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สารจากนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
 

เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการประชาชนในกระบวนงานเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุมัติซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติหลายวิธีขึ้นอยู่กับการให้บริการงานนั้น ๆ ประชาชนที่
ขอรับบริการงานต่างๆต้องจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับบริการที่มีความแตกต่างกัน 
บ่อยครั้งที่ประชาชนที่มาขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ประสบปัญหากับเอกสารการยื่น ทำให้
ต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยไม่จำเป็น จากปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความบกพร่องในการ
ประชาสัมพันธ์  วิธีการ  ขั้นตอนและเอกสารที่จะต้องมีประกอบในการยื่นขอรับบริการต่างๆกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลนานวน 
 

             ดังนั้น เพ่ือประชาสัมพันธ์กระบวนงานให้บริการต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558   ตามมาตรา  7   ได้กำหนดให้   “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้อง
ได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีเป้าหมายเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลด
ต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจงานในการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนานวน 
            
 
 
 
 

 (นายมิตร  จันทร์หง่อม) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 
คู่มือประชาชน 

ในการติดต่อราชการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
*************************** 

แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
 1.สภาพทั่วไป  
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ                  จรด         ตำบลสนม  อำเภอสนม 
ทิศตะวันออก          จรด         ตำบลหัวงัวและตำบลแคน  อำเภอสนม 
ทิศใต้                       จรด         ตำบลหนองบัว   ลำห้วยจริง   ตำบลคาลาแมะ  อำเภอศีขรภูมิ 
ทิศตะวันตก            จรด         ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม 

  

       เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  34.574  ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  21,586.12  ไร ่

       ลักษณะภูมิประเทศ 
  

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนานวน  ทางทิศใต้เป็นที่ราบสูง ลาดต่ำลงมาสู่ทางด้านทิศเหนือของตำบลทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก   มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาขนาดเล็ก  พ้ืนที่ใช้ในการทำการ
เกษตรกรรม  ได้แก ่  การปลูกข้าว  ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่มีสารอาหารของพืชเพียงพอ  มีลำห้วยจริงและลำ
ห้วยกระโดนไหลผ่านตำบลนานวน  และเป็นลำห้วยที่ตื้นเขิน  

       สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปมี  3  ฤดู 
  

คือมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็น  และความแห้งแล้งเข้ามาและยังได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน 
เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน,ฤดูหนาว,ฤดูฝน 

 - ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  37  องศา 
- ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  34  องศา 
- ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศา 



      ประชากร 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีหมู่บ้านทัง้หมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลนานวนเต็มทั้ง 13 หมู่บ้าน 

  
 

อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

สำนักงานปลัด 
   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนใดในองค์การบริหารส่วนตำบล งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย  แนวทางและแผนงานการปฏิบัติราการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  
ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดออกเป็น 7 งาน 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานส่งเสริมการเกษตร 
6. งานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
7. งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 

กองคลัง    
ส่วนการคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม 
มอบหมายงานตรวจสอบประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน  เช่น 
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  และวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ 
งานธุรการ งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำความเห็น
และสรุปรายงานดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่ 
มีค่าขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้แบ่งส่วน
ราชการในส่วนการคลังออกเป็น  4 งาน คือ 
     1.งานการเงิน 
     2.งานบัญชี 
     3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
 

กองช่าง 
          ส่วนโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานทางช่างต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วางโครงการ การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในงานออกแบบ  วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ครุภัณฑ์ และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตามผล
วิจัยงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานควบคุมการเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้าง งานประมาณราคาตรวจรับงาน
งวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน งานให้บริการตรวจสอบแบบรูปรายการ ตลอดจนงานที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของ



องค์การบริหารส่วนตำบลและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้แบ่งส่วนราชการภายในส่วน
โยธาออกเป็น 4 งาน คือ 
     1.งานก่อสร้าง 
     2.งานออกแบบควบคุมอาคาร 
     3.งานผังเมือง 
     4.งานสาธารณูปโภค 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
งานวางแผนการศึกษา งานวิจัยการศึกษา งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา งานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี งานกีฬาและนันทนาการและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้
แบ่งส่วนราชการภายในส่วนการศึกษา ออกเป็น  6 งาน 
           1.งานบริหารการศึกษา 
           2.งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3. งานโรงเรียนอนุบาล 
 4.งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

