




แบบ 1 สำหรับ อปท. ลงข้อมูล 

แบบรายงานการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร 
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน 

---------------------------- 
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ลำดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ 

รายละเอียด 
การจัดทำประกาศและข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื ่อง 
ยกเล ิกการขอสำเนาบ ัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสาร
ราชการอ่ืน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

กองสวัสดิการสังคม 

2 ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น. พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

กองสวัสดิการสังคม 

3 ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 

กองสวัสดิการสังคม 

4 การลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน      
ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 

กองสวัสดิการสังคม 



5 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : 
ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ
ใบอนุญาต) 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตาม
มาตรา ๒๒ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

กองช่าง 

7 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 
๓๙ ทวิ 

กองช่าง 

7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 
๓๙ ทวิ 

กองช่าง 

8 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตาม
มาตรา ๒๑ 

กองช่าง 

9 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
ด ัดแปลงร ื ้อถอนหรือเคล ื ่อนย ้าย
อาคาร 

กองช่าง 

10 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื ่อนย้ายอาคารตามมาตรา 
๓๒ 

กองช่าง 

11 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน กองช่าง 



12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม
มาตรา ๒๑ 

 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
 

กองช่าง 

13 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

กองช่าง 

14 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอด
รถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ
เพ่ือการอ่ืนตามมาตรา ๓๔ 

กองช่าง 

15 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
ตามมาตรา ๓๓ 

กองช่าง 

16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 
๓๙ ทวิ 

กองช่าง 

17 การแจ้งขุดดิน พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 

กองช่าง 
18 การแจ้งถมดิน กองช่าง 
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กองคลัง 
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ 

(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 
พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กองคลัง 

21 การรับชำระภาษีป้าย พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กองคลัง 
22 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อน

ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กองการศึกษา 

23 ร้องทุกข์ ร้องเรียน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 

สำนักปลัดฯ 

24  ขอข้อมูลข่าวสารฯ หรือเอกสาร
ราชการ 
 

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 



25 การออกใบอนุญาตกิจการอันเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

26 การลงทะเบียนเพื่อขอรับการเก็บขน
และกำจัดขยะมูลฝอย 
 

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
พ.ศ.2543 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
         
                                                                  ลงชื่อ                ผู้รายงาน 
                (นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์)  
               ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
 
 
        ลงชื่อ                ผู้ตรวจสอบ 
              (......................................... ......) 
        ท้องถิ่นจังหวัด....................................   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  ให้นำ แบบ 1 สำหรับ อปท. ลงข้อมูล ไปลงข้อมูลในรายการ แบบ 2 สำหรับ สถจ. ลงข้อมูล  
คำอธิบาย  
 1. ลำดับ : ให้ใส่หมายเลข 1-2-3-4 ฯลฯ ตามลำดับ 
 2. ชื่อกระบวนงาน : เป็นงาน/ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริการประชาชนที่เกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือ  
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจ อนุมัติ อนุญาต 
ออกใบอนุญาตรับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั ้น ที ่จะต้องดำเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่งข้อมูลหรือสำเน าเอกสารดังกล่าวมา                 
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต  หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือ            
จดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ
อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 
  ตัวอย่างกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 3. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ : เป็นกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่รัฐหรือราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกา ศใช้ ได้ใช้
เพ่ือปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตัวอย่างกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
 4. การดำเนินการจัดทำประกาศ : ประกาศเรื่องอะไร ประกาศเม่ือใด 
  ตัวอย่างการดำเนินการจัดทำประกาศ : ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน  เรื ่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน                     
เพ่ือลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน ประกาศ ณ วันที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 
 5. หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตัวอย่างหน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 
 

 


