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คคคำนคคำ

คคคู่มมือกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนตคำมภคำรกฏิจหลบักของ
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทองฉบบับนนนี้  เปป็ นสคู่วนหนนนึ่งของกคำรพบัฒนคำ
คคุณภคำพกคำรบรฏิหคำรจบัดกคำร  เพมืนึ่อใช ชเปป็ นเครมืนึ่องมมือในกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน  โดยมน
กคำรจบัดทคคำรคำยละเอนยดในกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนของสคคำนบักงคำนปลบัด  กองคลบัง  
กองชคู่คำงในองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทองอยคู่คำงเปป็ นระบบครบถ ชวน  
แสดงให ชเหป็นถนงขบั นี้นตอนในกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน  รคำยละเอนยดงคำน  รคำยละเอนยด
เอกสคำรประกอบกรณนประชคำชนผค ชมคำรบับบรฏิกคำรจะเข ชคำมคำตฏิดตคู่อรคำชกคำร    
เพมืนึ่อกคคำหนดเปป็ นมคำตรฐคำนในกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนให ชบรรลคุตคำมข ชอกคคำหนดทนนึ่
สคคำคบัญและสคำมคำรถสนองตอบควคำมต ชองกคำรของผค ชรบับบรฏิกคำรและผค ชมนสคู่วน
ได ชสคู่วนเสนย  ตลอดจนเพมืนึ่อควคำมโปรคู่งใสและควคำมเปป็ นธรรมในกคำรปฏฏิบบัตฏิ
งคำนชองเจ ชคำหน ชคำทนนึ่ผค ชรบับผฏิดชอบ
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บททชรื่  1

บทนกกำ  

หล บักกกำรและเหตตุผล  

         จคำกบทบบัญญบัตฏิแหคู่งพระรคำชบบัญญบัตฏิสภคำตคคำบลและองคค์กคำรบรฏิหคำร
สคู่วนตคคำบล พ.ศ. 2537 แก ชไขเพฏินึ่มเตฏิมถนง ฉบบับทนนึ่ 6 พ.ศ. 2552 สคู่วนทนนึ่ 
3 เรมืนึ่อง อคคำนคำจหน ชคำทนนึ่ขององคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล มคำตรคำ 66 องคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลมนอคคำนคำจหน ชคำทนนึ่ในกคำรพบัฒนคำตคคำบล ทบั นี้งในด ชคำนเศรษฐกฏิจ
สบังคม และวบัฒนธรรม และมคำตรคำ 67 ภคำยใต ชบบังคบับแหคู่งกฎหมคำย 
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล มนหน ชคำทนนึ่ต ชองทคคำในเขตองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วน
ตคคำบล  

         1.  จบัดให ชมน และบคคำรคุงรบักษคำทคำงนคนี้คำและทคำงบก  

         2.  รบักษคำควคำมสะอคำดของถนน ทคำงนคนี้คำ ทคำงเดฏิน และทนนึ่
สคำธคำรณะ รวมทบั นี้งกคคำจบัดมคลฝอยและสฏินึ่งปฏฏิกคล  



         3.  ปชองกบันโรคและระงบับโรคตฏิดตคู่อ  

         4.  ปชองกบันและบรรเทคำสคำธคำรณภบัย  

         5.  สคู่งเสรฏิมกคำรศนกษคำ ศคำสนคำ และวบัฒนธรรม  

         6.  สคู่งเสรฏิมกคำรพบัฒนคำสตรน เดป็ก เยคำวชน ผค ชสคงอคำยคุ และผค ชพฏิกคำร  

         7.  คคุ ชมครองดคแล และบคคำรคุงรบักษคำ ทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิและส ฏินึ่ง
แวดล ชอม  

         8.  บคคำรคุงรบักษคำศฏิลปะ จคำรนตประเพณน ภคมฏิปบัญหคำท ชองถฏินึ่นและ
วบัฒนธรรมอบันดนของท ชองถฏินึ่น  

         9.  ปฏฏิบบัตฏิหน ชคำทนนึ่อมืนึ่นตคำมทนนึ่รคำชกคำรมอบหมคำย 

โดยจบัดสรรงบประมคำณ หรมือบคุคลคำกรให ชตคำมควคำมจคคำเปป็ นและ
สมควรตคำมบทบคำทภคำรกฏิจของ

สคู่วนท ชองถฏินึ่นตคำมกฎหมคำยรบัฐธรรมนคญแหคู่งรคำชอคำณคำจบักรไทย พ.ศ.2550
พระรคำชบบัญญบัตฏิตคคำบลและองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล พ.ศ. 2537 แก ชไข
เพฏินึ่มเตฏิมถนงฉบบับทนนึ่ 6 พ.ศ. 2552    พระรคำชบบัญญบัตฏิกคคำหนดแผนและขบั นี้น
ตอนกคำรกระจคำยอคคำนคำจให ชองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น พ.ศ. 2542     
และพระรคำชกฤษฎนกคำวคู่คำด ชวยหลบักเกณฑค์และวฏิธนบรฏิหคำรกฏิจกคำรบ ชคำนเมมืองทนนึ่
ดน พ.ศ. 2546 ประกอบกบับหนบังสมือ กระทรวงมหคำดไทย ทนนึ่ มท 
0892.4/ว 435 ลงวบันทนนึ่ 11 กคุมภคำพบันธค์ 2548 กคคำหนดแนวทคำงให ช
องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นวบัดผลกคำรบรฏิหคำรและปฏฏิบบัตฏิรคำชกคำรของ
องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น    เพมืนึ่อทรคำบผลสบัมฤทธฏิธิ์ตรงตคำมเปชคำหมคำย
ภคำรกฏิจ โดยจบัดทคคำคคคู่มมือกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนขององคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง มนเปชคำประสงคค์ในกคำรนคคำมคำตรกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนตคำม
ภคำรกฏิจหลบักทนนึ่ได ชมคำใช ชในกคำรปรบับปรคุง แก ชไข สคู่งเสรฏิม พบัฒนคำ ขยคำยหรมือ
ยคุตฏิกคำรดคคำเนฏินกคำร  ซนนึ่งบคู่งชนนี้วคู่คำกระบวนกคำรวฏิธนกคำรจบัดทคคำแผนหรมือโครงกคำร
นบั นี้นผลเปป็ นอยคู่คำงไร นคคำไปสคคู่ควคำมสคคำเรป็จบรรลคุตคำมเปชคำหมคำยวบัตถคุประสงคค์
หรมือไมคู่ เพนยงใด  
         คคคู่มมือกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน (Operating Manual) เปป็ นเครมืนึ่องมมือทนนึ่
สคคำคบัญประกคำรหนนนึ่งในกคำรทคคำงคำนทบั นี้งกบับหบัวหน ชคำงคำนและผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนใน
หนคู่วยงคำน จบัดทคคำขนนี้นไว ชเพมืนึ่อจบัดทคคำรคำยละเอนยดของกคำรทคคำงคำนในหนคู่วย
งคำนออกมคำเปป็ นระบบและครบถ ชวน  

คคคู่ม มือกกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำน (Work Manual)   



             •   เปรนยบเสมมือนแผนทนนึ่บอกเส ชนทคำงกคำรทคคำงคำนทนนึ่มนจคุดเรฏินึ่มต ชน
และสฏินี้นสคุดของกระบวนกคำร  
             •   ระบคุถนงขบั นี้นตอนและรคำยละเอนยดของกระบวนกคำรตคู่คำง ๆ 
ขององคค์กรและวฏิธนควบคคุมกระบวนกคำรนบั นี้น  
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         •  มบักจบัดทคคำขนนี้นสคคำหรบับลบักษณะงคำนทนนึ่ซบับซ ชอน มนหลคำยขบั นี้นตอน
และเกนนึ่ยวข ชองกบับคนหลคำยคน  

