
แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่จัดท าคู่มือ 
แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 
ที่ประชาชน 
ขอรับบริการ 

จ านวนการ 
บันทึก 

รับค าขอบริการ 
ของทั้งสองฝ่าย 

จ านวนการ 
แจ้งเหต ุ

แห่งความล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 
ร้องเรียน 

ที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะ 

   การขออนุญาตฆา่สตัว์ ในโรงฆ่าสตัว์ 157 157     

   การขออนุญาตฆา่สตัว์นอกโรงฆ่าสัตว ์       

   การขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ทีต่าย
เอง 

      

   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ ามัน 

      

   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด       

   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
23 

 
23 

    

   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกลู 

      

   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอย
ทั่วไป 

      

 

    



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ที่ให้บริการ 
จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอบริการ 

ของทั้งสองฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะ 

   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

      

   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด       

   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร 

 
 

 
 

    

   การขอใบอนุญาตจ าหนา่ยสินคา้ในที่
หรือทางสาธารณะ 

 
 

 
 

    

   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

 
 

    

   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

      

   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

      

   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

      

 

    



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ที่ให้บริการ 
จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอบริการ 

ของทั้งสองฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะ 

   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู 

      

   
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
3 

 
3 

    

   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

 
16 

 
16 

 

    

   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 

4 4 

    

   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณผีู้ขอจดทะเบยีนเป็นห้างหุ้นสว่น
สามัญ คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า 

      

    

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอบริการ 

ของทั้งสองฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะ 

   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

  

    

   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั คณะ
บุคคล และกิจการร่วมค้า 
 

      

   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

1 1 

    

 

 

    



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอบริการ 

ของทั้งสองฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะ 

   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะ
บุคคล และกิจการร่วมค้า 

      

   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎร 

 
47 

 
47 

    

   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียน
ราษฎร กรณีแกไ้ขรายการสญัชาติ 

      

   การแก้ไขรายการบ้าน กรณมีีรายการ
บ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขท่ี
ซ้ ากัน 

      

   การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่ง
ไม่มสีัญชาตไิทย/บุคคลทีไ่ม่มสีถานะทาง
ทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ 
แต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียน
ประวัติและฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร 

      

 

   



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอบริการ 

ของทั้งสองฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะ 

   การขอปรับปรุงรายการ กรณไีม่ปรากฏ
รายการบคุคลซึ่งไม่มสีัญชาติไทยใน
ฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร 

      

   การขอเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
กรณีเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัว
และช่ือสกุล 

9 9 
    

   การขอเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
กรณีเปลี่ยนที่อยู ่ 45 45 

    

   การขอเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน
ใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนือ่งจาก
เปลี่ยนค าน าหน้านามจาก "เด็กชาย" 
เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น 
"น.ส.") 

37 37     

   การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบ
เจ็ดปีบริบรูณ์ แต่ไม่ได้ยื่นค าขอมบีัตร
ภายในก าหนด และไม่ใช่กรณไีดร้บัการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 

      

 

    



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มสีญัชาติ
ไทย กรณคีนต่างด้าวซึ่งได้รบัการผ่อนผัน
ให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเปน็กรณี
พิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
(ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) 

      

   การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มสีญัชาติ
ไทย กรณคีนต่างด้าวซึ่งได้รบัอนุญาตให้มี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง 

      

   การขอมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มสีญัชาติ
ไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้า
เมืองสัญชาตเิมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ี
ได้รับอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็น
กรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง 

      

   การขอมีบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไมม่ีสถานะ
ทางทะเบียน 

      

  



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนของ
บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมบีัตร
ประจ าตัวประชาชน 

      

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนของ
บุคคลซึ่งได้รับสัญชาตไิทยตามกฎหมายว่า
ด้วยสญัชาติ กรณีเป็นผู้ทีไ่ดร้ับอนมุัติให้
สัญชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาตหิรือขอ
กลับคืนสญัชาติไทยแล้วแต่กรณ ี

      

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนของ
บุคคลซึ่งได้รับสัญชาตไิทยตามกฎหมายว่า
ด้วยสญัชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา 
มารดาเป็นคนต่างด้าว 

      

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการ
ยกเว้น 

      

   

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนของ
บุคคลที่ได้รับการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน 
กรณีแจ้งเกดิเกินก าหนดหรือตกส ารวจ 

      

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนครั้งแรก 
กรณีที่มีอายคุรบเจ็ดปีบริบูรณ ์

41 41     

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ 
กรณีบัตรช ารดุในสาระส าคัญ 56 56 

