
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
1. รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 
1.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้เดิม 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป     7   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   เป็นระยะเวลาภายใน 15 วนั 
 
1.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีเ่สนอปรับปรุงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป     4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   เป็นระยะเวลาภายใน 7 วนั 
 

ประชาชน 
เขียนคาํร้อง 

แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 

รับเรื่องตรวจสอบกบั
ส่วนราชการที่
เกีย่วข้อง  

บันทกึนําเสนอ 
ผู้บังคบับัญชา 
ตามลาํดบั 

แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องที่รับผดิชอบ
บรรเทาความ
เดอืดร้อน 

หัวหน้าหน่วยงาน
รับผดิชอบแจ้งจนท.

ปฏิบัติ 

จนท.ปฏิบัตกิาร
บรรเทาความ
เดอืดร้อน 

แจ้งผลการ
ดาํเนินการแก่
ประชาชน 

ประชาชน 
เขียนคาํร้อง 

แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 

แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องที่

รับผดิชอบบรรเทา
ความเดอืดร้อน 

หัวหน้าหน่วยงาน
รับผดิชอบบรรเทา
ความเดอืดร้อน 

แจ้งผลการ
ดาํเนินการแก่
ประชาชน 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
2. การขอรับความช่วยเหลอืสาธารณภยั 

 

2.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้เดิม 
 
 
 
  
 
 
 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา    13  ชั่วโมง  25  นาท ี
 
2.2 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่รับปรุงใหม่ 
 
 
 
  
 
 
 
 

             หมายเหตุ  เป็นการปฏิบตัิราชการความเร่งด่วนอนัดับ 1 ดําเนินการในทนัท ี  
 
 
 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา    40  นาท ี

ประชาชนแจ้ง/ยืน่คาํร้อง 
สํานักงานปลดั  ( 5  นาที) 

ปลดั อบต.  ลงความเห็น    
    (  5  นาที) 

นายก อบต.อนุมัติ 
(  5  นาที) 

สรุปรายงาน ปลดั/นายก 
(  60  นาที) 

อนุมัตเิงนิช่วยเหลอื 
( 10  นาที) 

สํารวจตรวจสอบความ
เสียหาย ( 12 ชม.) 

แจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพือ่ทราบ/บรรเทาภัยเบือ้งต้น 

ประชาชนแจ้ง/ยืน่คาํร้อง 
สํานักงานปลดั  ( 3  นาที) 

ปลดั อบต.  ลงความเห็น    
    ( 3  นาที) 

นายก อบต. อนุมตัิ 
(  3  นาที) 

สรุปรายงาน ปลดั/นายก 
( 12  นาที) 

อนุมัตเิงนิช่วยเหลอื 
( 5  นาที) 

สํารวจตรวจสอบความ
เสียหาย  (20 นาท)ี 

แจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพือ่ทราบ/บรรเทาภัยเบือ้งต้น 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
3. การฉีดพ่นหมอกควนัเพือ่กาํจดัยุง  (กรณเีกดิไข้เลอืดออกระบาดในพืน้ทีต่าํบลสะดาวา 

 
3.1  แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการทีก่าํหนดไว้เดิม 
 
 
 

 
 
 

สรุป    4  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีร่อรับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา    3 วนั 
 

3.2 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ใหม่ 
 
 

 
 
 
 

สรุป    3  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีร่อรับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา    24  ชั่วโมง 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขแจ้งการพ่น
หมอกควันมายงัสถานีอนามยัตาํบล

สะดาวา 

 

สถานีอนามยัตาํบลสะดาวา            
แจ้งมายงั อบต.สะดาวา 

เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ
ดาํเนินการเสนอผู้บริหาร    
แจ้งการพ่นหมอกควนั 

เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ
ดาํเนินการจัดจ้าง              
คนพ่นหมอกควัน 

สํานักงานสาธารณสุข               
แจ้งการพ่นหมอกควนัมายงั  

อบต.สะดาวา 

เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ
ดาํเนินการเสนอผู้บริหาร    
แจ้งการพ่นหมอกควนั 

เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ
ประสานงานกบัสมาชิก อบต. 
แต่ละหมู่บ้านให้ดาํเนินการ

พ่นหมอกควนั 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
1. การขอยมืวสัดุครุภณัฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

 
1.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้เดิม 
 
 
 
 
 
 

สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา   45   นาท/ีราย 
 
1.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่รับปรุงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา   25   นาท/ีราย 
 

ประชาชนยืน่คําร้อง 
สํานักงานปลดั 

( 5  นาที) 

จนท.ตรวจสอบ 
วสัดุครุภัณฑ์พร้อม 

จัดทาํบันทกึ ( 30 นาที) 

ปลดั อบต. 
 ลงความเห็น 
  (  5  นาที) 

นายก อบต. อนุมตัิ 
(  5  นาที) 