5.งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 6.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน มีทั้งหมด 2 แห่ง  คือ  
           1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านนานวน 
           2. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทิพย์มงคล 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน อายุตั้งแต่  2 ปี 6 เดือน ขึ้นไป 
            - กำหนดรับสมัครระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
            - กำหนดเวลาเรียนทุกวันจันทร์  ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
เบอร์โทร 044-848563 ตอ่16 
          ส่วนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จะเปิดเด็กนักเรียน อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป - กำหนดรับ
สมัครระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
            - กำหนดเวลาเรียนทุกวันจันทร์  ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
เบอร์โทร 044-558794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ข้อควรรู้ในการติดต่อราชการ 

กับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

 
 
 
1.ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
ขั้นตอนการให้บริการ 
               ขั้นตอนที่ 1 แจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่  
               ขั้นตอนที่ 2  เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้สั่งการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ 
               ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้อง
ทุกข์ทราบภายใน 7 วันทำการ 
เอกสารประกอบ 
             1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 
แผนผังขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
          ประชาชน /ผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข ์
เอกสารที่ต้องเตรียม 

1.สำเนาบัตรประชาชน   
                                                                                   2.สำเนาทะเบียนบ้าน 
                                                                                   3.เอกสารอืน่ ๆ เช่น  รูปถ่าย 
 
   - เจ้าพนักงานธุรการ          
             
             
             
             
            
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง         
             
             
              

สรุป                                            กระบวนการบริการ ๔ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๗ วัน/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนเขียนคำร้องทั่วไปหรือเขียน
บรรยายร้องทุกข์ 

ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งตรวจสอบ 
เรื่องร้องทุกข์ 
( 1 วันทำการ) 

ดำเนินการแก้ไข/ แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องแก้ไข 
แจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบผลการตรวจสอบ
และความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา 

(7 วันทำการ)                          
 
 
 
 

สำนักงานปลัด 



- หน่วยงานรับผิดชอบออกปฏิบัติงานทันที 
สำรวนพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา 

-รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบเมื่อเสร็จภารกิจ 
 

เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภัย 

- ดำเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภัย 

( 7  วันทำการ ) 

 

2.ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขั้นตอนการให้บริการ 
                   ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอรับความช่วยเหลือแจ้งเหตุด้วยวาจาหรือโทรศัพท์ 
                   ขั้นตอนที่ 2  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าสำรวจพ้ืนที่และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
                   ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบภายหลังภารกิจเสร็จสิ้น  
แผนผังขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
                                                                      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
        
 

    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

สรุป  กระบวนการบริการ 3ขั้นตอน ออกบริการทันที 
 

3.ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารที่ต้องเตรียม 
 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 

2.สำเนาบัตรประชาชน 
3.ภาพถ่ายความเสียหาย 

หมายเหตุ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทร 044-558794 
 

- แจ้งด้วยวาจา/โทรศัพท์แจ้ง 
- ผู้บริหารมีคำสั่งด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์ 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความเสียหาย 
 



-ตรวจสอบความถูกต้องนำเสนอต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ 
 

-ออกใหบ้ริการ1 .30ช่ัวโมง/ราย 

-ยื่นคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 
 

- หน่วยรถกู้ชีพกู้ภัยออกปฏิบัติงานทันที 

-รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบเมื่อเสร็จภารกิจ 
 

3.ขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 
ขัน้ตอนการบริการ 
ขั้นตอนที่ 1ยื่นคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 
ขั้นตอนที่  2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ 
                     ขั้นตอนที่ 3 ออกให้บริการสนับสนุนน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 
แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 
 

เอกสารที่ต้องเตรียม 
        1.สำเนาบัตรประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน     รวมระยะเวลา 1.30 นาที/ราย 
 

4.ขั้นตอนการขอใช้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย 
ขั้นตอนการบริการ 
ขั้นตอนที่ 1  ผู้ขอรับความช่วยเหลือแจ้งเหตุด้วยวาจาหรือโทรศัพท์ 
ขั้นตอนที่ 2  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหน่วยรถกู้ชีพกู้ภัยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
      ขั้นตอนที่ 3  ออกปฏิบัติการทันทีพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 
          แผนผังขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน   ออกบริการทันที 
 
หมายเหตุโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทร 044-558794 

 
 
 
 
 

- แจ้งด้วยวาจา/โทรศัพท์แจ้ง 
- ผู้บริหารมีคำสั่งด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์ 

 

 



 
5. ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ขั้นตอนการบริการ 
ขั้นตอนที่ 1ยื่นคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสาร 
ขั้นตอนที่  2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดหาข้อมูลเอเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการบริการ 4 ขั้นตอน     รวมระยะเวลา 7 นาที/ราย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนและกำหนดเวลาการ 
ขอข้อมูลข่าวสารทั่วไป 

