
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ชื่อกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังท่ี

ประชาชน 

ขอรับ

บริการ 

จํานวนการ 

บันทึก 

รับคําขอบรกิาร 

ของทั้งสองฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 1.การขออนุญาตกอสรางอาคารตาม  

มาตรา  21 

0 0     

   2.การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา  

39 ทวิ 

0 0     

   3.การขอใบรับรองการกอสรางอาคาร

ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารตาม 

มาตรา  32 ทว ิ

0 0     

   4.การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง

อาคาร    ดัดแปลง  รื้อถอนหรือ

เคล่ือนยายอาคาร 

0 0     

   5.การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตาม

มาตรา  22 

0 0     

   6.การแจงขุดดนิ 0 0     

   7.การแจงถมดนิ 0 0     

   8. การแจงรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 

39 ทว ิ

0 0     

   9.การรับชําระภาษโีรงเรอืนและท่ีดนิ 38 38 ไมมเีงนิชําระ

คาภาษ ี

 หลีกเลี่ยง

การชําระ 

มอบของ   

ที่ระลึก 
  



แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ชื่อกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังท่ี

ประชาชน 

ขอรับ

บริการ 

จํานวนการ 

บันทึก 

รับคําขอบรกิาร 

ของทั้งสองฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 10. การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

 

13 13   หลกีเลี่ยงการ

ชําระภาษี 

มอบของท่ี

ระลึก 

   11. การรับชําระภาษีปาย 17 17     

   12. การจดทะเบยีนพาณชิย (ตัง้ใหม) 

ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย  พ.ศ. 

2499  กรณผีูขอจดทะเบยีนเปนบุคคล

ธรรมดา 

1 1     

   13. การจดทะเบียนพาณชิย 

(เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม 

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย  พ.ศ. 2499  

กรณผีูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

0 0     

   14. การจดทะเบยีนพาณชิย (เลกิ

ประกอบพาณชิยกิจ) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบียนพาณชิย  พ.ศ. 2499  กรณผีู

ขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

0 0     

 

 

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ชื่อกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังท่ี

ประชาชน 

ขอรับ

บริการ 

จํานวนการ 

บันทึก 

รับคําขอบรกิาร 

ของทั้งสองฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 15. การขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตว 8 8     

   16. การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 0 0     

   17. การขอตออายุใบอนุญาตจัดตัง้

สถานที่จําหนายอาหาร  หรอืสถานท่ี

สะสมอาหาร พื้นทีไ่มเกนิ  200  ตาราง

เมตร 

2 2     

   18. การขอตออายุใบอนุญาตจําหนาย

สนิคาในท่ีหรอืทางสาธารณะ 

0 0     

   19. การขอตออายุใบอนุญาตประกอบ

กจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

4 4     

   20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ 

0 0     

   21. การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้

สถานที่จําหนายอาหาร และสถานท่ี

สะสมอาหาร  พ้ืนที่ไมเกนิ 200 ตร.ม. 

0 0     

   22. การขออนุญาตโฆษณาโดยใชเครื่อง

ขยายเสยีง 

0 0     

 

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ชื่อกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังท่ี

ประชาชน 

ขอรับ

บริการ 

จํานวนการ 

บันทึก 

รับคําขอบรกิาร 

ของทั้งสองฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 23. การขอเลขที่บาน 0 0     

   24. การขอเลขที่บาน กรณีทะเบยีนบาน

ชัว่คราว 

0 0     

   25. การจําหนายชื่อรายการบุคคลออก

จากทะเบียนบาน  กรณคีนสัญชาติไทย 

หรอืคนตางดาวท่ีมใีบสําคัญประจําตัวคน

ตางดาวในตางประเทศ 

0 0     

   26. การจําหนายชื่อและรายการบุคคล

ออกจากทะเบยีนบาน  กรณีมชีือ่และ

รายการบุคคลในทะเบียนบานมากกวา  

1 แหง 

0 0     

   27. การจําหนายชื่อและรายการบุคคล

ออกจากทะเบยีนบาน เม่ือปรากฏวา

บุคคลในบานไดตายไปแลว แตยังไมได

จําหนายชื่อและรายการบุคคล 

0 0     

   28. การจําหนายชื่อและรายการบุคคล

ออกจากทะเบยีนบาน เม่ือมคีําสั่งศาลให

ผูใดเปนคนสาบสูญ 

0 0     

 

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ชื่อกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังท่ี

ประชาชน 

ขอรับ

บริการ 

จํานวนการ 

บันทึก 

รับคําขอบรกิาร 

ของทั้งสองฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 29. การแจงขอทําหนาท่ีเปนเจาบาน 0 0     