จนท.กาํกบัดูแล 
การขนย้าย 

ประชาชนยืน่คําร้อง 
สํานักงานปลดั 

( 2  นาที) 

จนท.ตรวจสอบ 
วสัดุครุภัณฑ์พร้อม 

จัดทาํบันทกึ ( 17 นาที) 

ปลดั อบต. 
 ลงความเห็น 
  (  3  นาที) 

นายก อบต. หรือ 
ผู้รับมอบอาํนาจ อนุมตัิ 

( 3  นาที) 

จนท.กาํกบัดูแล 
การขนย้าย 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสํานักงานปลดั 
1. รับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้  (เดมิ) 

1. ประชาชนเขียนคาํร้องแจง้เหตุ/ร้องทุกข ์
2. รับเร่ืองตรวจสอบกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. บนัทึกนาํเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 
4. แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
5. หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบแจง้จนท.ปฏิบติั 
6.   จนท.ปฏิบติัการบรรเทาความเดือดร้อน 
7.   แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 

 
สรุป     7   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
            เป็นระยะเวลาภายใน 15 วนั 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีเ่สนอปรับปรุง  (ใหม่) 

1. ประชาชนเขียนคาํร้องแจง้เหตุ/ร้องทุกข ์
2. แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
3. หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบบรรเทาความเดือดร้อน 
4. แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 
 

สรุป     4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา    
             เป็นระยะเวลาภายใน 7 วนั 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
2. การขอรับความช่วยเหลอืสาธารณภยั 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (เดมิ) 

1. ประชาชนแจง้/ยืน่คาํร้องสาํนกังานปลดั  ( 5  นาที) 
2.    ปลดั อบต.  ลงความเห็น   (5  นาที) 
3.    นายก อบต.อนุมติั  (  5  นาที) 
4.    สาํรวจตรวจสอบความเสียหาย ( 12 ชม.) 
5.    สรุปรายงาน ปลดั/นายก  (  60  นาที) 
6.    อนุมติัเงินช่วยเหลือ  ( 10  นาที) 
 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
                  เป็นระยะเวลา    13  ช่ัวโมง  25  นาท ี

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (ใหม่) 

1.     ประชาชนแจง้/ยืน่คาํร้องสาํนกังานปลดั  ( 3  นาที) 
2.    ปลดั อบต.  ลงความเห็น   (3  นาที) 
3.    นายก อบต.อนุมติั  (  3  นาที) 
4.    สาํรวจตรวจสอบความเสียหาย ( 20 นาที) 
5.    สรุปรายงาน ปลดั/นายก  (  12 นาที) 
6.    อนุมติัเงินช่วยเหลือ  ( 5 นาที) 
 

             หมายเหตุ   เป็นการปฏิบตัิราชการความเร่งด่วนอนัดับ 1 ดําเนินการในทนัท ี  
 
 
 

สรุป    6   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
           เป็นระยะเวลา    40  นาท ี

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
3. การฉีดพ่นหมอกควนัเพือ่กาํจดัยุง   (กรณเีกดิไข้เลอืดออกระบาดในพืน้ทีต่าํบลสะดาวา 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (เดมิ) 

1. สาํนกังานสาธารณสุขแจง้การพน่หมอกควนัมายงัสถานีอนามยัตาํบลสะดาวา 
2.    สถานีอนามยัตาํบลจอมประทดั     แจง้มายงั อบต.สะดาวา 
3.    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการเสนอผูบ้ริหารแจง้การพน่หมอกควนั 
4.   เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการจดัจา้งคนพน่หมอกควนั 
 

สรุป    4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีร่อรับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา                        
           เป็นระยะเวลา    3 วนั 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (ใหม่) 

1. สาํนกังานสาธารณสุขแจง้การพน่หมอกควนัมายงัอบต.สะดาวา 
2.    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการเสนอผูบ้ริหารแจง้การพน่หมอกควนั 
3.    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบประสานงานกบัสมาชิก อบต. แต่ละหมู่บา้นใหด้าํเนินการพน่หมอกควนั 
 

สรุป    4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีร่อรับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา                        
           เป็นระยะเวลา    24   ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
1. การขอยมืวสัดุครุภณัฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (เดมิ) 

1. ประชาชนยืน่คาํร้อง สาํนกังานปลดั  (5  นาที) 
2.    จนท.ตรวจสอบวสัดุครุภณัฑพ์ร้อมจดัทาํบนัทึก (30 นาที) 
3.    ปลดั อบต. ลงความเห็น  (5  นาที) 
4.   นายก อบต. อนุมติั  (5  นาที) 
5.   จนท.กาํกบัดูแลการขนยา้ย 
 

สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
            เป็นระยะเวลา   45   นาท/ีราย 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีป่รับปรุง (ใหม่) 