 
 

บริการข้อมูล หลักฐาน 

1.  ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

2.  หนังสือรับรองเงินเดือน/ 

ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

1.  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา 

บัตรประจำตัวนักศึกษา 

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ  7  นาที 

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน 
ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐาน  ใช้เวลา  2  นาที 

ผูบ้ริหารอนุมัติ จัดหาข้อมูล เพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 



 
6.ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน/กรอกใบสอบประวัติผู้สูงอายุ อย่างละเอียด  พร้อมชื่อที่อยู่  หมายเลข
โทรศัพท์  สามารถติดต่อได้และยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 2  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 3  นำข้อมูลเข้าสู่ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลโดย ลำดับ  
ขั้นตอนที่ 4  เมื่อพิจารณาครบถ้วนและเรียงลำดับผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วจะดำเนินการติดประกาศรายชื่อ 

ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับการอนุมัติเบี้ยยังชีพ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบ และจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

                        ผู้สูงอายุในเดือนตุลาคมของปีถัดไป 
 
 ขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   เอกสารที่ต้องใช ้
 
 
   
 
     ผู้ที่จะมีอายุครบ60ปี  -บัตรประชาชน 
     บริบูรณ์ข้ึนไปใน   -ทะเบียนบ้าน 

ปีงบประมาณถัดไป -สมุดบัญชีธนาคาร ธกส.สาขาสนม
(กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)และ
กรณีจดทะเบียนแทน 

นักพัฒนาชุมชน           -เอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ 
            -บัตรประชาชนผู้จดทะเบียนแทน 
            -ทะเบียนบ้านผู้จดทะเบียนแทน 
              -ใบมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ 
  
        
        
      
 
        
        
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(2 นาที) 
 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-รับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ (  3 นาที) 

ข้อมูลเข้าสู่ประชาคมหมู่บ้าน 

และประชาคมตำบล 

แจ้งให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติให้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุทราบ 
(จะได้รับเบี้ย:เดือนตุลาคมในปีงบประมาณถัดไป 
 
 

ประกาศรายชื่อไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  

ณ ที่ทำการ อบต.คอนสวรรค์ อบต.นานวน 

ที่ทำการกำนัน  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  
 



 
7. ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ 

ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้พิการไปติดต่อที่โรงพยาบาลของรัฐบาลเพื่อตรวจร่างกายและโรงพยาบาลจะออกใบรับรองว่า
เป็นคนพิการ 
       ขั้นตอนที่ 2 ให้ไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือยื่นคำขอบัตร
ประจำตัวคนพิการ โดยมีเอกสารดังนี้ 

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรของคนพิการจำนวน 1 
ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ   จำนวน 1 ฉบับ 
3. รูปถ่ายจำนวน 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน  2 รูป 
4. ใบรับรองความพิการ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ 

กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีสภาพความพิการถึงขั้นมาสามารถไปยื่นคำขอด้วย
ตนเองได้โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจาก
คนพิการ 
       ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 

 ขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   เอกสารที่ต้องใช ้
   
    ผู้พิการ    -บัตรประจำตัวคนพิการ 
        -บัตรประจำตัวประชาชน 

-ทะเบียนบ้าน 
 -สมุดบัญชีธนาคาร ธกส.สาขาสนม (ประสงค์รับเงิน

ผ่านธนาคาร)และกรณีจดทะเบียนแทน  
นักพัฒนาชุมชน  -เอกสารหลักฐานของผู้พิการ  
    -บัตรประชาชนผู้จดทะเบียนแทน  
   -ทะเบียนบ้านผู้จดทะเบียนแทน  
   -ใบมอบอำนาจจากผู้พิการ  
       
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (2 นาที) 
 

-ตรวจสอบหลักฐาน 
-รับขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ย      
ผู้พิการ ( 3 นาที) 

ตรวจสอบรายชื่อ 
-ณ อบต.นานวน 
- กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน 
(ระยะเวลา:เดือนธันวาคมของทุกปี
ปี) 
 
 แจ้งให้ผู้พิการที่ได้รับการอนุมัติให้รับเงินเบี้ยยังชีพทราบ 
(จะได้รับเบี้ย:เดือนตุลาคมในปีงบประมาณถัดไป) 
 



