ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม
เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
-----------------ตามประกาศเทศบาลนครเชี ย งใหม ลงวั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่ อ ง
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการบริการประชาชน ไดประกาศกระบวนการ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติในการบริการประชาชนของเทศบาลนครเชียงใหมไปแลว นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติราชการ เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชนให ไ ด รั บ บริ ก ารโดยเร็ ว และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป น การปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวั นที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในคราวประชุ ม
คณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ
ใหมีการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการใหบริการประชาชนของเทศบาลนครเชียงใหม
และกํ า หนดกระบวนงานขึ้นใหม ( เพิ่ มเติม ) จึ งใหย กเลิ ก ประกาศเทศบาลนครเชีย งใหม ลงวั นที่ ๓๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชประกาศกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลนครเชียงใหม ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้แทน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทัศนัย บูรณุปกรณ)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลนครเชียงใหม
การปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการประชาชน
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ กําหนด ๑๗ กระบวนงาน
ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การใหบริการ

หมายเหตุ

ดานการคลัง
๑

๒

๓

๔

การจัดเก็บ
ภาษีปาย

การจัดเก็บ
ภาษีบํารุง
ทองที่

๑.ผูมีหนาที่เสียภาษีปา ยยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปา ย (ภ.ป.๑)
พรอมเอกสารประกอบ
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน
๒.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายปที่
ผานมา (ภ.ป.๗)

๕ นาที/
ราย
(กรณีราย
เกา)

ผูรับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.ผูเปนเจาของทีด่ ินยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท. ๕)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.๑๑)

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
๕ นาที/
สําเนาทะเบียนบาน
ราย
๒.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ (กรณีราย
ปที่ผา นมา (ภ.บ.ท.๑๑)
เกา)

ผูรับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน
๒.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือน
และที่ดนิ ปที่ผานมา (ภ.ร.ด.๑๒)

๕ นาที/
ราย
(กรณีราย
เกา)

ผูรับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานผูขอจด
ทะเบียนพาณิชย
๒.สําเนาทะเบียนบานที่ประกอบ
การพาณิชย

๑๐ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย
-งานจดทะเบียน
พาณิชย

การจัดเก็บ ๑.ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและ
ภาษีโรงเรือน ที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการเสีย
และที่ดนิ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภ.ร.ด.๒)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน(ภ.ร.ด.๑๒)
การจด
๑.ผูประกอบการพาณิชยยนื่
ทะเบียน
คําขอและกรอกขอมูล(แบบท.พ.)
พาณิชย
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.นายทะเบียนพิจารณาคําขอ
และจดทะเบียนพาณิชย
๔.ชําระเงินคาธรรมเนียมและรับ
ใบทะเบียนพาณิชย

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สํานักการคลัง)

-๒ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การใหบริการ

หมายเหตุ

ดานการโยธา
๕

ขออนุญาต
กอสราง
อาคาร

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารตามแบบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)พรอมเอกสาร
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบือ้ งตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
๓.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
๔.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตกอสรางอาคาร

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
๒.สําเนาโฉนดที่ดนิ ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนาพรอมเจาของทีด่ ินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา (กรณีผขู อไมใช
เจาของตองมีหนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดนิ ใหกอ สรางอาคารในที่ดิน
หรือสําเนาสัญญาเชาที่ดนิ )
๓.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ
๔.หนังสือรับรองของผูประกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออก
แบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
๕. หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
๖. แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน พรอม
รายการคํานวณโครงสราง
๗. รายการคํานวณระบบบําบัดน้ํา
เสีย (กรณีอาคารตองมีระบบบําบัด
น้ําเสีย)

๖

ขออนุญาต
รื้อถอน
อาคาร

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตรือ้
ถอนอาคารตามแบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
(แบบ ข.๑) พรอมเอกสาร
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบือ้ งตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
๓.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
๔.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตรือ้ ถอนอาคาร

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
๒.สําเนาโฉนดที่ดนิ แปลงที่ตงั้ ของ
อาคารที่ขออนุญาตรือ้ ถอนขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา
๓.หนังสือรับรองของผูประกอบ
การวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบ ขั้นตอน วิธกี ารและสิ่ง
ปองกันวัสดุรว งหลนในการรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาด อยูใ นประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรรมควบคุม)
๔.หนังสือแสดงความยินยอมของ
วิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ น.๔)
๕.แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน

๓๐ วัน/ราย ผูรับผิดชอบ
(กรณีผูขอ -สํานักการชาง
อนุญาตใช
แบบกอสราง
อาคารของ
กรม
โยธาธิการ
และผังเมือง
หรือแบบของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
นั้นๆ
ระยะเวลา
ใหบริการ
๑๐ วัน/
ราย)

15 วัน/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-สํานักการชาง

-๓ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๗
ขออนุญาต
ดัดแปลง
อาคาร

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การใหบริการ
๓๐ วัน/ ผูรับผิดชอบ
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ราย -สํานักการชาง
ดัดแปลงอาคารตามแบบคําขอ สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ๒.สําเนาโฉนดที่ดนิ ขนาดเทาตนฉบับทุก
ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พรอม
หนา พรอมเจาของทีด่ ินลงนามรับรอง
เอกสารประกอบ
สําเนาทุกหนา(กรณีผูขอไมใชเจาของ
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิ ให
*เอกสาร
เหมือนการขอ
เบือ้ งตน/ ตรวจสถานที่/ตรวจ
กอสรางอาคารในทีด่ ินหรือสําเนา
สอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพ สัญญาเชาที่ดนิ )
อนุญาตกอ
สาธารณะ
๓.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตาง
สรางอาคาร
๓.นายชาง/ วิศวกรตรวจพิจารณา เจาของ
เพิ่มเติมเฉพาะ
แบบ
๔.หนังสือรับรองของผูประกอบการ
เอกสาร ๘
๔.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออก
และ ๙
คําขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
แบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
๕.หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
๖. แผนผัง บริเวณ แบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน พรอม
รายการคํานวณโครงสราง
๗. รายการคํานวณระบบบําบัด
น้ําเสีย(กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้าํ
เสีย)
๘.ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ได
รับอนุญาต
๙. กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร (วิศวกรรม
ผูออกแบบโครงสรางอาคารมิใชคนเดิม)
ตองมีหนังสือรับรองความมัน่ คงของ
อาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได

ดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
๘

แจงเกิด

๑.เจาบานหรือบิดามารดาแจงการ
เกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่เด็กเกิด
๒.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน
ลงรายการในสูติบัตรทัง้ ๓ ตอน
แลวเพิ่มชื่อและรายการบุคคลตาม
สูตบิ ัตรลงในทะเบียนบานและ
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๓.มอบสูตบิ ัตรตอนที่ ๑ (ท.ร.๒๖)
พรอมหลักฐานคืนผูแจง สูติบัตร

๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และบัตร
ประจําตัวประชาชนผูแจง
หรือบัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา
๒.หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
(ท.ร.๑/๑) (ถามี)

๑๐นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน

ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

-๔ลําดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
ที่
บริการ
๙
แจงตาย
๑.เจาบานแจงการตายตอนายทะเบียน
(ในบาน)
ผูรับแจงแหงทองที่ ที่มี
คนตาย ในกรณีที่ไมมีเจาบานให
ผูพบศพเปนผูแจง
๒.นายทะเบียนตรวจสอบหลัก
ฐานและลงรายการในมรณบัตร
๓.จําหนายชื่อผูตายออกจาก
ทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับ
เจาบาน
๔.มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ พรอมหลักฐาน
คืนผูแจง
๑๐ แจงยายที่อยู ๑.เจาบานแจงการยายที่อยูตอ
(ยายออก) นายทะเบียนผูรับแจง
๒. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและ
รายการในใบแจงการยายที่อยูแลวกรอก
รายการในใบแจงการยายที่อยูทั้ง ๓ ตอน
๓.จําหนายชื่อและรายการบุคคลที่ยาย
ออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบานโดยประทับตราคําวา
“ยาย” สีนา้ํ เงินไวหนารายการคนยายออก
๔.มอบใบแจงการยายที่อยูต อนที่ ๑,๒
พรอมหลักฐานการแจงคืนผูแจง
๑๑ กําหนด
๑.เจาบานแจงการปลูกสรางบาน
เลขที่บาน
ตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่บา น
ตั้งอยู
๒.นายทะเบียนตรวจสอบวาเปนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือไม
๓.จัดทําทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน
บานโดยการกรอกรายการเลขประจําบาน
ในทะเบียนบาน
๔.กําหนดเลขรหัสประจําบานจากแบบ
พิมพ ท.ร.๙๙ ก.
๕.มอบหลักฐานพรอมสําเนาทะเบียนบาน
คืนใหแกผแู จง

