
 
5. การให้ บริการการรับ - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ และผู้ 
พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ที่กําหนดไว้ (เดิม) 

 

1. ประชาสัมพันธ์การจา่ยเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ และเบี้ยความ 
พิการให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการทุกหมู่บ้าน 
2. เตรียมเอกสารการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ และผู้พิการตาม 
นโยบายของรัฐบาลทั้งโอนเข้าบญัชีและรับเงนิสดดว้ยตนเอง 
3. ติดประกาศการจ่ายเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุและผู้พิการ  ณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพล 
4. เจ้าหน้าที่ด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและผู้พิการทั้งที่
รับเงินสดและโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
สรุป 4 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ มารับบริการกับทาง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  5  วัน 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ         
ที่กําหนดไว้ (ใหม)่ 

1. ประชาสัมพันธ์การจา่ยเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ และเบี้ยความ 
พิการใหก้ับผู้สูงอายุ และผู้พิการทุกหมู่บ้านพร้อมติด 
ประกาศการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ และผู้พิการองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าพล 
2. เตรียมเอกสารการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการตาม 
นโยบายของรัฐบาลทั้งโอนเข้าบญัชีและรับเงนิสดดว้ยตนเอง 
3. เจ้าหน้าที่ด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ และผู้พิการทั้งที ่
รับเงินสดและโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
สรุป 3 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ มารับบริการกับทาง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  3  วัน 
 
 
 

 
6. การให้ บริการด้านการรับขึน้ทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ        
ที่กําหนดไว้ (เดิม) 

 

1. ยื่นค าร้อง 
2. บันทึกเสนอผู้บริหาร 
3. เสนอรายชื่อขออนุมัติจังหวัด 
4. จังหวดัอนุมัติรายชื่อ 
5. จ่ายเงนิสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ 
สรุป 5 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ มารับบริการกับทาง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  2  เดือน 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ        
ที่กําหนดไว้ (ใหม)่ 

 

1. ยื่นค าร้อง 
2. เสนอรายชื่อขออนุมัติผูบ้ริหาร 
3. จัดท าประกาศการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
สรุป 3 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ มารับบริการกับทาง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  25  วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ์

การลดขั้นตอนการทาํงานของ 

องคการบริหารสวนตําบลท่าพล 

 

 

 

 

 

จัดทําโดยสํานกัปลัดฯ 

โทร : 056-736587 ต่อ 10 

E-mail : thaphon_abt@hotmail.com 

 

mailto:thaphon_abt@hotmail.com


การลดขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
 

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ที่กําหนดไว้ (เดิม) 

1. ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ /ร้องทุกข์ 
2. รับเรื่องตรวจสอบกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
3. บันทึกน าเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับ 
4. แจ้งหน่วยงานเจา้ของเร่ืองที่รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อน 
5. หัวหน้าหน่วยงานรบัผิดชอบแจ้ง จนท. ปฏบิัต ิ
6. จนท. ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน 
7. แจ้งผลการด าเนนิการแก่ประชาชน 
สรุป 7 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ มารับบริการ 
กับทางองค์การบริหารสว่นต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา 
ภายใน 2 วัน  
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ที่เสนอปรับปรุง (ใหม่) 

1. ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ /ร้องทุกข์ 
2. แจ้งหน่วยงานเจา้ของเรืองที่รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อน 
3. หัวหน้าหน่วยงานรบัผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
4. แจ้งผลการด าเนนิการแก่ประชาชน 
สรุป 4  ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่มารบับริการกับทาง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพล เป็นระยะเวลาภายใน  1  วัน 
 
2. การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ที่กําหนดไว้ (เดิม) 

1. ประชาชนแจ้ง/ยื่นค าร้องส านักงานปลัด   
2. ปลัด อบต. ลงความเห็น   

3. นายก อบต. อนุมัติ   
4. ส ารวจตรวจสอบความเสยีหาย   
5. สรุปรายงานปลัด/นายก   
6. อนุมัติเงินช่วยเหลือ   
สรุป 6 ขัน้ตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ มารับบริการกับทาง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  1  ชั่วโมง  

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ที่กําหนดไว้ (ใหม)่ 

1. ประชาชนแจ้ง/ยื่นค าร้องส านักงานปลัด  
2. ปลัด อบต. ลงความเห็น  
3. นายก อบต. อนุมัติ  
4. ส ารวจตรวจสอบความเสยีหาย  
5. สรุปรายงานปลัด/นายก  
6. อนุมัติเงินช่วยเหลือ  
 

**หมายเหตุ  เป็นการปฏิบัติราชการเร่งด่วนอันดบั 1  
ด าเนินการในทันท ี
สรุป 6  กรณีที่ไม่เร่งด่วนขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่  
มารับบริการกับทางองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าพลเป็น
ระยะเวลา  30  นาที  
 

3. การฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือกําจัดยุง (กรณีเกิดไข้เลือดออก
ระบาดในพื้นทีต่ําบลท่าพล) 
 

แผนผังแสดงขั้นนตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ที่กําหนดไว้ (เดิม) 

1. ส านักงานสาธารณสุขแจ้งการพ่นหมอกควันมายังสถาน ี
อนามัยต าบลทา่พล 
2. สถานีอนามัยต าบลทา่พล  แจ้งมายัง อบต.ทา่พล 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รบผิดชอบด าเนนิการเสนอผู้บริหารแจ้งการ 
พ่นหมอกควัน 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนนิการจัดจ้างคนพ่นหมอกควัน 
สรุป 4 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่รอรบับริการกับทาง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปน็ระยะเวลา  3  วัน 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที ่
กําหนดไว้ (ใหม่) 

 

1. ส านักงานสาธารณสุขแจ้งการพ่นหมอกควนมายัง อบต.ท่าพล 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รบผิดชอบด าเนนิการเสนอผู้บริหารแจ้งการพ่น
หมอกควัน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับสมาชิก อบต. แต่ละ 
หมู่บ้านให้ด าเนนิการพ่นหมอกควัน 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนนิการจัดจ้างคนพ่นหมอกควัน 
สรุป 4 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ รอรบับริการกับทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  24  ชั่วโมง 

 

4. การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าพล 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที ่
กําหนดไว้ (เดิม) 

1. ประชาชนยื่นค าร้องส านักงานปลัด  
2. จนท. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมจัดท าบนัทึก  
3. ปลัด อบต. ลงความเห็น  
4. นายก อบต. อนุมัติ  
5. จนท. ก ากบัดูแลการขนยา้ย 
สรุป 5 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ รอรับบริการกับทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  15  นาท ี
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที ่
กําหนดไว้ (ใหม่) 

1. ประชาชนยื่นค าร้องส านักงานปลัด  
2. จนท. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมจัดท าบนัทึก  
3. ปลัด อบต. ลงความเห็น  
4. นายก อบต. อนุมัติ  
5. จนท. ก ากบัดูแลการขนยา้ย 
สรุป 5 ขั้นตอนรวมระยะเวลาระหว่างที่ รอรับบริการกับทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพลเป็นระยะเวลา  10  นาท ี