         •  สคำมคำรถปรบับปรคุงเปลนนึ่ยนแปลงเมมืนึ่อมนกคำรเปลนนึ่ยนแปลงกคำร
ปฏฏิบบัตฏิงคำน  

ว บัตถตุประสงคค์  

       1.   เพมืนึ่อให ชหบัวหน ชคำหนคู่วยงคำนได ชมนโอกคำสทบทวนภคำระหน ชคำทนนึ่
ของหนคู่วยงคำนของตนวคู่คำยบังคงมคุคู่งตคู่อจคุดสคคำเรป็จขององคค์กคำรโดยสมบครณค์
อยคคู่หรมือไมคู่ เพรคำะจคำกสภคำพกคำรเปลนนึ่ยนแปลงตคู่คำง ๆ ทนนึ่เกฏิดขนนี้นอคำจทคคำให ช
หนคู่วยงคำนต ชองให ชควคำมสคคำคบัญแกคู่ภคำระบคำงอยคู่คำงมคำกยฏินึ่งขนนี้น  

        2.  เพมืนึ่อให ชหบัวหน ชคำหนคู่วยงคำนจบัดทคคำ/กคคำหนดมคำตรฐคำน
กคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนหรมือจคุดสคคำเรป็จของกคำรทคคำงคำนของแตคู่ละงคำนออกมคำเปป็ น
ลคำยลบักษณค์อบักษรเพมืนึ่อให ชกคำรทคคำงคำนเกฏิดประโยชนค์ตคู่อองคค์กคำรโดยสคู่วน
รวมสคงสคุด และเพมืนึ่อใช ชมคำตรฐคำนกคำรทคคำงคำน/จคุดสคคำเรป็จของงคำนนนนี้เปป็ น
เครมืนึ่องมมือในกคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนของพนบักงคำนตคู่อไปด ชวย  

        3.  เพมืนึ่อให ชกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนในปบัจจคุบบันเปป็ นมคำตรฐคำน
เดนยวกบัน เพมืนึ่อให ชผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนได ชทรคำบควคำมคคำดหวบังอยคู่คำงชบัดแจ ชงวคู่คำ กคำร
ทคคำงคำนในจคุดนบั นี้น ๆ ผค ชบบังคบับบบัญชคำจะวบัดควคำมสคคำเรป็จของกคำรทคคำงคำนใน
เรมืนึ่องใดบ ชคำง ซนนึ่งยคู่อมทคคำให ชผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนสคำมคำรถปรบับวฏิธนกคำรทคคำงคำนและเปชคำ
หมคำยกคำรทคคำงคำนให ชตรงตคำมทนนึ่หนคู่วยงคำนต ชองกคำรได ชและสคู่งผลให ชเกฏิดกคำร
ยอมรบับผลกคำรประเมฏินฯ มคำกยฏินึ่งขนนี้น เพรคำะทคุกคนรค ชลคู่วงหน ชคำแล ชววคู่คำทคคำงคำน
อยคู่คำงไรจนงจะถมือได ชวคู่คำมนประสฏิทธฏิภคำพ  

        4.  เพมืนึ่อให ชกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนสอดคล ชองกบับนโยบคำย วฏิสบัย
ทบัศนค์ ภคำรกฏิจและเปชคำหมคำยขององคค์กร เพมืนึ่อให ชหบัวหน ชคำหนคู่วยงคำนสคำมคำรถ
มองเหป็นศบักยภคำพของพนบักงคำน เนมืนึ่องจคำกกคำรทคคำงคำนทคุกหน ชคำทนนึ่มนจคุดวบัด



ควคำมสคคำเรป็จทนนึ่แนคู่นอนเดคู่นชบัด  หบัวหน ชคำงคำนจนงสคำมคำรถใช ชทรบัพยคำกรบคุคคล 
ให ชเกฏิดประโยชนค์สคงสคุด  

ประโยชนค์ของกกำรจ บัดทกกำคคคู่ม มือกกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำน  
        ประโยชนค์ของคคคู่มมือกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่มนตคู่อองคค์กรและผค ชบบังคบับบบัญชคำ 
        1.   กคำรกคคำหนดจคุดสคคำเรป็จและกคำรตรวจสอบผลงคำนและควคำม
สคคำเรป็จของหนคู่วยงคำน  
        2.   เปป็ นข ชอมคลในกคำรประเมฏินคคู่คำงคำนและจบัดชบั นี้นตคคำแหนคู่งงคำน  
        3.   เปป็ นคคคู่มมือในกคำรสอนงคำน  
        4.   กคำรกคคำหนดหน ชคำทนนึ่กคำรงคำนชบัดเจนไมคู่ซคนี้คำซ ชอน  
        5.   กคำรควบคคุมงคำนและกคำรตฏิดตคำมผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน  
        6.   เปป็ นคคคู่มมือในกคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน  
        7.  กคำรวฏิเครคำะหค์งคำนและปรบับปรคุงงคำน  
        8.  ให ชผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนศนกษคำงคำนและสคำมคำรถทคคำงคำนทดแทนกบันได ช  
        9.  กคำรงคำนแผนกคำรทคคำงคำน และวคำงแผนกคคำลบังคน  
        10. ผค ชบบังคบับบบัญชคำได ชทรคำบขบั นี้นตอนและสคำยงคำนทคคำให ชบรฏิหคำรงคำน
ได ชงคู่คำยขนนี้น  
        11. สคำมคำรถแยกแยะลคคำดบับควคำมสคคำคบัญของงคำน เพมืนึ่อกคคำหนดระยะ
เวลคำทคคำงคำนได ช  
        12. สคำมคำรถกคคำหนดคคุณสมบบัตฏิของพนบักงคำนใหมคู่ทนนึ่จะรบับได ชงคู่คำยขนนี้น
และตรงมคำกขนนี้น  
        13. ทคคำให ชบรฏิษบัทสคำมคำรถปรบับปรคุงระเบนยบแบบแผนกคำรทคคำงคำนให ช
เหมคำะสมยฏินึ่งขนนี้นได ช  
        14. ยคุตฏิควคำมขบัดแย ชงและเสรฏิมสร ชคำงควคำมสบัมพบันธค์ในกคำรประสคำน
ระหวคู่คำงหนคู่วยงคำน  

- 3 -

          15. สคำมคำรถกคคำหนดงบประมคำณและทฏิศทคำงกคำรทคคำงคำนของ
หนคู่วยงคำนได ช  

          16. เปป็ นข ชอมคลในกคำรสร ชคำงฐคำนข ชอมคลของบรฏิษบัทตคู่อไปนนนี้  

          17. กคำรศนกษคำและเตรนยมกคำรในกคำรขยคำยงคำนตคู่อไปนนนี้  



          18. กคำรวฏิเครคำะหค์คคู่คำใช ชจคู่คำยกบับผลงคำนและปรฏิมคำณกคคำลบังคนของ
หนคู่วยงคำนได ช  

          19. ผค ชบบังคบับบบัญชคำบรฏิหคำรงคำนได ชสะดวก และรวดเรป็วขนนี้น           

          20. เกฏิดระบบกคำรบรฏิหคำรงคำนโดยสคู่วนรคู่วมสคคำหรบับผค ชบบังคบับบบัญชคำ
คนใหมคู่ในกคำรรคู่วมกบันเขนยนคคคู่มมือ  

ประโยชนค์ของคคคู่ม มือกกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำนทชรื่ม ชตคู่อผค น้ปฏฏิบ บัต ฏิงกำน  

          1.  ได ชรบับทรคำบภคำระหน ชคำทนนึ่ของตนเองชบัดเจนยฏินึ่งขนนี้น  

          2.  ได ชเรนยนรค ชงคำนเรป็วขนนี้นทบั นี้งตอนทนนึ่เข ชคำมคำทคคำงคำนใหมคู่/หรมือผค ชบบังคบับ
บบัญชคำทนนึ่มนตคู่อตนเองชบัดเจน  

          3.  ได ชทรคำบควคำมหวบัง (Expectation) ของผค ชบบังคบับบบัญชคำทนนึ่มน
ตคู่อตนเองชบัดเจน  

          4.  ได ชรบับรค ชวคู่คำผค ชบบังคบับบบัญชคำจะใช ชอะไรมคำเปป็ นตบัวประเมฏินผลกคำร
ปฏฏิบบัตฏิงคำน  