    8.ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
       1.ผู้ป่วยเอดส์ 
         1.1 คุณสมบัติผู้ป่วยเอดส์  
            - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
            - มีหนังสือรับรองแพทย์ที่แพทย์ทำการวินิจฉัยแล้วระบุเป็นผู้ป่วยเอดส์  
            - มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ 

1.2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิ 
             -  ยื่นคำขอรับสิทธิตามแบบฟอร์มที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
             - ตรวจสอบผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิน่อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ 
             - ดำเนินการช่วยเหลือ 

1.3 เอกสารประกอบในการขอรับสิทธิ 
               -สำเนาทะเบียนบ้าน 
               -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
              - หนังสือรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ 
    2.บุตรผู้ปว่ยเอดส์ 
         2.1 คุณสมบัติบุตรผู้ป่วยเอดส์ 
             - อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน และมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านบ้านไม่น้อยกว่า 6 
เดือน 
            - บุตรผู้ป่วยเอดส์ (ที่มีหนังสือรับรองแพทย์) อายุไม่เกิน 15 ปี 
            - มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ 

2.2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิ 
  -  ยื่นคำขอรับสิทธิตามแบบฟอร์มที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

- ตรวจสอบผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ 
- ดำเนินการช่วยเหลือ 

1.3 เอกสารประกอบในการขอรับสิทธิ 
               -สำเนาทะเบียนบ้าน 
               -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
              - หนังสือรับรองแพทย์หรือมรณะบัตร (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต) ที่ระบุมารดาหรือบิดาเป็นโรคเอดส์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1. ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราเดือนละ 500 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จะทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นเงินสดหรือโอนเข้าธนาคารใน

นามผู้มีสิทธิรับเงิน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



-หน่วยรถกู้ชพีกู้ภัยออกปฏิบัติงานทันที 

-รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นทราบเมื่อเสร็จภารกิจ 
 

 
9.ขั้นตอนการขอใช้บริการหน่วยรถกู้ชีพ กู้ภัย  

ขั้นตอนการให้บริการ 
ขั้นตอนที่ 1  ผู้ขอรับความช่วยเหลือแจ้งเหตุด้วยวาจาหรือโทรศัพท์ 
ขั้นตอนที่ 2  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหน่วยรถกู้ชีพกู้ภัยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ขั้นตอนที่ 3  ออกปฏิบัติการทันที  
 
          แผนผังขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ 
 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน  ออกบริการทันที 
 

10.ขัน้ตอนการให้บริการใช้ห้องประชุมอบต.นานวน 
   
              ขัน้ตอน           ผู้รับผิดชอบ 
        
       ผู้ขอใช้สถานที ่  
          
        
       เจ้าพนักงานธุรการ 
        
 
 
       เจ้าพนักงานธุรการ 
        

 
สรุป  กระบวนการบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที/ราย 

 
 
 

ยื่นและกรอกแบบฟอร์มฯ 
 

แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ 
(๑0 นาที) 

 

 
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

- แจ้งดว้ยวาจา/โทรศัพท์แจง้ 

-ผูบ้ริหารมคีำสั่งด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์ 

 

 



 
 
 
 
11.ขั้นตอนการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป  กระบวนการ 5 ขั้นตอน  ระยะเวลา 5 นาที/ราย 
 
 3.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  3.1 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 
   
 
 
 

กองคลัง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมนิภาษี 

ผูช้ำระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี 

เจ้าหน้าที่รับชำระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงนิ 



14.ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ( บุคคลธรรมดา) 
               1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 
               2. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคำขอ และหลักฐานต่าง ๆ  
               3. ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม 
 กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ )  
                 กรอกเอกสารคำขอ ( แบบทพ. ) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
ได้แก่ 
                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
                 - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท  
                   พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
อย่างละ 1 ฉบับ 
                 - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง ) ( ถ้ามี ) พร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ 
   กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 
                  กรอกเอกสารคำขอ ( แบบทพ.) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
ได้แก่ 
                  - ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) หรือ 
                  - เอกสารการแจ้งความ ( กรณีใบสำคัญสูญหาย ) 
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
                  - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ 
          เอกสารกรณีการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ดังนี้ 
                  กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ - สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.มีเอกสารเพ่ิมเติมที่ต้องยื่น) 
                             - สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  
                  กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ ( ชื่อร้าน ) กรอกเอกสารคำขอ ( แบบ ทพ. ) ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
                  กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ ( วัตถุประสงค์ของร้าน ) 
                             - กรอกเอกสารคำขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
               กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ (เงินหมุนเวียนต่อเดือน) 
                             - กรอกเอกสารคำขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
               กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ( ที่ตั้งร้าน ) หรือเพิ่มสาขา กรอกเอกสารคำขอ มีเอกสารเพิ่มเติม 
                             - สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง ) ( ถ้ามี ) พร้อม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ 
          กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 
                   กรอกเอกสารคำขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
                        - ใบสำคญัใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) หรือ  
                        - เอกสารการแจ้งความ ( กรณีใบสำคัญใบทะเบียนสูญหาย )  
                        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
                        - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 
ฉบับ  
 