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจา
บานที่คนตายมีช่อื และบัตร
ประจําตัวประชาชนผูแจง
๒.หนังสือรับรองการตายจาก
โรงพยาบาล (กรณีตายที่
โรงพยาบาล)

- บัตรประจําตัวประชาชนของ
เจาของบาน และสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน (บัตร
ประจําตัวประชาชนของผูยา ยที่
อยู กรณีแจงยายทีอ่ ยูของ
ตนเอง โดยผูย ายที่อยูส ามารถ
รองขอทําหนาที่เจาบานเพือ่ แจง
ยายทีอ่ ยูของตนเองได)

๑.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน
๒.ใบอนุญาตกอสรางและ
แบบอาคาร

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๑๐นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

๑๐นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

๓ วัน/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

-๕ลําดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
ที่
บริการ
๑๒ การทําบัตร ๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
ประจําตัว
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประชาชน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ครั้งแรก
ประชาชน และถายรูป
(อายุ ๗ ป ๔.สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
บริบูรณ)
ประจําตัวประชาชน
๑๓ การทําบัตร ๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
ประจําตัว
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประชาชน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
(บัตรเดิม
ประชาชน และถายรูป
หมดอายุ)
๔.สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒.สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกใหหรือนําเจาบานหรือบุคคลที่
เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปให
การรับรองอยางใดอยางหนึ่ง กรณี
พนักงานเจาหนาที่รองขอ
๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒.บัตรประจําตัวประชาชนเดิมที่หมด
อายุ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๘ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย - งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)
๘ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย - งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

ดานสาธารณสุข
๑๔ ขออนุญาต
ทําการโฆษณา
โดยใชเครื่อง
ขยายเสียง

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย
เสียง(แบบ ฆ.ษ.๑)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
๓.เจาพนักงานทองถิ่นผูม ี
อํานาจลงนามอนุญาตใหทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
(แบบ ฆ.ษ.๒)

๑๕

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แบบ ก.อ.๑)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพืน้ ที่
และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แลวพิจารณาออกใบอนุญาตฯ
(แบบ ก.อ.๒)

ขออนุญาต
ประกอบ
กิจการที่เปน
อันตราย
ตอสุขภาพ
(๑๓๐
ประเภท)

๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ของผูขออนุญาตและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
๒.ใบอนุญาตใหมีเพือ่ ใชซึ่งเครื่อง
ขยายเสียงและไมโครโฟน (ถามี)
๓.รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่
จะใช เชน กําลัง ไฟฟาทีใ่ ชกําลังขยายเสียง
๔.แผนที่แสดงทีต่ ั้งทีใ่ ชเครื่องขยายเสียง

๑๕นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานคลัง

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
๒๐วัน/
ทะเบียนบานผูขออนุญาต
ราย
๒.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
(กรณีราย
ทะเบียนบานผูจัดการ หากไมเปน
ใหม)
บุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต
๓.สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใช
เปนที่ตงั้ สถานประกอบการ
๔.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณี
ผูขอเปนนิติบุคคล)
๕.สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
ที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถาน
ประกอบการสามารถใชประกอบการ
นั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร
๖.หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูมอบและผูร ับมอบ
กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถดําเนิน
การดวยตนเอง

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

ผูรับผิดชอบ
-งาน
สุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม
(สํานักงาน
แขวงทุก
แขวง)

-๖ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๑๖ ขออนุญาตจัด
ตั้งสถานที่
จําหนาย
อาหารหรือ
สถานที่สะสม
อาหาร (พืน้ ที่
เกิน
๒๐๐ ตร.ม.)

๑๗

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การใหบริการ
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต ๑.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
๑๕ วัน/ ผูรับผิดชอบ
จัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหาร
ทะเบียนบานผูขออนุญาต
ราย -งาน
หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
๒.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
สุขาภิบาล
(แบบ ส.อ.๑)
ทะเบียนบานผูจัดการ
อนามัยและ
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถอื ใบอนุญาต
สิ่งแวดลอม
หลักฐาน
ประกอบการ
๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพืน้ ที่ ๓.สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใช
(สํานักงาน
และสถานที่จําหนายอาหาร แลว เปนที่จัดตั้งสถานประกอบการ
แขวงทุก
พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตัง้
๔.สําเนาหนังสือรับรองการจด
แขวง)
สถานที่จําหนายอาหาร
ทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตร
(แบบ ส.อ.๒)
ประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(กรณีผูขอเปนนิติบุคคล)
๕.สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใช
แสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบ
การนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร
๖.หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผูมอบหรือ
ผูรับมอบกรณีผขู อรับใบอนุญาตไม
สามารถดําเนินการดวยตนเอง
ขออนุญาต
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
๒๐ วัน/ ผูรับผิดชอบ
จําหนายสิน จําหนายสินคาในที่หรือทาง
ผูขอรับใบอนุญาต
ราย -งานรักษา
คาในที่หรือ สาธารณะ (แบบ ส.ณ.๑)
๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ความสงบ
ทางสาธารณะ ๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หรือสําเนาทะเบียนบานของผูช ว ย
เรียบรอยและ
หลักฐาน
จําหนายฯ
ความมั่นคง
๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพืน้ ที่ ๓.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวม
และสถานที่จําหนายสินคาในทีห่ รือ หมวกไมสวมแวนขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
(สํานักปลัดฯ)
ทางสาธารณะแลวพิจารณาออก ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
ใบอนุญาต (แบบ ส.ณ.๒)
คนละ ๓ รูป
๔.ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย
๕.แผนที่สังเขปแสดงทีต่ ั้งจําหนายสินคา
(กรณีเรขายไมตองมีแผนที่)

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลนครเชียงใหมกําหนด จํานวน ๒๕ กระบวนงาน (ลําดับที่ ๑๘-๔๒)
ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๑๘ สนับสนุน
น้ําอุปโภคบริโภค

๑๙

๒๐

ชวยเหลือ
สาธารณภัย

รับเรื่องราวรองทุกข

๒๑

การอํานวยความ
สะดวกดานการจราจร
ทั่วไป

๒๒

การขอกําลัง
สนับสนุนและรักษา
ความปลอดภัย

๒๓

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
1. ประชาชนหรือหนวยงานโทรศัพท/ 1. วิทยุ/หมายเลขโทรศัพท
ทันที
วิทยุ/ยืน่ หนังสือขอรับการสนับสนุน ติดตอกลับ (ถามี)
เมื่อสั่งการ
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบขออนุมัติ 2. หนังสือขอสนับสนุน
ผูบังคับบัญชา
น้ําอุปโภค บริโภค
๓. ผูบังคับบัญชาอนุมตั ิ / สัง่ การ
ชวยเหลือทันที
๑. ประชาชนหรือหนวยงาน
ทันที
๑.วิทยุสอื่ สาร/ หมายเลข
โทรศัพท/วิทยุส่อื สาร แจงเหตุ
เมื่อไดรับแจง
โทรศัพท
สาธารณภัย
เหตุหรือสั่ง
๒.หนังสือขอรับความ
๒. เจาหนาที่ออกตรวจสอบให
การ
ชวยเหลือ
ความชวยเหลือทันที พรอมรายงาน
ผูบังคับบัญชาหรือออกปฏิบัติหนาที่
ทันทีเมื่อไดรับสั่งการ
๑. ประชาชน หรือหนวยงาน ยื่นคํารอง
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบและเสนอ
ผูบังคับบัญชา รับทราบ
๓. สงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนิน
การตอไป
๔. แจงผลการดําเนินงานเบื้องตน
ตอผูรองเรียน
๑. ประชาชนหรือหนวยงาน
โทรศัพท / วิทยุ หรือ ยื่นหนังสือขอ
สนับสนุนกําลัง
๒. เจาหนาที่รับเรื่องตรวจสอบ
นําเสนอผูบังคับบัญชา
๓. ผูบังคับบัญชาอนุมัติ / สั่งการ
เจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน

๑. ประชาชนหรือหนวยงาน
โทรศัพท / วิทยุ หรือ ยื่นหนังสือ
ขอสนับสนุนกําลัง
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบ
นําเรียนผูบงั คับบัญชาอนุญาต
๓.ผูบังคับบัญชาอนุญาต / สั่ง
การ เจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
การคืนทรัพยสินกรณี
๑. ประชาชนยืน่ คําขอทรัพยสินคืน
ยึดไวตาม พ.ร.บ.รักษา ๒. เจาหนาที่รับเรื่องตรวจ
ความสะอาดและความ สอบและเปรียบเทียบปรับ
เปนระเบียบเรียบ
๓. ชําระคาปรับ และคืน
รอยของบานเมือง
ทรัพยสินใหผยู นื่ คําขอ