          5.  ได ชเข ชคำใจระบบงคำนไปในทฏิศทคำงเดนยวกบันทบั นี้งหนคู่วยงคำน  

          6.  สคำมคำรถชคู่วยเหลมืองคำนซนนึ่งกบันและกบันได ช  

          7.  เข ชคำใจหบัวหน ชคำงคำนมคำกขนนี้น ทคคำงคำนด ชวยควคำมสบคำยใจ  

          8.  ไมคู่เกนนึ่ยงงคำนกบัน รค ชหน ชคำทนนึ่ของกบันและกบันทคคำให ชเกฏิดควคำมเข ชคำใจ
ทนนึ่ดนตคู่อกบัน  

          9.  ได ชทรคำบจคุดบกพรคู่องของงคำนแตคู่ละขบั นี้นตอนเพมืนึ่อนคคำมคำ
ปรบับปรคุงงคำนได ช                          

          10. ได ชเรนยนรค ชงคำนของหนคู่วยงคำนได ชทบั นี้งหมด ทคคำให ชสคำมคำรถ
พบัฒนคำงคำนของตนเองได ช  

          11. มนขบั นี้นตอนในกคำรทคคำงคำนทนนึ่แนคู่นอน ทคคำให ชกคำรทคคำงคำนได ชงคู่คำย
ขนนี้น  

          12. รค ชจบักวคำงแผนกคำรทคคำงคำนเพมืนึ่อให ชผลงคำนออกมคำตคำมเปชคำหมคำย



          13. สคำมคำรถใช ชเปป็ นแนวทคำงเพมืนึ่อกคำรวฏิเครคำะหค์งคำนให ชทบันสมบัยอยคคู่
ตลอดเวลคำ  

          14. สคำมคำรถแบคู่งเวลคำให ชกบับงคำนตคู่คำง ๆ ได ชอยคู่คำงถคกต ชองเหมคำะ
สม  

          15. รค ชขอบเขตสคำยกคำรบบังคบับบบัญชคำทคคำงคำนให ชกคำรประสคำนงคำน
งคู่คำยขนนี้น  

          16. ได ชเหป็นภคำพรวมของหนคู่วยงคำนตคู่คำง ๆ ในฝคู่ คำยงคำนเดนยวกบัน
เข ชคำใจงคำนมคำกขนนี้น  

          17. สคำมคำรถทคคำงคำนได ชอยคู่คำงมนประสฏิทธฏิภคำพมคำกยฏินึ่งขนนี้น เพรคำะมน
สฏินึ่งทนนึ่อ ชคำงอฏิง  

          18. ได ชรบับรค ชวคู่คำตนเองต ชองมนกคำรพบัฒนคำอะไรบ ชคำงเพมืนึ่อให ชได ชตคำม
คคุณสมบบัตฏิทนนึ่ต ชองกคำร  

          19. ได ชเรนยนรค ชและรบับทรคำบวคู่คำเพมืนึ่อนรคู่วมงคำนทคคำอะไร เข ชคำใจกบัน
และกบันมคำกขนนี้น  

          20. ได ชรบับรค ชวคู่คำงคำนทนนึ่ตนเองทคคำอยคคู่นบั นี้นสคคำคบัญตคู่อหนคู่วยงคำนอยคู่คำงไร 
เกฏิดควคำมภคำคภคมฏิใจ  

ควคำมหมคำยองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล  
                    องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล มนชมืนึ่อยคู่อเปป็ นทคำงกคำรวคู่คำ อบต. 
มนฐคำนะเปป็ นนฏิตฏิบคุคคล และเปป็ นรคำชกคำร 
บรฏิหคำรสคู่วนท ชองถฏินึ่นรคปแบบหนนนึ่ง ซ นนึ่งจบัดตบั นี้งขนนี้นตคำมพระรคำชบบัญญบัตฏิสภคำ
ตคคำบลและองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล พ.ศ.  
2537  และทนนึ่แก ชไขเพฏินึ่มเตฏิมจนถนงฉบบับทนนึ่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐคำนะ
จคำกสภคำตคคำบลทนนึ่มนรคำยได ชโดยไมคู่รวมเงฏินอคุดหนคุนในปนงบประมคำณทนนึ่ลคู่วงมคำ
ตฏิดตคู่อกบันสคำมปน เฉลนนึ่ยไมคู่ตคนึ่คำกวคู่คำปนละหนนนึ่งแสนห ชคำหมมืนึ่นบคำท  
    (ปบัจจคุบบัน ณ วบันทนนึ่ 30 มนนคำคม พ.ศ. 2558 มนองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วน
ตคคำบล ทบั นี้งสฏินี้น 5,335 แหคู่ง)  
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รคปแบบองคค์กกำร  



                   องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล ประกอบด ชวย สภคำองคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล และนคำยกองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล  

                   1. สภคำองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล  ประกอบด ชวยสมคำชฏิก
สภคำองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล จคคำนวน 

หมคคู่บ ชคำนละสองคน ซนนึ่งเลมือกตบั นี้งขนนี้นโดยรคำษฎรค์ผค ชมนส ฏิทธฏิเลมือกตบั นี้งในแตคู่ละ
หมคคู่บ ชคำนในเขตองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนบั นี้น  

กรณนทนนึ่เขตองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลใดมนเพนยงหนนนึ่งหมคคู่บ ชคำนให ชมนสมคำชฏิก
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลจคคำนวนหกคน และในกรณนมนเพนยงสองหมคคู่บ ชคำน
ให ชมนสมคำชฏิกองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล หมคคู่บ ชคำนละสคำมคน  

                   2. องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล มนนคำยกองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วน
ตคคำบล หนนนึ่งคน ซนนึ่งมคำจคำกกคำรเลมือกตบั นี้ง 

ผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่นโดยตรง กคำรเลมือกตบั นี้งโดยตรงของประชคำชนตคำม
กฎหมคำยวคู่คำด ชวยกคำรเลมือกตบั นี้งสมคำชฏิกสภคำท ชองถฏินึ่นหรมือผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่น  

กกำรบรฏิหกำร  
                   กฎหมคำยกคคำหนดให ชมนคณะกรรมกคำรบรฏิหคำร อบต. (ม.58)
ประกอบด ชวยนคำยกองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล 1 คน และให ชนคำยกองคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลแตคู่งตบั นี้งรองนคำยกองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล 2 คน ซนนึ่ง
เรนยกวคู่คำ  ผค ชบรฏิหคำรขององคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลหรมือผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่น  

อกกำนกำจหนน้กำทชรื่ของ อบต.  
                   อบต.มนหน ชคำทนนึ่ตคำมพระรคำชบบัญญบัตฏิสภคำตคคำบล และองคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล พ.ศ. 2537 และ 
แก ชไขเพฏินึ่มเตฏิม (ฉบบับทนนึ่ 3 พ.ศ. 2542)  
                   1. พบัฒนคำตคคำบลทบั นี้งในด ชคำนเศรษฐกฏิจ สบังคม และ
วบัฒนธรรม (มคำตรคำ 66)  
                   2. มนหน ชคำทนนึ่ต ชองทคคำตคำมมคำตรคำ 67 ดบังนนนี้  
                            -  จบัดให ชมนและบคคำรคุงทคำงนคนี้คำและทคำงบก  
                            -  กคำรรบักษคำควคำมสะอคำดของถนน ทคำงนคนี้คำ ทคำง
เดฏินและทนนึ่สคำธคำรณะ รวมทบั นี้งกคำรกคคำจบัด  
                               ขยะมคลฝอยและสฏินึ่งปฏฏิกคล  
                            -  ปชองกบันโรคและระงบับโรคตฏิดตคู่อ  



