
 

 

การชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวเดิม 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  ทันที 

****************************** 

ข้ันตอนและระยะเลาการปฏิบัติราชการท่ีปรับปรุงใหม 

 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  2  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา ทันที 

****************************** 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

รับแจงเหตุสาธารณภัยตางๆ/ 

เจาหนาท่ีรับเร่ือง/ตรวจสอบ/ 

แจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการชวยเหลือทันที 

รับแจงเหตุสาธารณภัยตางๆ 
เจาหนาท่ีรับเร่ือง/ตรวจสอบ 

แจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการชวยเหลือทันที 

ดําเนินการชวยเหลือทันที 



 

การสนับสนุนน้ําอุปโภค  บริโภค 

สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวเดิม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  3 ช่ัวโมง/ราย 

******************************* 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีปรับปรุงใหม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   2  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  1 ช่ัวโมง/ราย 

****************************** 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

ย่ืนคํารองขอสนับสนนุนํา้ 
เจาหนาท่ีรับเร่ือง/ตรวจสอบ 

แจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการชวยเหลือทันที 

ย่ืนคํารอง/เจาหนาท่ีรับเร่ือง/

ตรวจสอบ 

แจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการชวยเหลือทันที 



 

 

การรับแจงเร่ืองราวรองทุกข 

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวเดิม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   4  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  7 วัน/ราย 

******************************** 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีปรับปรุงใหม 

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  5 วัน/ราย 

******************************** 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

ผูรองย่ืนเร่ือง/แจงเหตุ 
เจาหนาที่หนวยงานเจาของเรื่อง

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ/ 

แนวทางแกไขบรรเทาความเดือดรอน 

เจาหนาที่ลงรบันําเสนอ 

ผูบังคับบญัชา/ 

แจงหนวยงานเจาของเรื่อง 

แจงผลการดําเนินการใหนายก

ทราบ/พจิารณาและ 

แจงใหผูรองทราบ 

ผูรองย่ืนเร่ือง/แจงเหตุ 

เจาหนาที่ลงรบันําเสนอผูบังคับบญัชา/ 

แจงหนวยงานเจาของเรื่อง 

ตรวจสอบขอเท็จจรงิ/ 

แนวทางแกไขบรรเทาความเดือดรอน 

แจงผลการดําเนินการใหนายก

ทราบ/พจิารณาและ 

แจงใหผูรองทราบ 



 

การรับชําระภาษีปาย 

กองคลัง  เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวเดิม 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  5 นาที/ราย 

******************************** 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีรับปรับปรุงใหม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  3 นาที/ราย 

********************************** 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระ

เงินและรบัใบเสร็จรับเงินภาษี

ปาย(ภ.ป.7) 

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีปาย(ภ.ป.1) 

พรอมเอกสารประกอบ 

พนักงานประเมินรบัแบบแสดงรายการ  

ตรวจเอกสาร/หลักฐาน ลงเลขทีร่ับ และดําเนินการ 

ประเมินภาษี พรอมออกใบแสดงรายการประเมิน 

ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระ

เงินและรบัใบเสร็จรับเงินภาษี

ปาย(ภ.ป.7) 

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีปาย(ภ.ป.1) 

พรอมเอกสารประกอบ 

พนักงานประเมินรบัแบบแสดงรายการ  

ตรวจเอกสาร/หลักฐาน ลงเลขทีร่ับ และดําเนินการ 

ประเมินภาษี พรอมออกใบแสดงรายการประเมิน 



 

 

การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

กองคลัง  เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวเดิม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  5 นาที/ราย 

************************ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีรับปรับปรุงใหม 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  3 นาที/ราย 

*************************** 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารงุทองที่

ชําระเงินและรบัใบเสร็จรับเงิน

ภาษีบํารุงทองที่(ภ.บ.ท.11) 

ผูเปนเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดง

รายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)พรอม

เอกสารประกอบ 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารประเมินภาษี 

และแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที ่

ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระเงิน

และรบัใบเสร็จรับเงิน 

ภาษีบํารุงทองที่(ภ.บ.ท.11) 

ผูเปนเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดง

รายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)พรอม

เอกสารประกอบ 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารประเมินภาษี 

และแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที ่



 

การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

กองคลัง  เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเดิม 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  5 นาที/ราย 

*************************** 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีรับปรับปรุงใหม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   3  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  3 นาที/ราย 

******************************** 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดินชําระ

เงินและรบัใบเสร็จรับเงิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.บ.ด.12) 

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรอืนและ

ที่ดิน ย่ืนแบบแสดงรายการเสีย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

พรอมเอกสารประกอบ 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดินชําระ

เงินและรบัใบเสร็จรับเงิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.บ.ด.12) 

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรอืนและ

ที่ดิน ย่ืนแบบแสดงรายการเสีย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

พรอมเอกสารประกอบ 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 



 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

กองคลัง เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเดิม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   4  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  1 วัน/ราย 

******************************** 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   4  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  1 วัน/ราย 

******************************** 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาออกใบอนุญาต 

ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาต

ประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอ

สุขภาพ พรอมเอกสาร/เจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

สถานที่ประกอบกจิการ 

ขออนุญาตชําระ

คาธรรมเนียมพรอมรบั

ใบอนุญาต 

เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาออกใบอนุญาต 

ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาต

ประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอ

สุขภาพ พรอมเอกสาร/เจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

สถานที่ประกอบกจิการ 

ขออนุญาตชําระ

คาธรรมเนียมพรอมรบั

ใบอนุญาต 



 

การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

กองคลัง เทศบาลตําบลแมตาว 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวเดิม 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ   4  ข้ันตอน รวมระยะเวลา 1   วัน/ราย 

************************** 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท่ีปรับปรุงใหม 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ 4   ข้ันตอน รวมระยะเวลา 1    วัน/ราย 

************************ 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

เทศบาลตําบลแมตาว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาออกใบอนุญาต 

ผูขออนุญาตย่ืนคําขอตออายุใบ 

อนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พรอมเอกสาร/

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

สถานที่ประกอบกจิการ 

ผูขออนุญาตชําระ

คาธรรมเนียมพรอมรบั

ใบอนุญาต 

เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาออกใบอนุญาต 

ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาต

ประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอ

สุขภาพ พรอมเอกสาร/เจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

สถานที่ประกอบกจิการ 

ขออนุญาตชําระ

คาธรรมเนียมพรอมรบั

ใบอนุญาต 