๑.หนังสือ รองเรียน
๒.ภาพถายที่เกี่ยวของกับ
เรื่องรองเรียน (ถามี)

๕ วัน/ราย

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
-งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(สํานักปลัดฯ)
ผูรับผิดชอบ
-งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(สํานักปลัดฯ)
ผูรับผิดชอบ
-งานธุรการ
(สํานักปลัดฯ)

๑.วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพท
๒๕ นาที/ราย
ติดตอกลับ
(ถามี)
๒.หนังสือขอความอนุเคราะห
สนับสนุน
กําลัง

ผูรับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง
(สํานักปลัดฯ)

๑.วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพท
ติดตอกลับ
(ถามี)
๒.หนังสือขอความ
อนุเคราะหสนับสนุน
กําลัง

๒๕ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง
(สํานักปลัดฯ)

๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. ใบเสร็จรับเงินคาปรับ

๓๐ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง
(สํานักปลัดฯ)

-๘ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๒๔ การแกไข
เปลี่ยน
แปลงรายการ
ในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร
(กรณีมเี อกสาร
ทางราชการมา
แสดง)
๒๕ การบริการรับ
แจงขอคัดและ
รับรองสําเนา
รายการ
ทะเบียน
ราษฎร

ขั้นตอนการใหบริการ

๑. ประชาชนยื่นคําขอพรอม
หลักฐานทางราชการ
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
รับคํารอง และแกไขรายการในฐาน
คอมพิวเตอรและทะเบียนบาน
๓. ผูชวยนายทะเบียนตรวจสอบ
อนุมัติลงนามในเอกสาร
๔. สงมอบเอกสาร
๑.ประชาชนยื่นคําขอพรอมหลักฐาน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและ
บันทึกสอบสวนกรณีผูรอ งเปนผูมี
สวนไดเสียโดยทางออม
๓. รับคํารอง คัดและรับรอง
รายการจากฐานขอมูล
๔. ตรวจสอบอนุมัติ ลงนามใน
เอกสาร
๕. สงมอบเอกสาร
๒๖ การขอรับ
๑. ประชาชนหรือหนวยงานยื่นหนังสือขอ
ขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสาร
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาอนุมัติ
๓.ผูบังคับบัญชา อนุมัตบิ ริการขอมูล
ขาวสารได
๒๗ การบริการ
๑.ประชาชนหรือหนวยงานยื่นหนังสือขอใช
สถานที่สนาม สถานที่
กีฬาเทศบาล ๒.เจาหนาที่ตรวจสอบการใชสนาม
นครเชียงใหม กีฬานําเสนอผูบังคับบัญชา
๓.ผูบังคับบัญชาอนุมัติ/เขาใชสนาม
กีฬา
๒๘ ขอตออายุใบ ๑.ผูประกอบการยื่นคําขอพรอม
อนุญาต
หลักฐาน
จัดตั้งตลาด
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาตอ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๔.ชําระคาธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑. ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒ บัตรประจําตัวประชาชนของ
เจาบานหรือผูแจง
๓. หนังสือมอบหมาย
๔. เอกสารทางราชการ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๘ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานทะเบียน
ราษฎร

๑. สําเนาบัตรประจําตัว
เจาบานบุคคลหรือนิติบุคคล
๒. หลักฐานผูมีสว นไดเสียโดยทางออม

๔ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานทะเบียน
ราษฎร

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

๑.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ประจําตัวขาราชการ
๒.หนังสือขอขอมูลขาวสาร

๑ วัน/ราย

ผูรับผิดชอบ
- กลุมงาน
นิติการ
(กองวิชาการ
และแผนงาน)

๑.หนังสือขออนุญาตใชสถานที่

๑ วัน/ราย

ผูรับผิดชอบ
-ฝายกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน
(สํานัก
การศึกษา)
ผูรับผิดชอบ
-งาน
สุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดลอม

๑.สําเนาทะเบียน (ผูประกอบการ)
๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ผูประกอบการ)
๓.สําเนาใบทะเบียนการคา(ถามี)
๔.สัญญาเชา(ถามี)
๕.ใบมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการไม
สามารถดําเนินการเองได)
๖.ใบอนุญาตเดิม
กรณีเปลี่ยนเจาของกิจการ
๑.ใบอนุญาตเดิม(เจาของเดิม)
๒.สําเนาทะเบียนบาน(รายใหม)
๓.สําเนาบัตรประชาชน(รายใหม)
๔.สําเนาทะเบียนการคา(ถามี)
๕.ใบมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการไม
สามารถดําเนินการเองได)

๒ วัน/ราย

(สํานักงาน
แขวงทุก
แขวง)

-๙ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๒๙ การใหบริการ
ดานยาแก
ผูปวยนอก

๓๐

๓๑

๓๒

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.เจาหนาที่หองจายยานอก
๑.บัตรประจําตัวผูรับบริการ
ตรวจสอบความถูกตองในใบสั่งยาและ โรงพยาบาลเทศบาล
คอมพิวเตอรกอนพิมพสติ๊กเกอรยา ๒.บัตรแสดงสิทธิการรักษา
๒.เจาหนาที่จัดยา ตรวจสอบฉลากยา ๓.ใบสั่งยา
/จัดยา/บันทึกขอมูลการทํางานผาน 4.สติ๊กเกอรยา
ระบบคอมพิวเตอร
๓.เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยาและ
รายการยากอนจายยา
๔.เภสัชกร/เจาพนักงานเภสัชกรรม
จายยาพรอมใหคําแนะนําดานยาแก
ผูรับบริการ
การทําบัตร
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๑.สําเนาทะเบียนบาน
ประจําตัว
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๒.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
หลักฐาน
ประชาชน (ถามี)
(กรณี
๓.เจาหนาที่บนั ทึกสอบปากคําผูขอ ๓.หลักฐานที่ทางราชการออก
บัตรหาย
มีบัตร
ให หรือนําเจาบานหรือบุคคล
บัตรถูก
๔.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือ
ทําลาย)
ประชาชน และถายรูป
ไปใหการรับรองอยางใดอยาง
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
หนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
รองขอ
ประจําตัวประชาชน
การทําบัตร
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๑.ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ประจําตัว
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๒.บัตรประจําตัวประชาชนที่
ประชาชน
หลักฐาน
ชํารุด
(กรณี
๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
๓.หลักฐานที่ทางราชการออก
บัตรชํารุดใน ประชาชน และถายรูป
ให หรือนําเจาบานหรือบุคคล
สาระสําคัญ) ๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
ที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ไปใหการรับรองอยางใดอยาง
ประจําตัวประชาชน
หนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่
รองขอ
การทําบัตร
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๑.ทะเบียนบาน
ประจําตัว
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๒.บัตรประจําตัวประชาชน
ประชาชน
หลักฐาน
๓.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว(กรณีเปลี่ยน ๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ชื่อสกุล ไดแก ใบเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อตัว/ชื่อสกุล ประชาชน และถายรูป
ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบรวมชื่อ
/เปลี่ยนทีอ่ ยู/ ๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
เปลี่ยนคํานํา สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
หยา เปนตน
หนานาม)
ประจําตัวประชาชน

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๒๐ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
-โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

๑๓ นาที/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

๑๓ นาที/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

๘ นาที/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

-๑๐ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๓๓ การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(กรณีพน
สภาพบุคคล
ไดรับการ
ยกเวน
พิสูจนตัว
บุคคลได)

๓๔
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การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(กรณีเพิ่ม
ชื่อใน
ทะเบียนบาน)

ขั้นตอนการใหบริการ
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจาหนาที่บนั ทึกสอบปากคําผู
ขอมีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
๑.ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
13 นาที/
๒.หลักฐานที่แสดงวาไดรับ
ราย
การยกเวน เชน หนังสือรับรอง
จากหนวยงานราชการตน
สังกัด, หนังสือประจําตัว
คนพิการ, หนังสือสุทธิสําหรับ
พระภิกษุ สามเณร, หนังสือ
เดินทางหรือ นําเจาบานหรือ
บุคคลที่เจาพนักงานเจาหนาที่
เชื่อถือไปใหการรับรองอยางใด
อยางหนึง่ กรณีพนักงาน
เจาหนาที่รอ งขอ
๑.ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๑๓ นาที/
๒.หลักฐานที่แสดงวาไดรับ
ราย
เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
๓.นําเจาบานหรือบุคคลที่เจา
พนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไป
ใหการรับรอง อยางใดอยาง
หนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่
รองขอ

๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๓.เจาหนาที่บนั ทึกสอบปากคําผูขอ
มีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน
การใหบริการ เจาหนาทีห่ องเวชระเบียนคนบัตร
๑.บัตรประจําตัวผูปวย
ผูปวยรายเกา ลวงหนาเช็คสิทธิกอนนําบัตรไปไว
ของคลินิก ที่ชั้น ๓
กายภาพ
๑.ยื่นใบนัด ผูปวยขึน้ ไปชัน้ ๓
บําบัด
ตามรอบเวลานัดวัดสัญญาณชีพและ
ลงขอมูล ใชเวลา ๕ นาที
๒.นักกายภาพบําบัด ซักประวัติ
การเจ็บปวยประเมินอาการใหการ
รักษาทางกายภาพบําบัด
ใชเวลา ๕๐ นาที
๓.ผูปวยรับบัตรนัดการรักษา
ใชเวลา ๕ นาที

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

ผูรับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

๖๐ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

-11ลําดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
ที่
บริการ
การพิจารณา
การใหบริการ
36 การใหบริการ ๑.ยื่นบัตรลงทะเบียนทีง่ านแพทย ๑.บัตรประจําตัวผูปวย
๑๓๘ นาที/
งานแพทยแผน แผนไทย/ชําระเงิน ใชระยะเวลา ๕
ราย
ไทย
นาที
๒.เจาหนาที่ซักประวัติการเจ็บปวย
/วินิจฉัย/ประเมินการรักษาทาง
ดานการแพทยแผนไทยใชระยะ
เวลา ๕ นาที
๓.รับการบริการนวดใชระยะเวลา
๑๒๐ นาที
๔.เจาหนาที่ประเมินอาการหลัง
การใหบริการ ใชระยะเวลา ๒ นาที
แนะนําการปฏิบัติตัวใชระยะเวลา
๕ นาที
๕.รับใบรับรองแพทยและนัดหมาย
การรักษาตอเนื่อง ใชระยะเวลา ๑
นาที
37 การใหบริการ เจาหนาทีห่ องเวชระเบียนคนบัตร ๑.บัตรประจําตัวผูปวย
๔๐ นาที/ราย
ผูปวยรายเกา ลวงหนาเช็คสิทธิกอน นําบัตรไป
ของการบริการ ไวที่ชนั้ ๓
ฝงเข็ม
๑.ยื่นใบนัด ผูปวยขึน้ ไปชัน้ ๓ ตาม
รอบเวลานัดวัดสัญญาณชีพและ
ลงขอมูล ใชเวลา ๕ นาที
๒.แพทยทําการรักษาโดยการ
ฝงเข็มใชเวลา ๓๐ นาที
๓.รับใบนัดการรักษาครั้งตอไปใช
เวลา ๕ นาที
๓๘
การรับสมัคร ๑.ผูปกครองนํานักเรียนมาสมัครพรอม ๑.๑ บัตรประชาชนผูปกครอง
๑ วัน/ราย
นักเรียน ยื่นเอกสารตามขอตามขอ ๑.๑ – ๑.๕ ๑.๒ บัตรประชาชนนักเรียน
เขาเรียน ๒.เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ(เด็กมี ๑.๓ สูติบัตร
อายุตามเกณฑ)และเอกสาร
๑.๔ รูปถายนักเรียน ๑½ นิ้ว
๓.กรอกใบสมัคร
๑.๕ เอกสารการยายจาก
๔.ทดสอบความรูพื้นฐาน
โรงเรียนเดิม(แบบ ปศ.๒๐ หรือ
๕.แจงผลการรับนักเรียน
บค.๒๐)

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

ผูรับผิดชอบ
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

ผูรับผิดชอบ
- งานโรงเรียน
(สํานักการศึกษา)

-๑๒ลําดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
เอกสารประกอบ
ที่
บริการ
การพิจารณา
3๙ ขออนุญาต
๑.ผูประกอบการยืน่ คําขอพรอม ๑.สําเนาทะเบียน
จัดตั้งตลาด
หลักฐาน
(ผูประกอบการ)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/ ๒.สําเนาบัตรประจําตัว
นัดวันตรวจสอบสถานที่
ประชาชน (ผูประกอบการ)
๓.เจาพนักงานตรวจสถานที่
๓.สําเนาใบทะเบียนการคา
๔.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา (ถามี)
ออกใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
๔.สัญญาเชา(ถามี)
๕.รับชําระคาธรรมเนียม
๕.สําเนาใบอนุญาตกอสราง
๖.ออกใบอนุญาตและขึ้น ทะเบียน อาคารและระบบบําบัดน้ําเสีย
ใบอนุญาต
๖.ใบมอบอํานาจ(กรณี
ผูประกอบการไมสามารถ
ดําเนินการเองได)
๔๐ ขออนุญาตนําโค/ ๑.ผูประกอบการยื่นคําขออนุญาต ๑. แบบแจงการฆาสัตว
กระบือเขาฆาในโรง ฆาสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุม
(ฆจส.๔)
ฆาสัตวเทศบาลนคร การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
๒. ตั๋วรูปพรรณ กรณีเปนสัตวที่
เชียงใหม
(๑๕ นาที)
เขานิยามสัตวพาหนะตาม
พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบและจัดสง คํา พ.ศ. ๒๔๘๒
ขออนุญาตฆาสัตวไปยัง
พนักงาน
เจาหนาที่เพื่อพิจารณา
(๒๐ นาที)
๓.กรณีไดรับอนุญาตผูป ระกอบ การ
นําสัตวเขาตรวจโรคกอนฆา ณ
โรงพักสัตวในโรงฆาสัตว เทศบาลนคร
เชียงใหม
(๖ ชั่วโมง)
๔.เจาหนาที่ออกแบบตอบรับแจงการ
ฆาและจําหนาย ตามชนิดของสัตว
ใหแกผูประกอบการ (ฆจส.๕ สําหรับ
โค,ฆจส.๖ สําหรับกระบือ)พรอมชําระ
คาธรรมเนียมการฆาสัตว
(๒๐ นาที)

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๑๕ วัน/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดลอม
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

๖ ชั่วโมง
๕๕ นาที/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานสัตวแพทย
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

-๑๓ลําดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
ที่
บริการ
๔๑ การจัดตั้งชุมชนใน ๑.ประชาชน/ผูแทนกลุมยื่นคํารองขอ
เขตเทศบาลนคร จัดตั้งชุมชน
เชียงใหม
(๑ วันทําการ)

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
๑. คํารองขอจัดตั้งชุมชน
๒๗
วัน
พรอมแผนที่แนวเขตที่จะ ขอ
ทําการ
จัดตั้งชุมชนโดยมีขอบเขตที่
ชัดเจน
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอจัดตั้ง
๒. สําเนาบัตรประจําตัว
ชุมชน เอกสารประกอบคํารองและ
ประชาชนของประชาชนที่มี
ตรวจสอบที่ตั้งขอบเขตและผังบริเวณที่จะ
ความประสงคขอจัดตั้งชุมชน
ขอจัดตั้งชุมชน
จํานวนไมนอยกวา ๕๐
(๔ วันทําการ)
หลังคาเรือน
๓.นําเสนอผูบ ริหารเพื่อขออนุมัติ กําหนด
วันและดําเนินการประชุมประชาคมในพื้นที่
ขอจัดตั้งชุมชน
(๕ วันทําการ)
๔.เจาหนาที่ลงพืน้ ที่เพื่อประชาสัมพันธเชิญ
ชวนประชาชน ในพืน้ ที่ขอจัดตั้งเขารวมการ
ประชุมประชาคมเพื่อมีมติเห็นชอบในการ
จัดตั้งชุมชนพรอมคัดเลือกคณะกรรมการ
ชุมชน
(๑๐ วันทําการ)
๕.เจาหนาที่จัดทําประกาศจัดตัง้ ชุมชนและ
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ ชุมชน
นําเสนอผูมีอาํ นาจลงนามในประกาศและ
แจงการจัดตั้งชุมชนใหจังหวัดเชียงใหม
ทราบ
(๕ วันทําการ)
๖.แจงคณะกรรมการชุมชนมารับเอกสาร
ประกาศจัดตั้งชุมชนและประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
(๒ วันทําการ)

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
-งานพัฒนาเมือง
ฝายพัฒนาชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

-๑๔ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๔๒ การออกหนังสือ
รับรองสถาน
ประกอบการ
OTOP