                            -  ปชองกบันและบรรเทคำสคำธคำรณภบัย  
                            -  สคู่งเสรฏิมกคำรศนกษคำ ศคำสนคำและวบัฒนธรรม  
                            -  สคู่งเสรฏิมกคำรพบัฒนคำสตรน เดป็กและเยคำวชน ผค ชสคง
อคำยคุและพฏิกคำร  
                            -  คคุ ชมครอง ดคแลและบคคำรคุงรบักษคำ
ทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิและสฏินึ่งแวดล ชอม  
                            -  บคคำรคุงรบักษคำศฏิลปะ จคำรนตประเพณน ภคมฏิปบัญญคำ
ท ชองถฏินึ่นและวบัฒนธรรมอบันดนของท ชองถฏินึ่น  
                            -  ปฏฏิบบัตฏิหน ชคำทนนึ่อมืนึ่นตคำมทนนึ่ทคำงรคำชกคำรมอบหมคำย  
                   3. มนหน ชคำทนนึ่ทนนึ่อคำจทคคำกฏิจกรรมในเขต อบต.ตคำมมคำตรคำ 68
ดบังนนนี้  
                            -  ให ชมนนคนี้คำเพมืนึ่อกคำรอคุปโภค บรฏิโภคและกคำรเกษตร 
                            -  ให ชมนและบคคำรคุงไฟฟชคำหรมือแสงสวคู่คำงโดยวฏิธนอมืนึ่น  
                            -  ให ชมนและบคคำรคุงรบักษคำทคำงระบคำยนคนี้คำ  
                            -  ให ชมนและบคคำรคุงสถคำนทนนึ่ประชคุม กคำรกนฬคำ กคำรพบัก
ผคู่อนหยคู่อนใจและสวนสคำธคำรณะ  
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                            -  ให ชมนและสคู่งเสรฏิมกลคุคู่มเกษตรกร และกฏิจกคำร
สหกรณค์  
                            -  สคู่งเสรฏิมให ชมนอคุตสคำหกรรมในครอบครบัว  
                           -  บคคำรคุงและสคู่งเสรฏิมกคำรประกอบอคำชนพ  
                           -  กคำรคคุ ชมครองดคแลและรบักษคำทรบัพยค์ส ฏินอบันเปป็ น
สคำธคำรณสมบบัตฏิของแผคู่นดฏิน  
                           -  หคำผลประโยชนค์จคำกทรบัพยค์ส ฏินของ อบต.  
                           -  ให ชมนตลคำด ทคู่คำเทนยบเรมือ และทคู่คำข ชคำม  
                           -  กฏิจกคำรเกนนึ่ยวกบับกคำรพคำณฏิชยค์  
                           -  กคำรทคู่องเทนนึ่ยว  
                           -  กคำรผบังเมมือง  

อกกำนกำจหนน้กำทชรื่ตกำมแผนและข บัขั้นตอนกกำรกระจกำยอกกำนกำจ  
                  พระรคำชบบัญญบัตฏิกคคำหนดแผนและขบั นี้นตอนกคำรกระจคำยอคคำ
นคำจให ชแกคู่องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น พ.ศ.  2542 กคคำหนดให ช 
อบต.มนอคคำนคำจและหน ชคำทนนึ่ในกคำรจบัดระบบกคำรบรฏิกคำรสคำธคำรณะ เพมืนึ่อ
ประโยชนค์ของประชคำชนในท ชองถฏินึ่นของตนเองตคำมมคำตรคำ 16 ดบังนนนี้  
                  1.  กคำรจบัดทคคำแผนพบัฒนคำท ชองถฏินึ่นของตนเอง  



                  2.  กคำรจบัดให ชมน และบคคำรคุงรบักษคำทคำงบกทคำงนคนี้คำ และทคำง
ระบคำยนคนี้คำ  
                  3.  กคำรจบัดให ชมนและควบคคุมตลคำด ทคู่คำเทนยบเรมือ ทคู่คำข ชคำม 
และทนนึ่จอดรถ  
                  4.  กคำรสคำธคำรณคปโภคและกคำรกคู่อสร ชคำงอมืนึ่น ๆ  
                  5.  กคำรสคำธคำรณคปกคำร  
                  6.  กคำรสคู่งเสรฏิม กคำรฝนก และกคำรประกอบอคำชนพ  
                  7.  คคุ ชมครอง ดคแล และบคคำรคุงรบักษคำทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิ 
และสฏินึ่งแวดล ชอม  
                  8.  กคำรสคู่งเสรฏิมกคำรทคู่องเทนนึ่ยว  
                  9.  กคำรจบัดกคำรศนกษคำ  
                  10. กคำรสบังคมสงเครคำะหค์ และกคำรพบัฒนคำคคุณภคำพชนวฏิตเดป็ก
สตรน คนชรคำ และผค ชด ชอยโอกคำส  
                  11. กคำรบคคำรคุงรบักษคำศฏิลปะ จคำรนตประเพณน ภคมฏิปบัญญคำท ชอง
ถฏินึ่น และวบัฒนธรรมอบันดนของท ชองถฏินึ่น  
                  12. กคำรปรบับปรคุงแหลคู่งชคุมชนแออบัด และกคำรจบัดกคำรเกนนึ่ยว
กบับทนนึ่อยคคู่อคำศบัย  
                  13. กคำรให ชมน และบคคำรคุงรบักษคำสถคำนทนนึ่พบักผคู่อนหยคู่อนใจ  
                  14. กคำรสคู่งเสรฏิมกนฬคำ  
                  15. กคำรสคู่งเสรฏิมประชคำธฏิปไตย ควคำมเสมอภคำค และสฏิทธฏิ
เสรนภคำพของประชคำชน  
                  16. สคู่งเสรฏิมกคำรมนสคู่วนรคู่วมของรคำษฎรกคำรพบัฒนคำท ชองถฏินึ่น  
                  17. กคำรรบักษคำควคำมสะอคำด และควคำมเปป็ นระเบนยบ
เรนยบร ชอยของบ ชคำนเมมือง  
                  18. กคำรกคคำจบัดมคลฝอย สฏินึ่งปฏฏิกคล และนคนี้คำเสนย  
                  19. กคำรสคำธคำรณสคุข กคำรอนคำมบัยครอบครบัว และกคำรรบักษคำ
พยคำบคำล  
                  20. กคำรให ชมน และควบคคุมสคุสคำน และกคำรรบักษคำพยคำบคำล  
                  21. กคำรควบคคุมกคำรเลนนี้ยงสบัตวค์  
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       22.  กคำรจบัดให ชมน และควบคคุมกคำรฆคู่คำสบัตวค์  

                  23. กคำรรบักษคำควคำมปลอดภบัย ควคำมเปป็ นระเบนยบ
เรนยบร ชอย และกคำรอนคำมบัย โรงมหรสพ และ  



สคำธคำรณสถคำนอมืนึ่น ๆ   

                  24. กคำรจบัดกคำร กคำรบคคำรคุงรบักษคำ และกคำรใช ช
ประโยชนค์จคำกปคู่ คำไม ช ทนนึ่ดฏิน ทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิและ  

สฏินึ่งแวดล ชอม  

                   25. กคำรผบังเมมือง  

                   26. กคำรขนสคู่ง และกคำรวฏิศวกรรมจรคำจร  

                   27. กคำรดคแลรบักษคำทนนึ่สคำธคำรณะ  

                   28. กคำรควบคคุมอคำคคำร  

                   29. กคำรปชองกบันและบรรเทคำสคำธคำรณภบัย  

                   30. กคำรรบักษคำควคำมสงบเรนยบร ชอย กคำรสคู่งเสรฏิมและ
สนบับสนคุนกคำรปชองกบันและรบักษคำควคำมปลอดภบัยในชนวฏิตและทรบัพยค์ส ฏินกฏิจอมืนึ่น
ใด ทนนึ่เปป็ นผลประโยชนค์ของประชคำชนในท ชองถฏินึ่น ตคำมทนนึ่คณะกรรมกคำรประ
กคำศกคคำหนด  

บทบกำทหนน้กำทชรื่ขององคค์กรปกครองสคู่วนทน้องถฏิรื่น  

                   บทบคำทภคำรกฏิจตคำมพระรคำชบบัญญบัตฏิสภคำตคคำบล และ
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล พ.ศ. 2537 จคำก 