   30. การแจงรื้อถอนบาน  หรอืบานถูก

ทําลาย 

0 0     

   31. การตรวจ  คัด  และรับรองเอกสาร  

การทะเบียนราษฎร  กรณเีอกสาร

ตนฉบับ หรือเอกสารหลักฐานท่ีเก็บ

ตนฉบับเอกสารการทะเบยีน 

6 6     

   32. การตรวจ  คัด และรับรองเอกสาร

การทะเบียนราษฎร 

11 11     

   33. การข้ึนชื่อ  กรณกีารใชสูตบิัตร  ใบ

แจงยายท่ีอยู  หรอืทะเบยีนบานแบบเดิม 

0 0     

   34. การเพิ่มชื่อ กรณคีนซึ่งไมมสัีญชาติ

ไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราช

อาณาเปนกรณีพเิศษเฉพาะรายตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง หรอื

กฎหมายวาดวยสัญชาต ิ

0 0     

 

 

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ชื่อกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังท่ี

ประชาชน 

ขอรับ

บริการ 

จํานวนการ 

บันทึก 

รับคําขอบรกิาร 

ของทั้งสองฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 35. การเพิ่มชื่อ  กรณคีนซึ่งไมมีไมมี

สัญชาตไิทยท่ีไดรบัอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู

ในประเทศไทย  เปนการถาวรขอเพ่ิมชื่อ

ในทะเบยีนบาน 

0 0     

   36. การเพิ่มชื่อ กรณคีนตางดาวที่มี

หนังสือเดนิทางเขามาในประเทศไทย ซึ่ง

ระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในประเทศ

ไทยยังไมสิ้นสุด มีความประสงคขอเพิ่ม

ชื่อในทะเบยีนบาน ท.ร. 13 

0 0     

   37. การเพ่ิมชื่อ กรณคีนที่มมีสีัญชาติ

ไทย โดยการเกิดโดยบิดา หรือมารดา คน

ใดคนหน่ึงหรอืบดิามารดา  เปนผูไมมี

สัญชาตไิทย  หรอืบุคคลที่ไดสญัชาตไิทย

โดยคําพพิากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถงึ

ท่ีสุด 

0 0     

   38. การเพิ่มชื่อ กรณคีนที่ไมมสีัญชาติ

ไทยตอมาไดรบัสัญชาตไิทยตามกฎหมาย 

0 0     

 

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 39. การเพิ่มชื่อ กรณคีนที่เกดิใน

ตางประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุผลจําเปน

ท่ีไมอาจเดินทางกลับประเทศไทย 

0 0     

   40. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไมมีสัญชาตไิทยท่ี

มใีบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และเคยมี

ชื่อในทะเบียนบานขอเพ่ิมชื่อ 

0 0     

   41. การเพิ่มชื่อ กรณคีนสญัชาติไทยท่ีเกดิ

ในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 

0 0     

   42. การเพ่ิมชื่อ กรณคีนสญัชาตไิทย

เดนิทางกลับจากตางประเทศ หรอืเกิดใน

ตางประเทศเดนิทางเขามาในประเทศไทย

โดยไมมหีลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติ

ไทย 

0 0     

   43. การเพ่ิมชื่อ กรณคีนสัญชาติไทยท่ี

เดนิทางกลับจากตางประเทศ  โดยใช

หนังสือเดนิทางของตางประเทศหรือ

หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate  of  

Identity) 

0 0     

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 44. การเพ่ิมชื่อ กรณคีนตกสํารวจ

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร เม่ือป  พ.ศ.

2499 

0 0     

   45. การเพ่ิมชื่อ กรณบีุคคลไดเสยีสัญชาติ

ไทยโดยบทบัญญัตแิหงกฎหมายซึ่งไมอาจ

พิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืน  หรอืโดย

คําสั่งของศาลถงึท่ีสุด หรอืเพกิถอน

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

0 0     

   46. การเพิ่มชื่อ กรณบุีคคลที่ถกูจําหนาย

ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน 

เนื่องจากมชีื่อและรายการโดยมิชอบ 

0 0     

   47. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางวาเปนคน

มสีัญชาตไิทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดย

ไมมหีลักฐาน 

0 0     

   48. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยูในความ

อุปการะเล้ียงดูของบุคคล  หนวยงาน

เอกชน 

0 0     

 

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 49. การเพ่ิมชื่อ บุคคลทีไ่ดมกีารลง

รายการ”ตายหรือจําหนาย” ในทะเบียน

บานฉบับท่ีมเีลขประจําตัวประชาชน 

เนื่องจากการแจงตายผดิคน  หรือสําคัญ

ผดิในขอเท็จจรงิ 

0 0     

   50. การรบัแจงการเกิด  กรณกีารแจง

สํานักทะเบียนอื่น 

0 0     

   51. การรับแจงการเกดิ กรณเีกดิในบาน

และเกดินอกบาน 

0 0     

   52.การรับแจงการเกดิ กรณเีด็กในสภาพ

แรกเกิด หรือเด็กไรเดยีงสาถูกทอดทิ้ง 

0 0     

   53. การรับแจงการเกดิ  กรณเีด็กเรรอน 

หรอืเด็กที่ไมปรากฏบุพการ ีหรือบุพการี

ทอดทิ้งท่ีอยูในอุปการะ หรือการสงเคราะห 

0 0     

   54. การรบัแจงการเกิดเกนิกําหนด 0 0     

   55. การรบัแจงการเกิดเกนิกําหนดกรณี

ทองท่ีอื่น 

0 0     

แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 56. การรบัแจงการตาย กรณตีายในบาน