 
  อัตราค่าธรรมเนียม 
                        1. จดทะเบียนตั้งใหม่                                  จำนวน        50       บาท 
                        2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ                 จำนวน        20       บาท 
                        3. จดทะเบียนยกเลิก                                 จำนวน        20       บาท 
                        4. ขอตรวจค้นเอกสาร                                จำนวน         20      บาท 
                        5. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์                  จำนวน         30      บาท 
                        6. ขอคัดสำเนาเอกสาร                             จำนวน         30      บาท 
                        7. ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์          จำนวน      1,000   บาท 
                        8. คัดระเบียบละ                                      จำนวน        0.10   บาท  
           บทกำหนดโทษ 
                   1.ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์    ภายใน 30 วัน 
                    2. แสดงรายการเท็จ 
                     3. ไม่ไปพบนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
                     4. ไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
                  5. ไม่ยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน 
                    6. ไม่แสดงใบทะเบียนพณิชย์ไว้ในที่เปิดเผย 

7. ไม่จัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่หน้าสำนักงานใหญ่หรือสาขา  
       ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และปรับอีกไม่เกินละย่ีสิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

             สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
                    ผู้ประกอบกิจการค้า สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ส่วนการคลัง  ในวัน
เวลาราชการโทรศัพท์ 044 -848563 ต่อ 12 



 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตใินการให้บริการประชาชนจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล 
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและจดทะเบียนฯ, ชำระค่าธรรมเนียม 
3. นายทะเบียนเซ็นรับรองและรับใบทะเบียนพาณิชย์ 

 
เอกสารประกอบ 
 
 

 
จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงฯ         จดทะเบียนเลิก  ขอใบแทน/คัดสำเนาเอกสาร  ตรวจเอกสารฯ 
 
- สำเนาบัตรประชาชน   -สำเนาบัตรประชาชน   -สำเนาบัตรประชาชน  -สำเนาบัตรประชาชน  -สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน   -สำเนาทะเบียนบ้าน   -สำเนาทะเบียนบ้าน  -สำเนาทะเบียนบ้าน  -สำเนาทะเบียนบ้าน 
- หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)  -ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง)  -ใบทะเบียนพาณิชย์(ฉบับจริง) -เอกสารหรือหลักฐานแสดงการ   

     -หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)   -หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)  สูญหายของใบทะเบียนฯ 
     -สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงชื่อ  -สำเนาใบมรณบัตรของ  (กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย) 

      ตัวและชื่อสกุล(ถ้ามี)    ผู้ประกอบการ(กรณีถึงแก่กรรม) 
 
สรุปกระบวนการบริการ   3  ขั้นตอน  รวมยะยะเวลา  7  นาที / ราย 
 



15.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะดำเนินกิจการต่อไปนี้ให้มายื่นขอ
ใบอนุญาตกับ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ กิจการที่ต้องมีการควบคุม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน มีทั้งหมด  
13รายการ แบ่งเป็น 13 กลุ่มดังนี้ 

   1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้ำ 
     2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสัตว์ 
     3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ำดื่ม เช่น การผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม 

4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง เช่นการผลิตสบู่ ผงซักฟอก 
     5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
     6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด 
     7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อการซ่อม
เครื่องยนต์ 
 8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ 
     9.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า ร้านคาราโอเกะ 
     10.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า 
     11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์ เช่น การผลิตภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร พลอย การผลิตกระจก 
     12.กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
      13.กิจการอื่นๆ ดังนี้ 
- การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
             - การผลิต การซ่อมเรื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
             - การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
             - การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
             - การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
              - การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
               - การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
               - การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช้สิ่งทอ 
                - การก่อสร้าง 

ขั้นตอนในการยื่นคำขอใบอนุญาต 
1. ให้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต เมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสารดังนี้ 
            - สำเนาบัตรประชาน 
            - สำเนาทะเบียนบ้านขอผู้ขออนุญาต 
            - ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
            - ใบอนุญาตทำการค้าจากสำนักทะเบียนการค้า 
            - ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 
2. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
3. การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กจ.3 ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ เมื่อได้ยื่นคำ
ขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตหมดอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างค่าชำระ 

