
บัญชีรายช่ือกระบวนงานบริการประชาชนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
และกระบวนงานคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระบวนงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ 
ด้านทะเบียนราษฎร  ประกอบด้วย 
1. การแจ้งเกิด 
 

1. การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็ก
ที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง) 
2. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส านักทะเบียนอ่ืน 
3. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 
4. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 
5. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี หรือ  บุพการี
ทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 
6. การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด 
7. การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีท้องที่อ่ืน 
8. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 

2. การแจ้งตาย 
 

9. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 
10. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 
11. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 
12. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิด
ธรรมชาติ 
13. การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอ่ืน 
14. การรับแจ้งการตายเกินก าหนด 
15. การรับแจ้งการตายเกินก าหนด กรณีส านักทะเบียนอ่ืน 
16. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 

3. การย้ายที่อยู่ 17. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าท่ีเดิม 
18. การรับแจ้งการย้ายเข้า 
19. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่า
ไปอยู่ที่ใด 
20. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 
21. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 
22. การรับแจ้งการย้ายออก 
23. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 
24. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช ารุดก่อน
แจ้งย้ายเข้า 
25. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 

กระบวนงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ 
4. การขอเลขที่บ้าน 
 

26. การขอเลขที่บ้าน 
27. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 
28. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย 
29. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ

http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/80.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/80.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/98.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/99.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/100.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/101.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/101.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/102.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/103.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/60.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/104.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/105.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/106.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/107.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/107.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/108.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/109.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/110.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/111.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/112.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/113.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/114.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/114.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/115.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/116.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/117.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/118.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/119.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/119.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/120.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/58.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/59.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/70.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/37.doc


บ้านเลขท่ีซ้ ากัน 
30. การขอบ้านเลขท่ี กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 
ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับด้านทะเบียนราษฎร 
31. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
32. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 
33. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจาก
ทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
34. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
35. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติ
ไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 
36. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 
37. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่า
บุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล 
38. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีค าสั่งศาลให้
ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 
39. การแจ้งขอท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 
40. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ
หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 
41. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
42. การเพ่ิมชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้าน
แบบเดิม 
43. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือ
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
 

กระบวนงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ 
 ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับด้านทะเบียนราษฎร(ต่อ) 

44. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
45. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่ง
ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพ่ิม
ชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 
46. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใด
คนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทย
โดยมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 

http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/37.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/172.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/35.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/36.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/38.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/38.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/38.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/43.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/43.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/64.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/64.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/65.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/65.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/66.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/66.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/67.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/67.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/69.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/71.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/71.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/72.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/81.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/81.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/82.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/82.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/82.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/83.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/83.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/84.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/84.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/84.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/85.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/85.doc
http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/85.doc


47. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพ่ิมชื่อ โดยมีเหตุจ าเป็นที่ไม่
อาจเดินทางกลับประเทศไทย 
48. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและ
เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพ่ิมชื่อ 
49.การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดใน
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคน
สัญชาติไทย 
50. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
51. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้
หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือส าคัญประจ าตัว (Certificate of 
Identity) 
52. การเพ่ิมชื่อ กรณีตกส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปีพ.ศ.2499 
53. การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 
เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
54.  การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียน
บ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 
55. การเพ่ิมชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจ าหน่าย" ในทะเบียนบ้าน
ฉบับที่มีเลขประจ าตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือส าคัญผิดใน
ข้อเทจ็จริง 
56. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
57. การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่
สูง พ.ศ.2543 

กระบวนงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ 
ด้านการคลัง 
5. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

- 

6. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 58. การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
7. การจัดเก็บภาษีป้าย 59. การรับช าระภาษีป้าย 
8.การจ่ายเงิน – เช็ค - 
9. งานทะเบียนพาณิชย์ 
- จดทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 
 
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
 
 

 
60. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
61. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการ
ร่วมค้า 
62 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
63. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม 
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- จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
64. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
65. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 
คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 

ด้านการโยธา 
10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 
66. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร 
67. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา32 
68. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
69. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
70. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
71. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า - ออก
ของรถ เพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 
 

กระบวนงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ 
10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ต่อ) 72. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

73. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
74. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
75. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
76. การแจ้งขุดดิน 
77. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
78. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
79. การแจ้งถมดิน 
80. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการโยธา 
81. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
82. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 
1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
83. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 
2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
84. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
85. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
86. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : 
ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
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87. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะท่ี 2 : 
ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

ด้านสาธารณสุข 
11. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 
88. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
89. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

12. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 90. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
91. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

13. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 

92. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
93 การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
94 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
95 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

กระบวนงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ 
13. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหาร(ต่อ) 

96 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

14. การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

97. การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

15. การขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ - 
ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข 
98. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
99. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
100. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
101. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูล
ฝอยติดเชื้อ 
102. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูล
ฝอยทั่วไป 
103. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่ง
ปฏิกูล 
104. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
105. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
106. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
107. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติด     
เชื้อ 
108. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 
109. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
110. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ 
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16. การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค - 
17. การช่วยเหลือสาธารณภัย - 
18. การรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล - 
19. การรับแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ - 
20. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - 
21. การขอรับเบี้ยยังชีพ 111. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

112. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

กระบวนงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง กระบวนงานคู่มือกลางของเทศบาลต าบลบ้านกลางที่ ก.พ.ร.อนุมัติ 
22. การยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนทุก
ประเภท 

113. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

23. การยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

- 

24. การยื่นขอรับการช่วยเหลือด้าน
การเกษตร 

- 

25. การบริการรับแจ้งเหตุด้านเด็ก เยาวชน  
และการค้ามนุษย์ 

- 

26. การรับสมัครเด็กศูนย์เจริญวัย (เนอร์
สเซอรี่) 

- 

27. การรับสมัครนักเรียน ( โรงเรียน ) 114. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
115. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

28. การขอจบหลักสูตรและย้ายสถานศึกษา 
(โรงเรียน) 

- 

29. การับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

116. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30. การขอใบรับรองของโรงเรียน - 
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