และตายนอกบาน 

2 2     

   57. การรบัแจงการตาย  กรณมีีเหตุเชื่อ

วามกีารตายแตไมพบศพ 

0 0     

   58. การรับแจงการตายกรณไีมทราบวา

ผูตายเปนใคร 

0 0     

   59. การรบัแจงการตาย กรณสีงสัยวาตาย

ดวยโรคติดตออันตราย หรือตายผดิ

ธรรมชาต ิ

0 0     

   60.การรับแจงการตาย กรณีสํานัก

ทะเบียนอ่ืน 

0 0     

   61. การรับแจงการตายเกนิกําหนด       

   62. การรบัแจงการตายเกนิกําหนด กรณี

สํานักทะเบียนอื่น 

0 0     

   63.การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการศพ 

0 0     

   64. การรับแจงการยายกลับเขาท่ีเดมิ 0 0     

 



แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 65. การรับแจงการยายเขา 2 2     

   66. การรับแจงการยายท่ีอยูของคนท่ี

ออกไปจากบานเปนเวลานาน และไมรูวาไป

อยูที่ใด 

0 0     

   67. การรบัแจงการยายท่ีอยูของคนไป

ตางประเทศ 

0 0     

   68. การรับแจงการยายปลายทาง 8 8     

   69. การรับแจงการยายออก 15 15     

   70. การรับแจงการยายออกจากทะเบียน

บานกลาง 

0 0     

   71.การรับแจงการยายออกแลว แตใบ

แจงการยายท่ีอยูสูญหาย  หรอืชํารดุกอน

แจงยายเขา 

0 0     

   72. การรับแจงการยายออกและยายเขา

ในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 

0 0     

 

 



แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 73. การแกไขรายชื่อตัว  ชื่อสกุล หรือชื่อ

ตัวและชื่อสกุล  ชื่อบิดามารดา วันเดอืนป

เกดิ สถานท่ีเกิด ในเอกสารทะเบยีน

ประวัติ/ฐานขอมูลทะเบยีนราษฎร กรณนีํา

เอกสารราชการมาแสดง 

3 3     

   74. การขอบานเลขที่(ระเบียบฯ ขอ 32) 0 0     

   75. การขอบานเลขที่ กรณทีะเบียนบาน

ชัว่คราว 

0 0     

   76. การจําหนายชื่อและรายการบุคคล

เมื่อปรากฏวาบุคคลในทะเบยีนบานไดตาย

ไปแลว แตยังไมไดจําหนายชื่อ และรายการ 

(ระเบียบฯ ขอ 111) กรณใีนเขต และกรณี

สํานักทะเบียนอื่น 

0 0     

   77. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงนิ

เบ้ียความพิการ 

104 104     

 

 



แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 78. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงนิ

เบ้ียยังชพีผูสูงอาย ุ

621 621     

   79. การขอรบัการสงเคราะหผูปวยเอดส 5 5     

   80. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานีบรกิารน้ํามัน 

0 0     

   81. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบ

กจิการสถานบีรกิารนํ้ามัน (ระยะท่ี 1 

ข้ันตอนออกคําสั่งรบัคําขอรบัใบอนุญาต 

0 0     

   82. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบ

กจิการสถานบีรกิารนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 

ข้ันตอนออกใบอนุญาต 

0 0     

 

 

 

 



แบบรายงานการดําเนนิงานตามพระราชบัญญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการ  พ.ศ.2558 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตาํบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่ตองจัดทํา 

คูมอืตาม 

พ.ร.บ.ฯ 

จํานวนคูมอื 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวน 

กระบวนงาน 

ที่จัดทําคูมอื 

แลวเสร็จ 

ช่ือกระบวนงาน 

ท่ีใหบรกิาร 

จํานวน

คร้ังที่

ประชาชน 

ขอรับ

บรกิาร 

จํานวนการ 

บันทกึ 

รับคําขอ

บรกิาร 

ของทั้งสอง

ฝาย 

จํานวน 

แจงเหต ุ

แหงความ

ลาชา 

จํานวนเร่ือง 

รองเรียน ที่ 

เกี่ยวกบัการ

ปฏบัิตติาม 

พ.ร.บ.ฯ 

ปญหา

อุปสรรคท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ 

85 - 85 83. การตอใบอนุญาตประกอบกจิการ

สถานีบรกิารน้ํามัน 

0 0     

   84. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบ

กจิการสถานนี้ํามัน 

0 0     

   85. การออกใบอนุญาตประกอบกจิการ

สถานีบรกิารน้ํามัน(ระยะที่ 1 ขัน้ตอนออก

คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 

0 0     

          

          

 

 

              