1. ประชาชนยืน่คาํร้อง สาํนกังานปลดั  ( 2  นาที) 
2.    จนท.ตรวจสอบวสัดุครุภณัฑพ์ร้อมจดัทาํบนัทึก ( 17 นาที) 
3.    ปลดั อบต. ลงความเห็น  (  3  นาที) 
4.   นายก อบต. หรือผูรั้บมอบอาํนาจ อนุมติั  ( 3  นาที) 
5.   จนท.กาํกบัดูแลการขนยา้ย 

 
สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  
            เป็นระยะเวลา   25   นาท/ีราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
4. การให้บริการการรับ - จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูอายุและผู้พกิารตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (เดมิ) 

1. ประชาสมัพนัธ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละเบ้ียความพิการใหก้บัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารทุกหมู่บา้น 
2. เตรียมเอกสารการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งโอนเขา้บญัชีและรับเงินสด  
    ดว้ยตนเอง 
3. ติดประกาศการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
4. เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้กิารทั้งท่ีรับเงินสดและโอนเขา้บญัชีธนาคาร 

 
สรุป     4  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
            เป็นระยะเวลา   5  วนั 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (ใหม่) 

1. ประชาสมัพนัธ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละเบ้ียความพิการใหก้บัผูสู้งอาย ุ
    และผูพ้ิการทุกหมู่บา้นพร้อมติดประกาศการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    สะดาวา  
2. เตรียมเอกสารการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งโอนเขา้บญัชีและรับเงินสด 
    ดว้ยตนเอง 
3. เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้กิารทั้งท่ีรับเงินสดและโอนเขา้บญัชีธนาคาร 

 
สรุป     3   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
            เป็นระยะเวลา   3  วนั 
 
 
 

 
 
 
 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสํานักงานปลดั 
4. การให้บริการการรับ - จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูอายุและผู้พกิารตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

 
4.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้เดิม 

 
 

 
 

 
สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา   10   นาท/ีราย 

 
4.2  แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ใหม่ 

 

 
 

 

 
สรุป     3   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา  เป็นระยะเวลา   3  วนั 
 
 
 

 

ประชาสัมพนัธ์การจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายแุละเบี้ยความพิการใหก้บั
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทุกหมู่บา้น 

เตรียมเอกสารการจ่ายเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการตามนโยบายของรัฐบาล      
ทั้งโอนเขา้บญัชีและรับเงินสด 

   ดว้ยตนเอง

 

ติดประกาศการจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ณ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เจา้หนา้ที่ดาํเนินการจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทั้งที่รับเงินสดและ

โอนเขา้บญัชีธนาคาร 

ประชาสัมพนัธ์การจ่ายเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายแุละ           
เบี้ยความพิการใหก้บัผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทุกหมู่บา้น
พร้อมติดประกาศการจ่ายเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายแุละ 
ผูพ้ิการ ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะดาวา 

เตรียมเอกสารการจ่ายเบี้ยยงั
ชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการตามนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งโอนเขา้บญัชีและ        

รับเงินสด

 

เจา้หนา้ที่ดาํเนินการจ่ายเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการทั้งที่รับเงินสดและโอนเขา้

บญัชีธนาคาร 
 



 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 

 5. การให้บริการด้านการรับขึน้ทะเบยีนเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ป่วยเอดส์ 
 

5.1  แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการทีก่าํหนดไว้ (เดิม) 
 
                                       
 
 
 
 
 สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
                         เป็นระยะเวลา   2   เดือน 
  
5.2  แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการทีก่าํหนดไว้ (ใหม่) 
 
 
 
 
 
 

ยืน่คาํร้อง 
บนัทึก 
นาํเสนอ 
ผูบ้ริหาร 

เสนอรายชื่อขอ
อนุมตัิจงัหวดั 

จงัหวดัอนุมตัิ
รายชื่อ 

จ่ายเงิน
สงเคราะห์
เบี้ยยงัชีพ 

ยืน่คาํร้อง 
เสนอรายชื่อขออนุมตัิ

ผูบ้ริหาร 
จดัทาํประกาศการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยงัชีพ 



 

สรุป     3  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
            เป็นระยะเวลา   25  วนั 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดั 
 5. การให้บริการด้านการรับขึน้ทะเบยีนเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ป่วยเอดส์ 

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (เดมิ) 

1. ยืน่คาํร้อง 
2. บนัทึกเสนอผูบ้ริหาร 
3. เสนอรายช่ือขออนุมติัจงัหวดั 
4. จงัหวดัอนุมติัรายช่ือ 
5. จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ 

 
สรุป     5  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
            เป็นระยะเวลา   2   เดือน 
 
แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทีก่าํหนดไว้ (ใหม่) 

1. ยืน่คาํร้อง 
2. เสนอรายช่ือขออนุมติัผูบ้ริหาร 
3. จาํทาํประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ 
 

สรุป     3  ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา   
            เป็นระยะเวลา   25  วนั 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