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
๑.ประชาชน/ผูประกอบการ/กลุม
๑. คํารองกรอกขอความครบถวน
๑๐
วิสาหกิจ/ยื่นคํารองขอออกหนังสือ ๒. สําเนาบัตรประชาชนของ ผู วันทําการ
รับรองสถานประกอบการผลิตภัณฑ ยื่นขอหนังสือรับรอง OTOP
OTOP
๓. สําเนาทะเบียนบานของผูยนื่
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ขอหนังสือรับรอง OTOP
๓.เจาหนาที่นัดหมายและลงพื้นที่ไป ๔. รูปถายผลิตภัณฑของสินคาที่
ตรวจสอบสถานประกอบการของ
ยื่นขอหนังสือรับรอง OTOP
ผูผลิตสินคา OTOP
๔.เจาหนาที่นาํ เอกสารเสนอผูมี
อํานาจเพื่อพิจารณาออกหนังสือ
รับรอง/หรือไมรับรอง
๕.แจงผูยื่นขอมารับหนังสือรับรอง
หรือมีหนังสือชี้แจงกรณีไมสามารถ
ออกหนังสือรับรองใหได

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
-งานพัฒนา
ชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงานที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กําหนด ๑๗ กระบวนงาน
ดานการคลัง
กระบวนงานที่ ๑ การจัดเก็บภาษีปาย (งานคลัง สํานักงานแขวงทุกแขวง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย
(ภ.ป.๑) พรอมเอกสารประกอบ
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร

๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
ชําระเงินและ
รับใบเสร็จรับเงิน
(ภ.ป.๗)

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย (กรณีรายเกา)
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
(๒) ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายปที่ผานมา (ภ.ป.๗)

กระบวนงานที่ ๒ การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ (งานคลัง สํานักงานแขวงทุกแขวง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูเปนเจาของที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร

๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีบํารุงทองที่
(ภ.บ.ท.๑๑)

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย (กรณีรายเกา)
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
(๒) ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองทีป่ ที่ผานมา (ภ.บ.ท.๑๑)

กระบวนงานที่ ๓ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (งานคลัง สํานักงานแขวงทุกแขวง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๒)
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร

๓.ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีบํารุงทองที่ชําระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๑๒)

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ นาที /ราย (กรณีรายเกา)
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
(๒) ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินปที่ผานมา (ภ.ร.ด.๑๒)

กระบวนงานที่ ๔ การจดทะเบียนพาณิชย (งานจดทะเบียนพาณิชย สํานักการคลัง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูประกอบการ
พาณิชยยนื่
คําขอและกรอก
ขอมูล
(แบบ ท.พ.)

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร

๓.นายทะเบียน
พิจารณาคําขอ
และจดทะเบียน
พาณิชย

๔.ชําระเงิน
คาธรรมเนียม
และรับ
ใบทะเบียนพาณิชย

๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๐ นาที /ราย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขอจดทะเบียนพาณิชย
(๒) สําเนาทะเบียนบานที่ประกอบการพาณิชย

ดานการโยธา

กระบวนงานที่ ๕ เรื่อง ขออนุญาตกอสรางอาคาร (สํานักการชาง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูขออนุญาตยื่น
คําขออนุญาตกอสราง
อาคารตามแบบ
คําขออนุญาตกอสราง
อาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)
พรอมเอกสาร

๒.นายตรวจ
ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจ
สอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ

๓.นายชาง/
วิศวกร
ตรวจ
พิจารณา
แบบ

๔.เจาพนักงาน
ทองถิ่น
พิจารณา
คําขออนุญาต
กอสรางอาคาร

สรุป
๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓๐ วัน /ราย (กรณีผูขออนุญาตใชแบบกอสรางอาคารของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองหรือแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ)
หลักฐาน
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
(๒) สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
(กรณีผูขอไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน)
(๓) หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ
(๔) หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
(๕) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
(๖) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง
(๗) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย (กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย)

กระบวนงานที่ ๖ เรื่อง ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (สํานักการชาง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร
ตามแบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)
พรอมเอกสาร

๒.นายตรวจ
ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/
ตรวจสอบ
ผังเมืองและตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ

๓.นายชาง/
วิศวกร
ตรวจ
พิจารณา
แบบ

๔.เจาพนักงาน
ทองถิ่น
พิจารณา
คําขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร

สรุป
๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๕ วัน /ราย
หลักฐาน (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
(๒) สําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอนขนาดเทาตนฉบับทุกหนา
(๓) หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ ขั้นตอน วิธีการและสิ่งปองกัน
วัสดุรวงหลนในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม)
(๔) หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ น.๔)
(๕) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน

กระบวนงานที่ ๗ เรื่อง ขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร (สํานักการชาง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
ตามแบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)
พรอมเอกสารประกอบ

๒.นายตรวจ ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน/ตรวจ
สถานที่ /ตรวจสอบผัง
เมืองและตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ

๓.นายชาง/
วิศวกรตรวจ
พิจารณาแบบ

๔.เจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร

สรุป
๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓๐ วัน /ราย
หลักฐาน (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
(๒) สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา(กรณีผูขอไมใช
เจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน)
(๓) หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ
(๔) หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
(๕) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
(๖) แผนผัง บริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง
(๗) รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย(กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย)
(๘) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต
(๙) กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร (วิศวกรรมผูออกแบบโครงสรางอาคารมิใชคนเดิม)ตองมีหนังสือรับรองความมั่นคง
ของอาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได

ดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

กระบวนงานที่ ๘ เรื่อง แจงเกิด (งานทะเบียนราษฎร สํานักงานแขวงทุกแขวง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.เจาบานหรือบิดามารดา
แจงการเกิดตอ
นายทะเบียนผูรับแจง
แหงทองที่เด็กเกิด

๒.นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐานลงรายการใน
สูติบัตรทั้ง ๓ ตอนแลว
เพิ่มชื่อและรายการ
บุคคลตามสูติบัตรลงใน
ทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน

๓.มอบสูติบัตรตอนที่ ๑
(ท.ร.๒๖)พรอมหลักฐานคืน
ผูแจงสูติบัตร

สรุป
๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๐ นาที /ราย
หลักฐาน (๑) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และบัตรประจําตัวประชาชนผูแจงหรือบัตรประจําตัวประชาชนของ
บิดา มารดา
(๒) หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ท.ร.๑/๑) (ถามี)

กระบวนงานที่ ๙ เรื่อง แจงตาย (ในบาน) (งานทะเบียนราษฎร สํานักงานแขวงทุกแขวง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.เจาบานแจงการตายตอ
นายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่ที่มีคนตาย ในกรณี
ที่ไมมีเจาบานใหผูพบศพ
เปนผูแจง
สรุป
หลักฐาน

๒.นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
และลงรายการ
ในมรณบัตร

๓.จําหนายชื่อผูตาย
ออกจากทะเบียน
บานและสําเนา
ทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน

๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๐ นาที /ราย
(๑) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อ และบัตรประชาชนผูแจง
(๒) หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)

๔.มอบมรณบัตร
ตอนที่ ๑ พรอม
หลักฐานคืนผูแจง

กระบวนงานที่ ๑๐ เรื่อง แจงยายที่อยู (ยายออก) (งานทะเบียนราษฎร สํานักงานแขวงทุกแขวง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.เจาบานแจง
การยายที่อยู
ตอนายทะเบียน
ผูรับแจง

๒.นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐานและรายการใน
ใบแจงการยายที่อยูแลวกรอก
รายการในใบแจงการยายที่อยู
ทั้ง ๓ ตอน

๓.จําหนายชื่อและรายการบุคคล
ที่ยายออกจากทะเบียนบานและ
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
โดยประทับตราคําวา“ยาย”
สีน้ําเงินไวหนารายการคนยายออก

๔.มอบใบแจง
การยายที่อยู
ตอนที่ ๑,๒
พรอมหลักฐาน
การแจงคืนผูแจง

สรุป
๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๐ นาที /ราย
หลักฐาน
- บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบาน และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (บัตรประจําตัวประชาชน
ของผูยายที่อยู กรณีแจงยายที่อยูของตนเอง โดยผูยายที่อยูสามารถรองขอทําหนาที่เจาบานเพื่อแจงยายที่อยูของตนเองได)

กระบวนงานที่ ๑๑ เรื่อง กําหนดเลขที่บาน (งานทะเบียนราษฎร สํานักงานแขวงทุกแขวง)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.เจาบานแจง
การปลูกสราง
บานตอนาย
ทะเบียนผูรับแจง
แหงทองที่ที่บาน
ตั้งอยู
สรุป
หลักฐาน

๒.นายทะเบียน
ตรวจสอบวาเปน
บานตาม
กฎหมายวาดวย
การทะเบียน
ราษฎรหรือไม

๓.จัดทําทะเบียน
บานและสําเนา
ทะเบียนบาน
โดยการกรอก
รายการเลข
ประจําบานใน
ทะเบียนบาน

๔.กําหนดเลข
รหัสประจํา
บานจาก
แบบพิมพ
ท.ร.๙๙ ก.