    

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ 
กรณีบัตรเดิมหมดอาย ุ 12 12 

    

   การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ 
กรณีบัตรสญูหายหรือถูกท าลาย 42 42 

    

   การขอเลขท่ีบ้าน 6 6 
 

    

   การขอเลขท่ีบ้าน กรณีทะเบยีนบ้าน
ช่ัวคราว 

      

   

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 
20/1 

      

   การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสยีง 

      

   การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออก
จากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาตไิทย
หรือคนต่างด้าวที่มีใบส าคญัประจ าตัวคน
ต่างด้าวตายในต่างประเทศ 

      

   การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออก
จากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 

      

   การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออก
จากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบคุคลใน
ทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้
จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล 

      

   

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออก
จากทะเบียนบ้าน เมื่อมีค าสั่งศาลให้ผู้ใด
เป็นคนสาบสูญ 

      

   การแจ้งขอท าหน้าท่ีเป็นเจ้าบ้าน       
   การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย       
   การตรวจ คดั และรับรองเอกสารการ

ทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือ
เอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการ
ทะเบียน 

      

   การตรวจ คดัและรับรองเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร 20 

 
20 

    

   การพิสูจนส์ถานะ การเกิด และสญัชาติ 
(เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่
ปรากฏบุพการหีรือบุพากรีทอดทิ้ง) 

      

 

    

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การเพิ่มช่ือ กรณีการใช้สูติบตัร ใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ หรือทะเบยีนบ้านแบบเดิม 

      

   กระทรวงการเพิม่ชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มี
สัญชาตไิทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัย
ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
รายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงหรือ
กฎหมายว่าด้วยสญัชาต ิ

      

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนซึ่งไมม่ีสญัชาติไทยท่ี
ได้รับอนญุาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
เป็นการถาวรขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนต่างด้าวท่ีมหีนังสือ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่ง
ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
ไทยยังไมส่ิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มช่ือ
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ 

 
 

1 

 
 

1 

    

 

    



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนท่ีมีสญัชาติไทยโดย
การเกิด โดยมีบดิาหรือมารดาคนใดคน
หนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไมม่ี
สัญชาตไิทย หรือบุคคลที่ได้สญัชาติไทย
โดยมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลโดยถึง
ที่สุด 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนท่ีไมม่ีสญัชาตไิทย
ต่อมาได้รับสัญชาตไิทยตามกฎหมาย 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนไทยที่เกดิใน
ต่างประเทศขอเพิม่ชื่อ โดยมเีหตุจ าเป็นที่
ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนไมม่ีสญัชาติไทยท่ีมี
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและเคยมี
ช่ือในทะเบียนบ้านขอเพิ่มช่ือ 

      

 

   

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

 
ช่ือกระบวนงาน 

ที่ให้บริการ 

 
จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนสญัชาติไทยเดนิทาง
กลับจากต่างประเทศ หรือเกิดใน
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสญัชาติ
ไทย 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนสญัชาติไทยท่ีเกิดใน
ต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกดิ 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณคีนสญัชาติไทยท่ีเดินทาง
กลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสอื
เดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือ
ส าคัญประจ าตัว (Certificate of 
Identity) 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณตีกส ารวจตรวจสอบ
ทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 

      

 

    

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การเพิ่มช่ือ กรณีบคุคลไดเ้สียสัญชาติไทย
หรือสละสญัชาตไิทย โดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็น
อย่างอื่น หรือโดยค าสั่งของศาลถึงที่สุด 
หรือเพิกถอนใบส าคัญประจ าตัวคนต่าง
ด้าว 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณีบคุคลที่ถูกจ าหนา่ยชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบยีนบ้าน 
เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือ
โดยทุจรติ 

      

   การเพิ่มช่ือ กรณีบคุคลอ้างว่าเป็นคนมี
สัญชาตไิทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน 
โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 

      

   การเพิ่มช่ือ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุป
กระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 

      

 

   



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การเพิ่มช่ือ บุคคลทีไ่ด้มีการลงรายการ 
"ตายหรือจ าหนา่ย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่
มีเลขประจ าตัวประชาชน เนื่องจากการ
แจ้งตายผดิคน หรือส าคัญผิดใน
ข้อเท็จจริง 

      

   การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส านัก
ทะเบียนอื่น 

      

   การรับแจ้งการเกิด กรณีเกดิในบ้าน และ
เกิดนอกบ้าน 137 

 
137 

 

    

   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรก
เกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 

      

   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเรร่่อน หรือ
เด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการี
ทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการ
สงเคราะห ์