บทบบัญญบัตฏิแหคู่งพระรคำชบบัญญบัตฏิสภคำตคคำบล และองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล 
พ.ศ. 2537 สคู่วนทนนึ่ 3 เรมืนึ่องอคคำนคำจหน ชคำทนนึ่ขององคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล 
มคำตรคำ 66 กคคำหนดให ช "องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล ทบั นี้งในด ชคำนเศรษฐกฏิจ 
สบังคม และวบัฒนธรรม" ซนนึ่งถมือได ชวคู่คำ เปป็ นกรอบภคำระหน ชคำทนนึ่หลบักของ อบต.
เมมืนึ่อพฏิจคำรณคำตคำมบทบบัญญบัตฏิรบัฐธรรมนคญแหคู่งอคำณคำจบักรไทย พ.ศ. 2540
วคู่คำด ชวยกคำรปกครองท ชองถฏินึ่น มคำตรคำ 289 บบัญญบัตฏิวคู่คำ "องคค์กรปกครอง
สคู่วนท ชองถฏินึ่น ยคู่อมมนหน ชคำทนนึ่ บคคำรคุงรบักษคำศฏิลปะ จคำรนตประเพณน ภคมฏิปบัญญคำ
ท ชองถฏินึ่น หรมือวบัฒนธรรมอบันดนของท ชองถฏินึ่น" และ "องคค์กคำรปกครองสคู่วน
ท ชองถฏินึ่น ยคู่อมมนส ฏิทธฏิทนนึ่จะจบัดกคำรศนกษคำอบรมของรบัฐ..." นอกจคำกนนนี้ มคำตรคำ
290 ยบังได ชกคคำหนดให ชองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น มนอคคำนคำจหน ชคำทนนึ่ในกคำร
จบัดกคำร กคำรบคคำรคุงรบักษคำ และกคำรใช ชประโยชนค์จคำกทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิ 



และสฏินึ่งแวดล ชอมทนนึ่อยคคู่ในเขตพมืนี้นทนนึ่ตน เพมืนึ่อกคำรสคู่งเสรฏิม และรบักษคำคคุณภคำพ
สฏินึ่งแวดล ชอมอนกด ชวย  

                   ดบังนบั นี้น  กรอบภคำระหน ชคำทนนึ่ของ อบต.  จนงครอบคลคุมทบั นี้ง
ด ชคำนเศรษฐกฏิจ (รวมถนงกคำรสคู่งเสรฏิมอคำชนพ กคำรอคุตสคำหกรรมในครบัวเรมือน 
และอมืนึ่น ๆ)  ด ชคำนสบังคม  และวบัฒนธรรม (รวมถนงกคำรสคำธคำรณสคุข กคำรสคู่ง
เสรฏิม และรบักษคำคคุณภคำพสฏินึ่งแวดล ชอม  กคำรศนกษคำอบรม   ศฏิลปะจคำรนต
ประเพณน ภคมฏิปบัญญคำท ชองถฏินึ่น และอมืนึ่น ๆ )   ซนนึ่งปรคำกฏอยคคู่ในบทบบัญญบัตฏิ
สภคำตคคำบล   และองคค์กคำรบรฏิหคำรตคคำบล  พ.ศ.2537     โดยกคคำหนดเปป็ น
ภคำรกฏิจหน ชคำทนนึ่ทนนึ่ต ชองทคคำ และอคำจทคคำ  

                    1. องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล (อบต.) มนอคคำนคำจหน ชคำทนนึ่ใน
กคำรพบัฒนคำตคคำบลทบั นี้งในด ชคำนเศรษฐกฏิจ  

สบังคม และวบัฒนธรรม (มคำตรคำ 66)   

                     2. องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล (อบต.) มนหน ชคำทนนึ่ต ชองทคคำ
ในเขตองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล ดบังตคู่อไปนนนี้  (มคำตรคำ 67)  

                            (1) จบัดให ชมนและบคคำรคุงรบักษคำทคำงนคนี้คำ  
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                            (2) กคำรรบักษคำควคำมสะอคำดของถนน ทคำงนคนี้คำ ทคำง
เดฏินและทนนึ่สคำธคำรณะ รวมทบั นี้งกคำรกคคำจบัด 

ขยะมคลฝอยและสฏินึ่งปฏฏิกคล  

                            (3) ปชองกบันโรคและระงบับโรคตฏิดตคู่อ  

                            (4) ปชองกบันและบรรเทคำสคำธคำรณภบัย  

                            (5) สคู่งเสรฏิมกคำรศนกษคำ ศคำสนคำและวบัฒนธรรม  

                            (6) สคู่งเสรฏิมกคำรพบัฒนคำสตรน เดป็กและเยคำวชน ผค ชสคง
อคำยคุและพฏิกคำร  

                            (7) คคุ ชมครอง ดคแลและบคคำรคุงรบักษคำ
ทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิและสฏินึ่งแวดล ชอม  



                            (8) บคคำรคุงรบักษคำศฏิลปะ จคำรนตประเพณน ภคมฏิปบัญญคำ
ท ชองถฏินึ่นและวบัฒนธรรมอบันดนของท ชองถฏินึ่น  

                            (9) ปฏฏิบบัตฏิหน ชคำทนนึ่อมืนึ่นตคำมทนนึ่ทคำงรคำชกคำรมอบหมคำย
โดยจบัดสรรงบประมคำณหรมือบคุคลคำกรให ชตคำมควคำมจคคำเปป็ นและสมควร 
(ควคำมเดฏิมในมคำตรคำ 68 (8) ถคกยกเลฏิกและใช ชข ชอควคำมใหมคู่แทนแล ชว 
โดยมคำตรคำ 14 และเพฏินึ่มเตฏิม (9)  โดยมคำตรคำ   15   ของ พ.ร.บ.  สภคำ
ตคคำบลและองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล    (ฉบบับทนนึ่ 3) พ.ศ. 2542  (ตคำ
มลคคำดบับ)  

                     3.  องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล (อบต.) อคำจทคคำให ชเขต
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล ดบังตคู่อไปนนนี้ (มคำตรคำ 68)  

                               (1)  ให ชมนนคนี้คำเพมืนึ่อกคำรอคุปโภค บรฏิโภคและ
กคำรเกษตร  

                               (2)  ให ชมนและบคคำรคุงไฟฟชคำหรมือแสงสวคู่คำงโดยวฏิธน
อมืนึ่น  

                               (3)  ให ชมนและบคคำรคุงรบักษคำทคำงระบคำยนคนี้คำ
                               (4)  ให ชมนและบคคำรคุงสถคำนทนนึ่ประชคุม กคำรกนฬคำ 
กคำรพบักผคู่อนหยคู่อนใจและสวนสคำธคำรณะ  
                               (5)  ให ชมนและสคู่งเสรฏิมกลคุคู่มเกษตรกร และ
กฏิจกคำรสหกรณค์  
                               (6)  สคู่งเสรฏิมให ชมนอคุตสคำหกรรมในครอบครบัว  
                               (7)  บคคำรคุงและสคู่งเสรฏิมกคำรประกอบอคำชนพ  
                               (8)  กคำรคคุ ชมครองดคแลและรบักษคำทรบัพยค์ส ฏินอบัน
เปป็ นสคำธคำรณสมบบัตฏิของแผคู่นดฏิน  
                               (9)  หคำผลประโยชนค์จคำกทรบัพยค์ส ฏินของ อบต.  
                               (10) ให ชมนตลคำด ทคู่คำเทนยบเรมือ และทคู่คำข ชคำม  
                               (11) กฏิจกคำรเกนนึ่ยวกบับกคำรพคำณฏิชยค์  
                               (12) กคำรทคู่องเทนนึ่ยว  
                               (13) กคำรผบังเมมือง  
 (ควคำมเดฏิมในมคำตรคำ 68 (12) และ (13) เพฏินึ่มเตฏิมโดยมคำตรคำ 16 ของ 
พ.ร.บ.สภคำตคคำบลและองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล (ฉบบับทนนึ่ 3) พ.ศ. 2542
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1.                                                           บททชรื่ 2  
2.                                   สภกำพท บัรื่วไปและขน้อมคลพมืขั้นฐกำนทชรื่