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓ วัน /ราย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) ใบอนุญาตกอสรางและแบบอาคาร

๕.มอบ
หลักฐาน
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน
คืนใหแกผูแจง

กระบวนงานที่ ๑๒ เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก (อายุ ๗ ป บริบูรณ)
(งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นคําขอ
มีบัตรตาม
แบบ บ.ป.๑

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

๓.ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
และถายรูป

๔.สแกนลายนิ้วมือ
และรอรับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน

สรุป
หลักฐาน

๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๘ นาที /ราย
(๑) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกใหหรือนําเจาบานหรือบุคคลที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปให
การรับรองอยางใดอยางหนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่รองขอ

กระบวนงานที่ ๑๓ เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
(งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นคําขอมี
บัตรตาม
แบบ บ.ป.๑
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๘ นาที /ราย
(๑) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

๓.ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
และถายรูป

๔.สแกนลายนิ้วมือ
และรอรับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน

ดานสาธารณสุข

กระบวนงานที่ ๑๔ เรื่อง ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (งานคลัง สํานักงานแขวงทุก
แขวง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูขออนุญาต
ยื่นคําขออนุญาต
ทําการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง
(แบบ ฆ .ษ.๑)
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
หลักฐาน

๓.เจาพนักงานทองถิ่น
ผูมีอํานาจลงนาม
อนุญาตใหทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.๒)

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๕ นาที /ราย
(๑) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูขออนุญาตและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) ใบอนุญาตใหมีเพื่อใชซึ่งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน (ถามี)
(๓) รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช เชน กําลังไฟฟาที่ใชกําลังขยายเสียง
(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งที่ใชเครื่องขยายเสียง

กระบวนงานที่ ๑๕ เรื่อง ขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (๑๓๐ประเภท)
(งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานแขวงทุกแขวง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
(แบบ ก.อ.๑)

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่
และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแลว
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ
(แบบ ก.อ.๒)

สรุป
๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน /ราย (กรณีรายใหม)
หลักฐาน (๑) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการ หากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต
(๓) สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(กรณีผูขอเปนนิติบุคคล)
(๕) สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบการนั้น
ไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร
(๖) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมสามารถดําเนินการดวยตนเอง

กระบวนงานที่ ๑๖ เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐
ตร.ม.) (งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานแขวงทุกแขวง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูขออนุญาตยื่น
คําขออนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร(แบบ
ส.อ.๑)

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน

๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่และสถานที่
จําหนายอาหาร แลวพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร(แบบ ส.อ.๒)

สรุป
๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๕ วัน /ราย
หลักฐาน (๑) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการ หากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต
ประกอบการ
(๓) สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่จัดตั้งสถานประกอบการ
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณี
ผูขอเปนนิติบุคคล)
(๕) สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการนั้นไดโดยถูกตองตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
(๖) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบหรือผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาตไม
สามารถดําเนินการดวยตนเอง

กระบวนงานที่ ๑๗ เรื่อง ขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(งานรักษาความสงบเรียบรอยและมั่นคง สํานักปลัดเทศบาล)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูขออนุญาตยื่น
คําขออนุญาตจําหนาย
สินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ
(แบบ ส.ณ.๑)
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน

๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่ และ
สถานที่จําหนายสินคาในที่สาธารณะและ
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ(แบบ ส.ณ.๒)

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน /ราย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนายฯ
(๓) รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนขนาด ๑x๑.๕ นิ้วของผูรับใบอนุญาตและ
ผูชวยจําหนาย คนละ ๓ รูป
(๔) ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
(๕) แผนทีส่ ังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสินคา (กรณีเรขายไมตองมีแผนที่)

กระบวนงานที่ เทศบาลนครเชียงใหม กําหนด จํานวน ๒๕ กระบวนงาน
กระบวนงานที่ ๑๘ เรื่อง สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชนหรือหนวยงาน
โทรศัพท /วิทยุ/ยื่นหนังสือ
ขอรับการสนับสนุน

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่ตรวจสอบ
ขออนุมัติผูบังคับบัญชา

๓.ผูบังคับบัญชาอนุมัติ/
สั่งการชวยเหลือทันที

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ทันทีเมื่อสั่งการ
(๑) วิทยุ / หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ (ถามี )
(๒) หนังสือขอสนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค

===============================================================
กระบวนงานที่ ๑๙ เรื่อง

ชวยเหลือสาธารณภัย (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชนหรือหนวยงาน
โทรศัพท /วิทยุสื่อสาร
แจงเหตุสาธารณภัย

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่ออกตรวจสอบให
ความชวยเหลือทันที พรอม
รายงานผูบังคับบัญชา หรือ
ออกปฏิบัติหนาที่ทันทีเมื่อ
ไดรับสั่งการ

๒ ขั้นตอน ระยะเวลา ทันทีเมื่อไดรับแจงเหตุหรือสั่งการ
(๑) วิทยุสื่อสาร / หมายเลขโทรศัพท
(๒) หนังสือขอรับความชวยเหลือ

===============================================================

กระบวนงานที่ ๒๐ เรื่อง รับเรื่องราวรองทุกข (งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชนหรือ
หนวยงานยื่นคํารอง

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่ตรวจสอบ
และเสนอผูบังคับบัญชา
รับทราบ

๓.สงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
ตอไป

๔.แจงผลการ
ดําเนินงานเบื้องตน
ตอผูรองเรียน

๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๕ วัน /ราย
(๑) หนังสือ รองเรียน
(๒) ภาพถายที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน (ถามี)

===============================================================
กระบวนงานที่ ๒๑ เรื่อง การอํานวยความสะดวกดานการจราจรทั่วไป (งานรักษาความสงบเรียบรอยและ
มั่นคง สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

๑.ประชาชนหรือ
หนวยงานโทรศัพท /
วิทยุ หรือยื่นหนังสือ
ขอสนับสนุนกําลัง
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาทีร่ ับเรื่อง
ตรวจสอบ นําเสนอ
ผูบังคับบัญชา

๓.ผูบังคับบัญชาอนุมัติ/
สั่งการเจาหนาที่
ออกปฏิบัติงาน

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๕ นาที /ราย
(๑) วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ (ถามี)
(๒) หนังสือขอความอนุเคราะหสนับสนุนกําลัง

===============================================================

กระบวนงานที่ ๒๒ เรื่อง การขอกําลังสนับสนุนและรักษาความปลอดภัย (งานรักษาความสงบเรียบรอย
และมั่นคง สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

๑.ประชาชนหรือ
หนวยงานโทรศัพท /
วิทยุ หรือยื่นหนังสือ
ขอสนับสนุนกําลัง
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่ ตรวจสอบ
นําเรียนผูบังคับบัญชา
อนุญาต

๓.ผูบังคับบัญชา
อนุญาต /สั่งการ
เจาหนาที่ออก
ปฏิบัติงาน

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๕ นาที /ราย
(๑) วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ(ถามี)
(๒) หนังสือขอความอนุเคราะหสนับสนุนกําลัง

===============================================================
กระบวนงานที่ ๒๓ เรื่อง การคืนทรัพยสินกรณียึดไวตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (งานรักษาความสงบเรียบรอยและมั่นคง สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชนยื่นคําขอ
ทรัพยสินคืน

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่รับเรื่อง
ตรวจสอบและ
เปรียบเทียบปรับ

๓.ชําระคาปรับ และคืน
ทรัพยสินใหผูยื่นคําขอ

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๓๐ นาที /ราย
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน
(๒) ใบเสร็จรับเงินคาปรับ

===============================================================

กระบวนงานที่ ๒๔ เรื่อง การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร(กรณีมี
เอกสารทางราชการมาแสดง) (งานทะเบียนราษฎร สํานักงานแขวงทุก
แขวง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชนยื่น
คําขอพรอม
หลักฐานทาง
ราชการ

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาทีต่ รวจสอบ
เอกสารรับคํารอง
และแกไขรายการในฐาน
คอมพิวเตอรและ
ทะเบียนบาน

๓.ผูชวยนายทะเบียน
ตรวจสอบอนุมัติและลง
นามในเอกสาร

๔.สงมอบ
เอกสาร

๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๘ นาที /ราย
(๑) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานหรือผูแจง
(๓) หนังสือมอบหมาย
(๔) เอกสารทางราชการ

===========================================================
กระบวนงานที่ ๒๕ เรื่อง การบริการรับแจงขอคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร
(งานทะเบียนราษฎร สํานักงานแขวงทุกแขวง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชนยื่น
คําขอพรอม
หลักฐาน