      

 

    



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด       

   การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีท้องที่
อื่น 

      

   การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และ
ตายนอกบ้าน 

41 41 
    

   การรับแจ้งการตาย กรณีมเีหตเุชื่อว่ามี
การตาย แตไ่ม่พบศพ 

      

   การรับแจ้งการตาย กรณไีม่ทราบว่าผู้ตาย
เป็นใคร 

      

   การรับแจ้งการตาย กรณสีงสัยว่าตายด้วย
โรคตดิต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาต ิ

      

   การรับแจ้งการตาย กรณสี านักทะเบียน
อื่น 

      

   การรับแจ้งการตายเกินก าหนด       

 

 

   



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การรับแจ้งการตายเกินก าหนด กรณี
ส านักทะเบียนอ่ืน 

      

   การรับแจ้งการเปลีย่นแปลงการจดัการศพ       

   การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม       
   การรับแจ้งการย้ายเข้า 10 10     

   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนท่ีออกไป
จากบ้านเป็นเวลานาน และไมรู่้ว่าไปอยู่ที่
ใด 

      

   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไป
ต่างประเทศ 

      

   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 50 50     

   การรับแจ้งการย้ายออก 99 99     

   การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบยีนบ้าน
กลาง 

      

 

 

    



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้ง
การย้ายที่อยูสู่ญหาย หรือช ารุดกอ่นแจ้ง
ย้ายเข้า 

      

   การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขต
ส านักทะเบียนเดียวกัน 

22 22 
    

   การแก้ไขรายการ กรณีแกไ้ขกลุ่มชาติพันธ์ุ
หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็น
รายการทีไ่ม่ถูกต้องตามข้อเท็จจรงิ 

      

   การขอลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบียน
บ้านตามาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ
สัญชาติ  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

      

   การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎรส าหรับคนไทยพลดัถิ่น 

      

   กองช่าง 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยา้ยอาคาร 

      

 

 

     



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

      

   การขอเปลี่ยนผู้ควบคมุงาน       

   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม 
มาตรา 21 

4 4 
    

   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร       

   การขออนุญาตดดัแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ี
กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อ
การอื่นตามมาตรา 34 

      

   การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ตาม
มาตรา 21 

      

   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม
มาตรา 33 

      

 

    

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตาม  
มาตรา 22 

  
    

   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 
ทวิ 

      

   การแจ้งขุดดิน       
   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 

ทวิ 
      

   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 
ทวิ 

      

   การแจ้งถมดิน       

   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ       

   กองการศึกษา 
การขอรับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์

      

   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดบัก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ 

  
    

   การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

      

   ส านักปลัด 
การขอรับบ าเหนจ็ตกทอด (กรณี
ลูกจ้างประจ าผูร้ับบ าเหนจ็รายเดอืนหรือ
บ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

  

    

   การขอรับบ าเหนจ็ปกติ หรือบ าเหน็จราย
เดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   การขอรับบ าเหนจ็ปกติของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) 

      

    

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   การขอรับบ าเหนจ็พิเศษของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอัน
เนื่องจากการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี) 

      

   การขอรับบ าเหนจ็พิเศษของลูกจ้างประจ า
หรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

   การขอรับบ าเหนจ็พิเศษรายเดือนของ
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   กองคลัง 
การรับช าระภาษีป้าย 

6 6     

   การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 21 21     

   การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 25 25     

 

    

 

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จ านวน 
กระบวนงาน 
ที่ต้องจัดท า 
คู่มือตาม 
พ.ร.บ.ฯ 

จ านวนคู่มือ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
 

จ านวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดท าคู่มือ 

แล้วเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 
ที่ให้บริการ 

จ านวนครั้ง 

ที่ประชาชน 

ขอรับบริการ 

จ านวนการ 

บันทึก 

รับค าขอ
บริการ 

ของทั้งสอง
ฝ่าย 

จ านวนการ 

แจ้งเหต ุ

แห่งความ
ล่าช้า 

จ านวนเรื่อง 

ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับ

การ 
ปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ 

ข้อเสนอแนะ 

   กองการประปา 
การขออนุญาตใช้น้ าประปาประเภท
บ้านพักอาศัยเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

10 10 

    

   การขออนุญาตใช้น้ าประปาประเภทธุรกิจ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง 4 4 

    

   การขออนุญาตใช้น้ าประปาประเภท
ช่ัวคราวเทศบาลต าบลเมืองแกลง 4 4 

    

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 

( นางกานดา นามสง่า )   
                          ปลัดเทศบาล    

 

 

 

 