สกกำค บัญของตกกำบล  
3.ดน้กำนกกำยภกำพ

3.1 ทนนึ่ตบั นี้ง
ตคคำบลนคำทองเปป็ นหนนนึ่งใน 8 ตคคำบล ของอคคำเภอเชนยงยมืน จบังหวบัด
มหคำสคำรคคำมอยคคู่ทคำงทฏิศตะวบันตกเฉนยงใต ชของอคคำเภอเชนยงยมืนฯ 
ทนนึ่ทคคำกคำรองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทองอยคคู่หคู่คำงจคำกอคคำเภอเชนยง
ยมืนฯ ประมคำณ    7    กฏิโลเมตร ตคำมถนนสคำยโคกสคง - ขคำมเปนนี้ย 
(มค.3016) ตคคำบลนคำทองมนเนมืนี้อทนนึ่ประมคำณ 30  ตคำรคำงกฏิโลเมตร  
หรมือประมคำณ  18,750  ไรคู่

3.2 ภคมฏิประเทศ
สภคำพพมืนี้นทนนึ่ของตคคำบลนคำทองเปป็ นทนนึ่รคำบลคุคู่มบคำงสคู่วน  ได ชแกคู่  บ ชคำน
แบกหมคคู่ทนนึ่  1,7,8  ซนนึ่งมนคลองชลประทคำนไหลผคู่คำนทคคำให ชเกษตรกร
มนกคำรทคคำกคำรเกษตรได ชในทคุกฤดค เชคู่น  ข ชคำวนคำปน ,ข ชคำวนคำปรบัง,ปลคก
แตงกวคำ,แตงแคนตคำลคป,หนคู่อไม ชฝรบันึ่งและพมืชผลกคำรเกษตรอมืนึ่น ๆ  
และมนสภคำพเปป็ นทนนึ่รคำบสคงในบคำงสคู่วน  ได ชแกคู่  บ ชคำนดอนหบัน, ทบัพม ชคำ 
ซนนึ่งมบักประสบปบัญหคำภบัยแล ชงมนกคำรอคำศบัยนคนี้คำฝนทคคำนคำเพนยงอยคู่คำงเดนยว
สคคำหรบับบ ชคำนนคำทองหมคคู่ทนนึ่  3,9 มนห ชวยค ชอไหลผคู่คำนเกษตรกรจนงใช ช
เปป็ นแหลคู่งนคนี้คำในกคำรทคคำกคำรเกษตรควบคคคู่ไปกบับนคนี้คำฝน

     1.3  ลบักษณะภคมฏิอคำกคำศ 
          มนลบักษณะภคมฏิอคำกคำศแบบร ชอนชมืนี้นสลบับร ชอนแห ชงแล ชงหรมือฝนเมมือง
ร ชอนเฉพคำะฤดค ฤดคร ชอนอคำกคำศร ชอนจบัด   
          โดยทบันึ่วไป อคุณหภคมฏิสคงสคุด 43.9 องศคำเซลเซนยส ฤดคหนคำว
อคำกคำศ เยป็นจบัด โดยทบันึ่วไป  ทบั นี้งนนนี้เพรคำะ เปป็ น    
          ลบักษณะอคำกคำศแบบภคำคพมืนี้นทวนป
     1.4 ลบักษณะของดฏิน 
         เปป็ นดฏินรคู่วนปนทรคำย พมืนี้นทนนึ่ในเขตองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทองเปป็ นทนนึ่ลคุคู่มเหมคำะแกคู่กคำร



         ทคคำกคำรเกษตรกรรมเนมืนึ่องจคำกมนคลองชลประทคำนไหลผคู่คำน  จนง
ทคคำให ชเปป็ นแหลคู่งผลฏิตพมืชผล
         ทคำงกคำรเกษตร  เชคู่น   ข ชคำว,แตงกวคำ,แตงแคนตคำลคป,พรฏิก,มะเขมือ
เทศ,หนคู่อไม ชฝรบันึ่ง  และอมืนึ่น ๆ
     1.5  ลบักษณะของแหลคู่งนคนี้คำ
          มนแหลคู่งนคนี้คำธรรมชคำตฏิทนนึ่สคคำคบัญได ชแกคู่  หนองแบก  ห ชวยค ชอ
     1.6  ลบักษณะของไม ชและปคู่ คำไม ช
           ปคู่ คำไม ชจะมนเฉพคำะในพมืนี้นทนนึ่สคำธคำรณะหรมือทนนึ่ดฏินของทคำงรคำชกคำรทนนึ่มน
กคำรสงวนไว ช  เชคู่น  ปคู่ คำโคกหนองนคนี้คำใส  
           โคกเกคู่คำค ชอ  โคกหนองเขมืนึ่อนช ชคำง    โคกดฏินแดง  เปป็ นต ชน
2  ดน้กำนกกำรเมมือง/กกำรปกครอง
      2.1  เขตกคำรปกครองตคคำบลนคำทองมนทบั นี้งหมด  11 หมคคู่บ ชคำน และอยคคู่
ในเขต อบต. ทบั นี้ง  11 หมคคู่บ ชคำน ได ชแกคู่

หมคคู่ทนนึ่ 1  บ ชคำนแบก
หมคคู่ทนนึ่ 2  บ ชคำนทบัพม ชคำ
หมคคู่ทนนึ่ 3  บ ชคำนนคำทอง
หมคคู่ทนนึ่ 4  บ ชคำนดอนหบัน
หมคคู่ทนนึ่ 5  บ ชคำนหนองแวง
หมคคู่ทนนึ่ 6  บ ชคำนทบัพม ชคำ                                                  
หมคคู่ทนนึ่ 7  บ ชคำนแบก
หมคคู่ทนนึ่ 8  บ ชคำนแบก  
หมคคู่ทนนึ่ 9  บ ชคำนนคำทอง 
หมคคู่ทนนึ่ 10  บ ชคำนดอนหบัน  
หมคคู่ทนนึ่ 11  บ ชคำนวบังนคนี้คำใส  

    2.2  กคำรเลมือกตบั นี้ง
3.  ประชกำกร
    3.1  ประชคำกรทบั นี้งสฏินี้น  5,585  แยกเปป็ นชคำย  2,825  คน  หญฏิง  
2,760  คน  
4.  สภกำพส บังคม
    4.1  กคำรศนกษคำ  
      -  ศคนยค์พบัฒนคำเดป็กเลป็ก จคคำนวน 3 แหคู่ง
      -  โรงเรนยนประถมศนกษคำ จคคำนวน 2

แหคู่ง
-  โรงเรนยนมบัธยมศนกษคำ  ขยคำยโอกคำส จคคำนวน 1
แหคู่ง

    4.2  สคู่วนสคำธคำรสคุข



       -  โรงพยคำบคำลของรบัฐ (รพ.สต.) จคคำนวน 1
แหคู่ง

    4.3  อคำชญคำกรรม
       -  สถคำนนตคคำรวจ (สคำขคำยคู่อย) จคคำนวน 1

แหคู่ง
 -  ศคนยค์ปชองกบันและบรรเทคำสคำธคำรณะภบัย จคคำนวน 1
แหคู่ง

    4.4  ยคำเสพตฏิด  -  ไมคู่มน
    4.5  กคำรสบังคมสงเครคำะหค์
   1. ดคคำเนฏินกคำรจคู่คำยเบนนี้ยยบังชนพให ชกบับผค ชสคงอคำยคุ  ผค ชพฏิกคำร  และผค ชปคู่ วย
เอดสค์  

๒. รบับลงทะเบนยนและประสคำนโครงกคำรเงฏินอคุดหนคุนเพมืนึ่อกคำรเลนนี้ยงดค
เดป็กแรกเกฏิด

๓. ประสคำนกคำรทคคำบบัตรผค ชพฏิกคำร
๔. ตบั นี้งโครงกคำรกคำรจ ชคำงนบักเรนยน/นบักศนกษคำทคคำงคำนชคู่วงปฏิดภคำคเรนยน 
๕. ตบั นี้งโครงกคำรชคู่วยเหลมือผค ชยคำกจน  ยคำกไร ช  รคำยได ชน ชอย และผค ชด ชอย

โอกคำสไร ชทนนึ่พนนึ่ง  
๖.  ตบั นี้งโครงกคำรปรบับปรคุงซคู่อมแซมบ ชคำนคนจน      

   5.  ระบบบรฏิกกำรพมืขั้นฐกำน
    5.1  กคำรคมนคำคมขนสคู่ง  

กคำรคมนคำคมระหวคู่คำงตคคำบลกบับอคคำเภอรวมทบั นี้งกคำรคมนคำคมภคำยใน
ตคคำบลและหมคคู่บ ชคำน ถนนลคำดยคำงสคำย