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาทีต่ รวจสอบ
หลักฐานและบันทึก
สอบสวนกรณี
ผูรองเปนผูมีสวน
ไดเสียโดยทางออม

๓.รับคํารอง
คัดและรับรอง
รายการจาก
ฐานขอมูล

๔.ตรวจสอบ
อนุมัติลงนาม
ในเอกสาร

๕.สงมอบ
เอกสาร

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๔ นาที /ราย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวเจาบานบุคคลหรือนิติบุคคล
(๒) หลักฐานผูมีสวนไดเสียโดยทางออม

===========================================================

กระบวนงานที่ ๒๖ เรื่อง การขอรับขอมูลขาวสาร (กลุมงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

๑.ประชาชนหรือ
หนวยงานยื่นหนังสือขอ
ขอมูลขาวสาร

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่ตรวจสอบ
นําเสนอผูบังคับบัญชา
อนุมัติ

๓.ผูบังคับบัญชาอนุมัติ
บริการขอมูลขาวสารได

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑ วัน /ราย
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ
(๒) หนังสือขอขอมูลขาวสาร

===========================================================
กระบวนงานที่ ๒๗ เรื่อง การบริการสถานที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม (ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
สํานักการศึกษา)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

๑.ประชาชนหรือ
หนวยงานยื่นหนังสือขอ
ใชสถานที่

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่ตรวจสอบ
การใชสนามกีฬา
นําเสนอผูบังคับบัญชา

๓.ผูบังคับบัญชาอนุมัติ/
เขาใชสนามกีฬา

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑ วัน /ราย
(๑) หนังสือขออนุญาตใชสถานที

======================================================

กระบวนงานที่ ๒๘ เรื่อง ขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานแขวงทุกแขวง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูประกอบ
การยื่นคําขอ
พรอม
หลักฐาน

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร

๓.เจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณา
ตอใบอนุญาต
จัดตั้งตลาด

๔.ชําระ
คาธรรมเนียม
และออก
ใบอนุญาต

๖ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒ วัน /ราย
(๑) สําเนาทะเบียนบาน(ผูประกอบการ)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ผูประกอบการ)
(๓) สําเนาใบทะเบียนการคา(ถามี) (๔) สัญญาเชา(ถามี)
(๕) ใบมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการไมสามารถดําเนินการเองได)
(๖) ใบอนุญาตเดิม
กรณีเปลี่ยนเจาของกิจการ
(๑) ใบอนุญาตเดิม (เจาของเดิม)
(๒) สําเนาทะเบียนบาน(รายใหม)
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(รายใหม) (๔) สําเนาทะเบียนการคา(ถามี)
(๕) ใบมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการไมสามารถดําเนินการเองได)

======================================================
กระบวนงานที่ ๒๙ เรื่อง การใหบริการดานยาแกผูปวยนอก (โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.เจาหนาที่หองจายยา
๒.เจาหนาที่จัดยา
๓.เภสัชกรตรวจสอบ
นอกตรวจสอบความ
ตรวจสอบฉลากยา/จัด
ใบสั่งยาและรายการ
ถูกตองในใบสั่งยาและ
ยา/บันทึกขอมูลการ
ยากอนจายยา
คอมพิวเตอรกอนพิมพ
ทํางานผานระบบ
สติ๊กเกอรยา
คอมพิวเตอร
สรุป
๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน /ราย
หลักฐาน
(๑) บัตรประจําตัวผูรับบริการโรงพยาบาลเทศบาล
(๒) บัตรแสดงสิทธิการรักษา
(๓) ใบสั่งยา
(๔) สติ๊กเกอรยา

๔.เภสัชกร/เจา
พนักงานเภสัชกรรม
จายยาพรอมให
คําแนะนําดานยาแก
ผูรับบริการ

======================================================

กระบวนงานที่ ๓๐ เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบัตรหาย บัตรถูกทําลาย )
(งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นคําขอ
มีบัตรตาม
แบบ บ.ป.๑

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน

๓.เจาหนาที่บันทึก
สอบปากคําผูขอมี
บัตร

๔.ออกใบขอมี
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ถายรูป

๕.สแกนเอกสารที่
เกี่ยวของและ สแกน
ลายนิ้วมือและรอรับ
บัตรประจําตัวประชาชน

สรุป
หลักฐาน

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๓ นาที /ราย
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถามี)
(๓) หลักฐานที่ทางราชการออกใหหรือนําเจาบานหรือบุคคลที่เจาพนักงานเจาหนาที่
เชื่อถือไปใหการรับรองอยางใดอยางหนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่รองขอ

======================================================
กระบวนงานที่ ๓๑ เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ)
(งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นคําขอ
มีบัตรตาม
แบบ บ.ป.๑
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน

๓.ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
และถายรูป

๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของ และสแกน
ลายนิ้วมือและรอรับบัตรประจําตัว
ประชาชน

๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๓ นาที /ราย
(๑) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนที่ชํารุด
(๓) หลักฐานที่ทางราชการออกให หรือนําเจาบานหรือบุคคลที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปใหการ รับรองอยาง
ใดอยางหนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่รองขอ

======================================================

กระบวนงานที่ ๓๒ เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล/ เปลี่ยนที่อยู/ เปลี่ยน
คํานําหนานาม) (งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นคําขอมี
บัตรตาม
แบบ บ.ป.๑

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

๓.ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
และถายรูป

๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของ
และสแกนลายนิ้วมือและรอ
รับบัตรประจําตัวประชาชน

สรุป
๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๘ นาที /ราย
หลักฐาน (๑) ทะเบียนบาน
(๒) บัตรประจําตัวประชาชน
(๓) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ไดแก ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบรวมชื่อสกุล
ทะเบียนหยา เปนตน

ทะเบียนสมรส

======================================================
กระบวนงานที่ ๓๓ เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีพนสภาพบุคคลไดรับการยกเวน
พิสูจนตัวบุคคลได ) (งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นคําขอมี
บัตรตาม
แบบ บ.ป.๑

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

๓.เจาหนาที่บันทึก
สอบปาก คําผูขอ
มีบัตร

๔.ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
และถายรูป

สรุป
หลักฐาน

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๓ นาที /ราย
(๑) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) หลักฐานที่แสดงวาไดรับการยกเวน เชน หนังสือรับรองจากหนวยงานราชการตน
สังกัด, หนังสือประจําตัวคนพิการ, หนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุ สามเณร, หนังสือเดินทาง หรือนําเจา
บาน หรือบุคคลที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปใหการรับรองอยางใดอยางหนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่
รองขอ

======================================================

๕.สแกนเอกสารที่
เกี่ยวของและสแกน
ลายนิ้วมือและรอรับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กระบวนงานที่ ๓๔ เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน)
(งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นคําขอมี
บัตรตาม
แบบ บ.ป.๑

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

๓.เจาหนาที่บันทึก
สอบปากคําผูขอมี
บัตร

๔.ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
และถายรูป

สรุป
หลักฐาน

๕.สแกนเอกสารที่
เกี่ยวของและสแกน
ลายนิ้วมือและรอรับ
บัตรประจําตัวประชาชน

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๓ นาที /ราย
(๑) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) หลักฐานที่แสดงวาไดรับเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(๓) นําเจาบาน หรือบุคคลที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปใหการรับรองอยางใดอยางหนึ่ง
กรณีพนักงานเจาหนาที่รองขอ

======================================================
กระบวนงานที่ ๓๕ เรื่อง การใหบริการผูปวยรายเกาของคลินิกกายภาพบําบัด
(งานโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เจาหนาที่หองเวช
ระเบียนคนบัตร
ลวงหนาเช็คสิทธิ
กอนนําบัตรไปไว
ที่ชั้น ๓

สรุป
หลักฐาน

๑.ยื่นใบนัด
ผูปวยขึ้นไปชั้น
๓ ตามรอบเวลา
นัดวัดสัญญาณ
ชีพและลงขอมูล
ใชเวลา ๕ นาที

๒.นักายภาพ
บําบัดซักประวัติ
การเจ็บปวย
ประเมินอาการ ให
การรักษาทาง
กายภาพบําบัด ใช
เวลา ๕๐ นาที

๓.ผูปวยรับ
บัตรนัดการ
รักษาใชเวลา
๕ นาที

๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๖๐ นาที /ราย
(๑) บัตรประจําตัวผูปวย

======================================================

กระบวนงานที่ ๓๖ เรื่อง การใหบริการงานแพทยแผนไทย (งานโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ยื่นบัตร
ลงทะเบียนที่งาน
แพทยแผนไทย/
ชําระเงิน ใช
ระยะเวลา
๕ นาที