 
 

 
 



 
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

              1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
              2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของ 

         3.ผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่ม)ี 
         4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับ 

ใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง 
 

16.การขอใบอนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
 

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้น ซึ่งสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากในเขตพ้ืนที่ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลนานวนจัด
ไว้ให้และผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคำขอใบอนุญาตตามแบบ สม.1 ต่อ  เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวนกำหนดไว้ในข้อบังคับตำบลนานวน พ.ศ. 2544 

         อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
       ใบอนุญาตดำเนินกิจการ รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยค่าบริการ   ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาทต่อปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พร้อมเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (1 นาที) 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (3นาที) 

3.ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต (3นาที) 



 
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
        1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

          2. คู่มือทะเบียนรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร(2นาที) 

3.ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม 

(1นาที) 

4.เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จพร้อมรับ
ใบอนุญาต(3นาที) 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูลเอกกกสาร(1 นาที) 



 
         17. การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
       ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น 

ขั้นตอนที่ 2 นายช่างโยธา ตรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/แผนผัง/สภาพพ้ืนที่ และตรวจสอบแบบแปลน 
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาต 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนามในใบขออนุญาต 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประการการพิจารณา 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน) 
3. แบบแปลนการก่อสร้าง 
 
 18.การบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 
       ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอร้อง 

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
ขัน้ตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบออกปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทราบ 

เอกสารประการการพิจารณา 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อม
เอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น 

นายช่างโยธา ตรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/แผนผัง/สภาพ
พื้นที่ และตรวจสอบแบบแปลน 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนามในใบขออนุญาต 

เจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาต 



 
ขั้นตอนการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอใช้บริการยื่นคำร้อง 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

แจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทราบ 



 

บทบาทของประชาชน 
กับการตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีการพัฒนา โดยวิธีการที่ ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำการปรับวิธีคิด และปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการดำรงชีวิตร่วมกัน เพ่ือความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
และสันติ การส่งเสริมการมีบทบาทความสามารถมากขึ้น ในการริเริ่มผลักดันความคิด ต่อรองและตรวจสอบ
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับความคิดและการปฏิบัติ 
     หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้รับการตอบสนองและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น ผลักดันให้มีการปกครองใน
ระดับท้องถิ่น ส่วนหนึ่งของการสำเร็จมาจากประชาชนในระดับรากแก้วอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย 

1.ตรวจสอบรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต. ได้แก่แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย รายชื่อผู้ชำระภาษี  รายจ่ายผู้ค้างชำระภาษี สัญญาการจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นต้น โดยประชาชน
ไปติดตามอ่านข่าวสารที่ปิดประกาศ หรือทราบข้อมูลที่ไม่ได้ปิดประกาศไว้ โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

2. การติดตาม สอดส่องพฤติกรรมของสมาชิกสภาอบต.ผู้บริหาร อบต. และพนักงาน อบต. เพ่ือให้ทราบว่า
บุคคลดังกล่าวมีความประพฤติเหมาะสมหรือไม่ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ หรือละเว้นการปฏิบัติ
โดยมิชอบหรือไม ่

3. ติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการในหมู่บ้านโดยไปดูข้อมูลในสัญญาจ้างว่าโครงการมีขนาดลักษณะ
อย่างไร งบประมาณเท่าไหร่ ใครเป็นผู้รับจ้าง เริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด 

4.การตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ให้เกิดความโปร่งใส โดยรวมกลุ่มไปร่วมสังเกตการณ์ในวัน
กำหนดการยื่นซองและพิจารณาผลการประกวดเราคา   
5.การถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.  ตามพรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในตำบลไม่น้อยกว่า 1 ใน5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเข้าชื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอน ซึ่งจะต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจะต้องออกเสียถอดถอนไม่
น้อยกว่า 3ใน4 ของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจึงจะถอดถอนได้ 
     6. ประชาชนมีสิทธิคัดค้านและร้องเรียน เมื่อเห็นว่าผู้บริหารดำเนินงานไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
หรือพนักงานส่วนตำบล ประพฤติหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ยึดหลักการบริหารราชการว่า 
    “ประชาชนจะต้องได้รับบริการสาธารณะท่ีดีขึ้น หรือไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน การบริหารงานมีความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งสง่เสริมให้ประชาชน ภาคประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 
 