โคกสคง –ขคำมเปนนี้ย ,ถนนลคกรบังสคำยนคำทอง- เชนยงยมืน(สถคำนนทดลอง
พมืชไรคู่อคคำเภอเชนยงยมืน)ถนนเชมืนึ่อม

ระหวคู่คำงหมคคู่บ ชคำนมนทบั นี้งถนนลคำดยคำง ถนน คสล.และถนนลคกรบัง
5.2  กคำรไฟฟชคำ  
มนไฟฟชคำใช ชทบั นี้ง  11  หมคคู่บ ชคำน  จคคำนวนประชคำกรทนนึ่ใช ชไฟฟชคำรวม  

1,563  ครบัวเรมือน
5.3  กคำรประปคำ
มนประปคำทบั นี้ง  11  หมคคู่บ ชคำน  จคคำนวนประชคำกรทนนึ่ใช ชนคนี้คำประปคำรวม  

1,563  ครบัวเรมือน
5.4  โทรศบัพทค์  - ไมคู่มน
5.5  ไปรษณนยค์หรมือกคำรสมืนึ่อสคำรหรมือกคำรขนสคู่งและวบัสดคุครคุภบัณฑค์  -  

ไมคู่มน



  6.  ระบบเศรษฐกฏิจ
          6.1  กคำรเกษตร  รคำษฎรตคคำบลนคำทองสคู่วนใหญคู่ประกอบอคำชนพ
หลบักคมือ  กคำรเกษตรกรรม
          6.2  กคำรประมง  -  ไมคู่มน
          6.3  กคำรปศคุสบัตวค์  -  ไมคู่มน
          6.4  กคำรบรฏิกคำร  -  ไมคู่มน
          6.5  กคำรทคู่องเทนนึ่ยว  -  ไมคู่มน
          6.6  อคุตสคำหกรรม  -  ไมคู่มน
          6.7  กคำรพคำณฏิชยค์และกลคุคู่มอคำชนพ  -  ไมคู่มน
          6.8  แรงงคำน  มนกคำรอพยพแรงงคำนเข ชคำไปทคคำงคำนในชคุมชนเมมือง 
  7.  เศรษฐกฏิจพอเพชยงทน้องถฏิรื่น
          7.1  ข ชอมคลพมืนี้นฐคำนของหมคคู่บ ชคำนและชคุมชน   

 ประชคำกรในพมืนี้นทนนึ่ของตคคำบลนคำทอง  ประกอบอคำชนพเกษตรกร
ผลผลฏิตทคำงกคำรเกษตร  ได ชแกคู่  ข ชคำวนคำปน ,ข ชคำวนคำปรบัง,ปลคก
แตงกวคำ,แตงแคนตคำลคป,หนคู่อไม ชฝรบันึ่งและพมืชผลกคำรเกษตรอมืนึ่น ๆ  
และมนสภคำพเปป็ นทนนึ่รคำบสคงในบคำงสคู่วน ได ชแกคู่  บ ชคำนดอนหบัน, ทบัพม ชคำ  
ซนนึ่งมบักประสบปบัญหคำภบัยแล ชงมนกคำรอคำศบัยนคนี้คำฝนทคคำนคำเพนยงอยคู่คำงเดนยว
สคคำหรบับบ ชคำนนคำทองหมคคู่ทนนึ่  3,9 มนห ชวยค ชอไหลผคู่คำนเกษตรกรจนงใช ช
เปป็ นแหลคู่งนคนี้คำในกคำรทคคำกคำรเกษตรควบคคคู่ ไปกบับนคนี้คำฝน 
7.2  ข ชอมคลด ชคำนเกษตร

          รคำษฎรตคคำบลนคำทองสคู่วนใหญคู่ประกอบอคำชนพหลบักคมือ  
กคำรเกษตรกรรม
         7.3  ข ชอมคลด ชคำนแหลคู่งนคนี้คำทคำงกคำรเกษตร
         -  คลองชลประทคำน  จคคำนวน 1 แหคู่ง
         -  ลคคำห ชวย จคคำนวน 1 แหคู่ง
         -  หนองนคนี้คำ จคคำนวน 4 แหคู่ง
         7.4  ข ชอมคลด ชคำนแหลคู่งนคนี้คำกฏินนคนี้คำใช ช (หรมือนคนี้คำเพมืนึ่อกคำรอคุปโภค  
บรฏิโภค)
         -  มนนคนี้คำประปคำใช ชทบั นี้ง  11  หมคคู่บ ชคำน
  8.  ศกำสนกำ  ประเพณช  ว บัฒนธรรม
       8.1  กคำรนบับถมือศคำสนคำ  ประชคำชนสคู่วนใหญคู่ในพมืนี้นทนนึ่ตคคำบลนคำทอง
นบับถมือศคำสนคำพคุทธ
       8.2  ประเพณนและงคำนประจคคำปน   มนกคำรอนคุรบักษค์ประเพณนวบัฒนธรรม
ท ชองถฏินึ่น



       8.3  ภคมฏิปบัญญคำท ชองถฏินึ่น  ภคำษคำถฏินึ่น  มนกคำรอนคุรบักษค์ภคมฏิปบัญญคำท ชองถฏินึ่น
และภคำษคำถฏินึ่น(ภคำษคำอนสคำน)
       8.4  สฏินค ชคำพมืนี้นเมมืองและของทนนึ่ระลนก  มนกคำรทอเสมืนึ่อกก  ทอผ ชคำไหม 
ทคคำเครมืนึ่องจบักสคำน
  9.  ทร บัพยกำกรธรรมชกำตฏิ
       9.1  นคนี้คำ  มนแหลคู่งนคนี้คำธรรมชคำตฏิจคคำนวน 1  แหคู่งคมือลคคำห ชวยค ชอ
       9.2  ปคู่ คำไม ช  ปคู่ คำไม ชจะมนเฉพคำะในพมืนี้นทนนึ่สคำธคำรณะหรมือทนนึ่ดฏินของทคำง
รคำชกคำรทนนึ่มนกคำรสงวนไว ช  เชคู่น  ปคู่ คำโคก
             หนองนคนี้คำใส  โคกเกคู่คำค ชอ  โคกหนองเขมืนึ่อนช ชคำง    โคก
ดฏินแดง  เปป็ นต ชน
       9.3  ภคเขคำ  -  ไมคู่มน
       9.4  คคุณภคำพของทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิ
       -  คคุณภคำพของทรบัพยคำกรธรรมชคำตฏิในพมืนี้นทนนึ่ตคคำบลนคำทองยบังคง
สภคำพสมบครณค์
  10.  อมืรื่น ๆ 
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                                                      บททชรื่ 3  

                                         กกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำนตกำมภกำรกฏิจหล บัก  

ควกำมหมกำยมกำตรฐกำนกกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำน  

                  มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนถมือเปป็ นเครมืนึ่องมมือสคคำคบัญอยคู่คำงหนนนึ่ง
ทนนึ่องคค์กคำรจะนคคำมคำใช ชในกคำรบรฏิหคำรงคำน 

บคุคคล เพรคำะทบั นี้งผค ชบรฏิหคำรและผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนตคู่คำงจะได ชรบับประโยชนค์จคำกกคำ
รกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนขนนี้นมคำใช ชรคู่วมกบัน   ผค ชบรฏิหคำรจะมนเครมืนึ่อง
มมือชคู่วยควบคคุมให ชกคำรดคคำเนฏินงคำนเปป็ นไปตคำมเปชคำหมคำยทนนึ่กคคำหนดไว ช     
กคำรมอบหมคำยหน ชคำทนนึ่  และกคำรสบันึ่งกคำรสคำมคำรถทคคำได ชโดยสะดวกและ
รวดเรป็ว   กคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนมนควคำมยคุตฏิธรรมและนคู่คำเช มืนึ่อถมือ    
เนมืนึ่องจคำกมนทบั นี้งหลบักฐคำนและหลบักเกณฑค์ทนนึ่ผค ชบรฏิหคำรสคำมคำรถชนนี้แจงให ชผค ช
ปฏฏิบบัตฏิงคำนยอมรบับผลกคำรประเมฏินได ชโดยงคำนในสคู่วนของผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำน   
มคำตรฐคำนทนนึ่กคคำหนดไว ชถมือเปป็ นสฏินึ่งทนนึ่ท ชคำทคำยทนนึ่ทคคำให ชเกฏิดควคำมมคุคู่งมบันึ่นทนนึ่จะไป
ให ชถนงเปชคำหมคำยกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนมนควคำมถคกต ชองมคำกขนนี้น เนมืนึ่องจคำกผค ชปฏฏิบบัตฏิ
งคำนมนกรอบหรมือแนวทคำงในกคำรปรบับปรคุงงคำนและกคำรพบัฒนคำศบักยภคำพ   