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่ซัก
ประวัติการเจ็บปวย/
วินิจฉัย/ประเมิน
การรักษาทางดาน
แพทยแผนไทยใช
ระยะเวลา ๕ นาที

๓.รับการ
บริการนวด
ใชระยะเวลา
๑๒๐ นาที

๔.เจาหนาที่ประเมิน
อาการหลัง
การใหบริการใช
ระยะเวลา
๒ นาที
แนะนําการปฏิบัติตัวใช
ระยะเวลา
๕ นาที

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๓๘ นาที /ราย
(๑) บัตรประจําตัวผูปวย

======================================================
กระบวนงานที่ ๓๗ เรื่อง การใหบริการผูปวยรายเกาของการบริการฝงเข็ม
(งานโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม สํานักการสาธารณสุขฯ)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เจาหนาที่หอง
เวชระเบียนคน
บัตรลวงหนา
เช็คสิทธิกอน
นําบัตรไปไวที่
ชั้น ๓

๑.ยื่นใบนัด
ผูปวยขึ้นไปชั้น
๓ ตามรอบเวลา
นัดวัดสัญญาณ
ชีพและลงขอมูล
ใชเวลา ๕ นาที

๒.แพทยทํา
การรักษาโดย
การฝงเข็ม ใช
เวลา ๓๐ นาที

๓.รับใบนัด
การรักษา
ครั้งตอไป
ใชเวลา ๕
นาที

สรุป
๓ ขั้นตอน ระยะเวลา ๔๐ นาที /ราย
หลักฐาน (๑) บัตรประจําตัวผูปวย

======================================================

๕.รับใบรับรอง
แพทยและนัด
หมายการรักษา
ตอเนื่องใช
ระยะเวลา
๑ นาที

กระบวนงานที่ ๓๘ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาเรียน (งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูปกครองนํา
นักเรียนมา
สมัครพรอมยื่น
เอกสารตามขอ
๑.๑-๑.๕
สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบคุณ
สมบัติ(เด็กมีอายุตาม
เกณฑ)และเอกสาร

๓.กรอกใบ
สมัคร

๔.ทดสอบ
ความรูพื้นฐาน

๕.แจงผลการ
รับนักเรียน

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑ วัน /ราย
(๑) บัตรประชาชนผูปกครอง
(๒) บัตรประชาชนนักเรียน
(๓) สูติบัตร
(๔) รูปถายนักเรียน ๑½ นิ้ว
(๕) เอกสารการยายจากโรงเรียนเดิม(แบบ ปศ.๒๐ หรือ บค.๒๐)

======================================================
กระบวนงานที่ ๓๙ เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งตลาด (งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
สํานักงานแขวงทุกแขวง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูป ระกอบ
ยื่นคําขอพรอม
หลักฐาน

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบ
เอกสาร/นัดวัน
ตรวจสอบ
สถานที่

๓.เจาพนักงาน
ตรวจสถานที่

๔.เจาพนักงาน
ทองถิ่น
พิจารณาออก
ใบอนุญาต
จัดตั้งตลาด

๕.ชํา
ระคา
ธรรม
เนียม

๖.ออก
ใบอนุญาต
และขึน้
ทะเบียน
ใบอนุญาต

๖ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๕ วัน /ราย
(๑) สําเนาทะเบียน (ผูประกอบการ)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ผูประกอบการ)
(๓) สําเนาใบทะเบียนการคา (ถามี)
(๔) สัญญาเชา (ถามี)
(๕) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารและระบบบําบัดน้ําเสีย
(๖) ใบมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการไมสามารถดําเนินการเองได)

=====================================================

กระบวนงานที่ ๔๐ เรื่อง ขออนุญาตนําโค/กระบือเขาฆาในโรงฆาสัตวเทศบาลนครเชียงใหม
(งานสัตวแพทย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ผูประกอบการยื่นคําขอ
อนุญาตฆาสัตวตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว
( ๑๕ นาที )

สรุป
หลักฐาน

๒.เจาหนาที่
ตรวจสอบและ
จัดสงคําขอ
อนุญาตฆาสัตวไป
ยังพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อ
พิจารณา
( ๒๐ นาที )

๓.กรณีไดรับอนุญาต
ผูประกอบการนําสัตว
เขาตรวจโรคกอนฆา
ณ โรงพักสัตวในโรงฆา
สัตวเทศบาลนคร
เชียงใหม
( ๖ ชั่วโมง )

๔.เจาหนาที่ออกแบบตอบรับแจงการ
ฆาและจําหนายตามชนิดของสัตว
ใหแกผูประกอบการ (ฆจส.๕ สําหรับ
โค, ฆจส.๖ สําหรับกระบือ)พรอม
ชําระคาธรรมเนียมการฆาสัตว
( ๒๐ นาที )

๔ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๖ ชั่วโมง ๕๕ นาที /ราย
(๑) แบบแจงการฆาสัตว (ฆจส.๔)
(๒) ตั๋วรูปพรรณ กรณีเปนสัตวที่เขานิยามสัตวพาหนะ ตามพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒
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กระบวนงานที่ ๔๑ เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเทศบาลนครเชียงใหม (งานพัฒนาเมือง
กองสวัสดิการสังคม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชน/
ผูแทนกลุมยืน่
คํารองขอจัดตั้ง
ชุมชน

๒.เจาหนาที่

๓.นําเสนอ

๔.เจาหนาที่ลงพืน้ ที่เพื่อ

๕.เจาหนาที่จัดทํา

ตรวจสอบคํารอง
ขอจัดตั้งชุมชน
เอกสารประกอบ
คํารองและ
ตรวจสอบที่ตั้ง
ขอบเขต และผัง
บริเวณ ที่จะขอ
จัดตั้งชุมชน

ผูบริหารเพื่อขอ
อนุมัติ กําหนดวัน
และดําเนินการ
ประชุมประชาคม
ในพื้นที่ขอจัดตั้ง
ชุมชน

ประชาสัมพันธ เชิญชวน
ประชาชน ในพื้นที่ขอ
จัดตั้งเขารวมการประชุม
ประชาคมเพื่อมีมติ
เห็นชอบในการจัดตั้ง
ชุมชนพรอมคัดเลือก
คณะกรรม การชุมชน

ประกาศจัดตั้งชุมชน
และประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนนําเสนอผูมี
อํานาจลงนามใน
ประกาศและแจงการ
จัดตั้งชุมชนให
จังหวัดเชียงใหม
ทราบ
(๕ วันทําการ)

(๕ วันทําการ)
(๑ วันทําการ)

สรุป
หลักฐาน

(๔ วันทําการ)

(๑๐ วันทําการ)

๖ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๒๗ วันทําการ
(๑) คํารองขอจัดตั้งชุมชนพรอมแผนที่แนวเขตที่จะ ขอจัดตั้งชุมชนโดยมีขอบเขตที่ชัดเจน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของประชาชนที่มีความประสงคขอจัดตั้งชุมชนจํานวน
ไมนอยกวา ๕๐ หลังคาเรือน
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๖. แจง
คณะกรรมการ
ชุมชนมารับ
เอกสารประกาศ
จัดตั้งชุมชนและ
ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชน

(๒ วันทําการ)

กระบวนงานที่ ๔๒ เรื่อง การออกหนังสือรับรองสถานประกอบการ OTOP
(งานพัฒนาชุมชน กองสัวสดิการสังคม)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.ประชาชน/

๒.เจาหนาที่

๓.เจาหนาที่

๔.เจาหนาที่นํา

๕.แจงผูยื่นขอมา

ผูประกอบการ/
กลุมวิสาหกิจ/
ยื่นคํารองขอ
ออกหนังสือ
รับรองสถาน
ประกอบการ
ผลิตภัณฑ
OTOP

ตรวจสอบเอกสาร

นัดหมายและ
ลงพื้นทีไ่ ป
ตรวจสอบ
สถาน
ประกอบการ
ของผูผลิต
สินคา OTOP

เอกสารเสนอผู
มีอํานาจเพื่อ
พิจารณาออก
หนังสือรับรอง/
หรือไมรับรอง

รับหนังสือรับรอง
หรือมีหนังสือชี้แจง
กรณีไมสามารถ
ออกหนังสือรับรอง
ใหได

สรุป
หลักฐาน

๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๑๐ วันทําการ
(๑) คํารองกรอกขอความครบถวน
(๒) สําเนาบัตรประชาชนของผูยนื่ ขอหนังสือรับรอง OTOP
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูยื่นขอหนังสือรับรอง OTOP
(๔) รูปถายผลิตภัณฑของสินคาที่ยนื่ ขอหนังสือรับรอง OTOP

=====================================================

