

1 วัน

ชําระคาธรรมเนียม
เสนอใบอนุญาต

1 วัน

ผูอํานวยการกองชาง
และปลัด

ลงนามกํากับใน
ใบอนุญาต 1 วัน

นายกลงนาม
ในใบอนุญาต

1 วัน

แจงผลการพิจารณา
ใหมารับใบอนุญาต



การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ระยะเวลาการใหบริการ 8 นาท/ีราย

การชําระภาษีปาย

ระยะเวลาการใหบริการ 4 นาท/ีราย

แจงช่ือ – นามสกุล
เจาของโรงเรือน

จนท.คนหา (ผ.ท.4)
และตรวจเอกสาร

เจาของทรัพยสินยื่น
แบบแสดงรายการ

ภาษีโรงเรือน (ภ.ป.1)

จนท.ประเมินภาษี
และออกใบแจงผล
การประเมินภาษี

จนท.ออก
ใบเสร็จรับเงิน

(ภ.บ.ท.11) พรอมลง
ลายมือชื่อ

และประทับตรา

แจงชื่อ – นามสกุล
เจาของปาย

จนท.คนหา (ผ.ท.4)
และตรวจเอกสาร

จนท.ประเมินภาษี
และออกใบแจงผล
การประเมินภาษี

จนท.ออก
ใบเสร็จรับเงิน

พรอมลงลายมือชื่อ
และประทับตรา

เจาของทรัพยสินยื่น
แบบแสดงรายการ
ภาษีปาย (ภ.ป.1)



การชําระภาษีบํารุงทองที่

ระยะเวลาการใหบริการ 4 นาท/ีราย

การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

ระยะเวลาการใหบริการ 10 วัน

แจงชื่อ – นามสกุล
เจาของท่ีดิน

จนท.คนหา (ผ.ท.4)
และตรวจเอกสาร

เจาของทรัพยสินลง
ลายมือช่ือในแบบแสดง

รายการท่ีดิน
(ภ.บ.ท. 5)

(ยื่นแบบทุก 4 ป)

จนท.ออก
ใบเสร็จรับเงิน

(ภ.บ.ท.11) พรอมลง
ลายมือชื่อ

และประทับตรา

ประชาชน
ยื่นคํารอง

ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็น พิจารณา แจงใหมารับ
ใบอนุญาต



การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

การขออนุญาตรายใหม / การตออนุญาตรายเกา
กรณีผาน

ระยะเวลาการใหบริการ 10 วัน

กรณีไมผาน

ระยะเวลาการใหบริการ 15 วัน

ประชาชน
ยื่นคํารอง

ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็น พิจารณา แจงใหมารับ
ใบอนุญาต

ประชาชน
ยื่นคํารอง

ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็น ตรวจสอบและ
เสนอความคิดเห็น

แจงใหมารับ
ใบอนุญาต

แจงให
ปรับปรุง



การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (130) ประเภท

การขออนุญาตใหม / การขอตอใบอนุญาต
กรณีผาน

ระยะเวลาการใหบริการ 10 วัน

กรณีไมผาน

ระยะเวลาการใหบริการ 15 วัน

ประชาชน
ยื่นคํารอง

ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็น พิจารณา แจงใหมารับ
ใบอนุญาต

ประชาชน
ยื่นคํารอง

ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็น ตรวจสอบและ
เสนอความคิดเห็น

แจงใหมารับ
ใบอนุญาต

แจงให
ปรับปรุง



การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

การขออนุญาตใหม / การขอตอใบอนุญาต

ระยะเวลาการใหบริการ 10 วัน

การยืมวัสดุ - ครุภัณฑ

ระยะเวลาการใหบริการ 8 นาที/ราย

ประชาชน
ยื่นคํารอง

ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็น พิจารณา แจงใหมารับ
ใบอนุญาต

กรอกแบบคําขอ เสนอความ
คิดเห็น

อนุมัติ



การสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค

ระยะเวลาการใหบริการ 3 ชั่วโมง /ราย

การชวยเหลือสาธารณภัย

ระยะเวลาการใหบริการในทันที

รับแจงเหตุ
รายงาน

ผูบังคับบัญชา
ออก

ปฏิบัติหนาท่ี



รับแจงเรื่องราวรองทุกข

ระยะเวลาการใหบริการ แจงตอบรับการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 5 วัน

การขอรับขอมูลขาวสาร

ระยะเวลาการใหบริการ 4 นาที /ราย

ประชาชนแจง
เรื่องราวรองทุกข

ตรวจสอบ เสนอความ
คิดเห็น

ดําเนินการ
แกไข

แจงตอบรับการ
ดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ

กรอกแบบคําขอขอมูล
ขาวสาร

เสนอความ
คิดเห็น

อนุมัติ ดําเนินการ



การรับลงทะเบียนผูสูงอายุและผูพิการ

ระยะเวลาการใหบริการ 6 นาที/ราย

กรอกแบบคําขอข้ึน
ทะเบียน

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

รับข้ึนทะเบียน



แจงการขุดดิน

ระยะเวลาการใหบริการ 4 นาที/ราย

แจงการถมดิน

ระยะเวลาการใหบริการ 4 นาที/ราย

กรอกแบบคําขอ เสนอความ
คิดเห็น

อนุมัติ

กรอกแบบคําขอ
แจงการถมดิน

เสนอความ
คิดเห็น

อนุมัติ



การรับสมัครเด็กเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาการใหบริการ 8 นาที/ราย

กรอกแบบใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสารสมัคร

รับสมัคร



การสอบราคาจาง

การตกลงราคา

กอง/สํานัก  ทําบันทึก
ขอความ  ขออนุมัติ

ดําเนินการ (๑)

เจาหนาท่ี(พัสดุกลาง) ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ใหคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางประชุมกําหนดราคากลาง ภายใน ๗ วัน (๒)

คณะกรรมการกําหนดราคากลางสงราคา
กลางพรอมบันทึกรายงานการประชุม

ใหกับเจาหนาท่ี(พัสดุกลาง) (๓)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง) ทําบันทึกขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางพรอมคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ (๕)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง) จัดทํา
ประกาศสอบราคาและเอกสาร

สอบราคา (๖)

ทําการเปดซอง
สอบราคา

จํานวน ๑ วัน
ประกาศผล

ภายในวันเปดซอง
(๘)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง) ทํา
หนังสือแจงผูท่ีไดรับการคัดเลือก
เปนผูชนะในการเสนอราคามา
ทําสัญญา โดยผูท่ีไดรับการ
คัดเลือกตองมาทําสัญญา

ภายใน ๗ วัน (๙)

การทําสัญญา
ระยะเวลากอสราง

(ถนนคสล. /
ถนนลาดยาง/
ถนนหินคลุก

ระยะเวลา ๓๐ วัน)
(๑๐)

ผูรับจางแจง
เขาทํางาน

(๑๑)

ผูรับจางสง
มอบงาน

(๑๒)

เมื่อผูรับจางสงมอบงานเจาหนาท่ี
ลงระบบ e-gp

ทําหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจการ
จาง จัดทําประกาศประชาสัมพันธตรวจ
รับงานจาง จัดทําใบตรวจรับพรอมprint

ใบตรวจรับจากระบบ (๑๓)

ตรวจรับงาน
จางภายใน ๓
วันหลังจากสง

มอบ (๑๔)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง) ทําบันทึกขอความขอ
อนุมัติใชราคากลาง แลวจัดทําประกาศราคากลาง

ตามแบบปปช.กําหนด
(ประกาศราคากลาง ๕ วัน) (๔)

เจาหนาท่ี(พัสดุกลาง) สงประกาศสอบราคาตามระเบียบ
กําหนด ลงเว็บไซตอบต. กรมบัญชีกลาง และจังหวัด (ใน
การประกาศสอบราคาจะใชชวงเวลา  จํานวน ๑๑ วัน )
เม่ือประกาศเสร็จแลว ดําเนินการรับซองสอบราคา ถัด

จากวันท่ีประกาศจนถึงวันท่ีกําหนดรับซอง
จํานวน ๑๑ วันทําการ (๗)

วางฎีกา
เบิกจาย
(๑๕)



การตกลงราคาจาง

กอง/สํานัก  ทําบันทึก
ขอความ  ขออนุมัติ

ดําเนินการ (๑)

เจาหนาท่ี(พัสดุกลาง) ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ใหคณะกรรมการกําหนด

ราคากลางประชุมกําหนดราคากลาง ภายใน ๗ วัน) (๒)

คณะกรรมการกําหนดราคากลางประชุม
แลวบันทึกสงราคากลางพรอมบันทึก
รายงานการประชุมใหกับเจาหนาท่ี

(พัสดุกลาง) (๓)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง)
บันทึกขออนุมัติขอใช

ราคากลาง (๔)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง)
จัดทําประกาศ  การ

กําหนดราคากลาง (๕)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง) บันทึกขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  และคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง

และผูควบคุมงาน (๖)

ประชาสัมพันธใหผูเสนอราคา
ทําการยื่นเสนอราคา

เปรียบเทียบราคา  ลงระบบ
e-Government

Procurement : e-GP) (๗)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง)
ทําหนังสือแจงใหผูไดรับ
การคัดเลือกมาทําสัญญา
ภายใน ๗ วัน ทําสัญญา

(๙)

เจาหนาท่ี (พัสดุกลาง)
บันทึกรายงานผลการ

พิจารณา (๘)

ผูรับจางแจง
เขาทํางาน

(๑๐)

ผูรับจางสง
มอบงาน

(๑๑)

ตรวจรับงาน
จางภายใน ๓
วันหลังจาก

สงมอบ (๑๒)

วางฎีกา
เบิกจาย
(๑๓)







ปลัดพิจารณา
อนุญาตคําขอ
1 วัน