เพมืนึ่อนคคำไปสคคู่มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่ทบั นี้งผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนและผค ชบรฏิหคำร
องคค์กคำรได ชรวมกบันกคคำหนดไว ชเพมืนึ่อคคุณภคำพของกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนและควคำม
เจรฏิญก ชคำวหน ชคำขององคค์กคำร  

                  มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน (Performance Standard) 
กคำรบรฏิหคำรงคำนบคุคคลนบับเปป็ นภคำรกฏิจทนนึ่สคคำคบัญยฏินึ่งประกคำรหนนนึ่งของกคำร
บรฏิหคำรองคค์กคำร   เนมืนึ่องจคำกเปป็ นปบัจจบัยทนนึ่มนสคู่วนทคคำให ชกคำรพบัฒนคำองคค์กคำร
บรรลคุตคำมวบัตถคุประสงคค์และเปชคำหมคำยทนนึ่วคำงไว ช   กคำรบรฏิหคำรบคุคคลเปป็ นกระ
บวนกคำรทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองตบัวกบับตบัวบคุคคลในองคค์กคำร นบับตบั นี้งแตคู่กคำรสรรหคำบคุคคล
มคำปฏฏิบบัตฏิงคำน กคำรบรรจคุแตคู่งตบั นี้ง กคำรพบัฒนคำ กคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน
ไปจนถนงกคำรให ชบคุคคลพ ชนจคำกงคำน    ทบั นี้งนนนี้ เพมืนึ่อให ชองคค์กคำรได ชคนดนมนควคำม
รค ชควคำมสคำมคำรถและควคำมประพฤตฏิดนมคำปฏฏิบบัตฏิงคำน  ซ นนึ่งกคำรทนนึ่องคค์กคำรจะได ช
บคุคคลทนนึ่มนคคุณสมบบัตฏิดบังกลคู่คำวมคำปฏฏิบบัตฏิงคำนนบั นี้น  จคคำเปป็ นต ชองสร ชคำงเครมืนึ่องมมือ
สคคำคบัญคมือกคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน  (Performance   
Standard) ขนนี้นมคำใช ชในกคำรวบัดและประเมฏินคคุณสมบบัตฏิของบคุคคล ซ นนึ่งผล
ทนนึ่ได ชจคำกคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนจะเปป็ นข ชอมคลทนนึ่องคค์กคำรนคคำไปใช ชใน
กคำรพฏิจคำรณคำกคำรเลมืนึ่อนขบั นี้นเลมืนึ่อนตคคำแหนคู่ง  กคำรพบัฒนคำประส ฏิทธฏิภคำพกคำร
ปฏฏิบบัตฏิงคำน กคำรโอนย ชคำย กคำรให ชพบักงคำน และกคำรให ชพ ชนจคำกงคำนโดยทบันึ่วไป
แล ชว   กคำรทนนึ่จะทคคำให ชกคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน  ดคคำเนฏินไปอยคู่คำง
บรฏิสคุทธฏิธิ์ยคุตฏิธรรมและเชมืนึ่อถมือได ชนบั นี้น   องคค์กคำรมบักจะสร ชคำงเครมืนึ่องมมือประกอบ
อนกสคู่วนหนนนึ่งขนนี้นมคำใช ชในกคำรพฏิจคำรณคำประเมฏินผล ซนนึ่งหนนนึ่งในเครมืนึ่องมมือทนนึ่
ต ชองใช ชกป็คมือ มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน (Performance  Standard)  
ทบั นี้งนนนี้  เพมืนึ่อใช ชเปป็ นเกณฑค์ในกคำรเปรนยบเทนยบผลงคำนระหวคู่คำงบคุคคลทนนึ่ปฏฏิบบัตฏิ
งคำนอยคู่คำงเดนยวกบัน โดยองคค์กคำรต ชองทคคำกคำรกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิ
งคำนไว ชเปป็ นหลบักเกณฑค์ทนนึ่ชบัดเจนกคู่อนแล ชว เมมืนึ่อดคคำเนฏินกคำรประเมฏินผลกคำร 
ปฏฏิบบัตฏิงคำนของบคุคคลจนงเปรนยบเทนยบกบับมคำตรฐคำนทนนึ่องคค์กคำรได ชกคคำหนดไว ช

                  มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน สคคำหรบับคคคำวคู่คำมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิ
งคำน (Performance                       Standard)  สคคำนบักงคำนคณะ
กรรมกคำรข ชคำรคำชกคำรพลเรมือน ได ชให ชควคำมหมคำยวคู่คำเปป็ นผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน
ในระดบับใดระดบับหนนนึ่ง ซ นนึ่งถมือวคู่คำเปป็ นเกณฑค์ทนนึ่นคู่คำพอใจหรมืออยคคู่ในระดบับทนนึ่ผค ช
ปฏฏิบบัตฏิงคำนสคู่วนใหญคู่ทคคำได ช กคำรกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนจะเปป็ น
ลบักษณะข ชอตกลงรคู่วมกบันระหวคู่คำงผค ชบบังคบับบบัญชคำกบับผค ชใต ชบบังคบับบบัญชคำใน
งคำนทนนึ่ต ชองปฏฏิบบัตฏิ โดยจะมนกรอบในกคำรพฏิจคำรณคำกคคำหนดมคำตรฐคำนหลคำย 
ๆ ด ชคำน ด ชวยกบัน อคำทฏิ ด ชคำนปรฏิมคำณ คคุณภคำพ ระยะเวลคำ คคู่คำใช ชจคู่คำยหรมือ
พฤตฏิกรรมของผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำน เนมืนึ่องจคำกมคำตรฐคำนของงคำนบคำงประเภทจะ
ออกมคำในรคปแบบของปรฏิมคำณ ในขณะทนนึ่บคำงประเภทอคำจออกมคำในรคป



ของคคุณภคำพองคค์กคำร   จนงจคคำเปป็ นต ชองกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนให ช
เหมคำะสมและสอดคล ชองกบับลบักษณะของงคำนประเภท นบั นี้น ๆ  
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ว บัตถตุประสงคค์  

                  1. เพมืนึ่อให ชสคู่วนรคำชกคำรมนมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่ชบัดเจน 
อยคู่คำงเปป็ นลคำยลบักษณค์อบักษรทนนึ่แสดงถนง 

รคำยละเอนยดขบั นี้นตอนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนของกฏิจกรรม/กระบวนกคำรตคู่คำง ๆ ของ
หนคู่วยงคำน  

                  2.    เพมืนึ่อใช ชประโยชนค์ในกคำรบรฏิหคำรจบัดกคำรองคค์กคำร/กคำร
จบัดทคคำมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนถมือเปป็ น 

เครมืนึ่องมมืออยคู่คำงหนนนึ่งในกคำรสร ชคำงมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน (ตคำม PM 5) ทนนึ่
มคุคู่งไปสคคู่กคำรบรฏิหคำรคคุณภคำพทบันึ่วไปทบั นี้งองคค์กคำร อยคู่คำงมนประส ฏิทธฏิภคำพ  

                  ทบั นี้งนนนี้  เพมืนึ่อให ชกคำรทคคำงคำนของสคู่วนรคำชกคำรได ชมคำตรฐคำนเปป็ น
ไปตคำมเปชคำหมคำย ได ชผลฏิตผลหรมือกคำร 

บรฏิกคำรทนนึ่มนคคุณภคำพ เสรป็จรวดเรป็วทบันตคำมกคคำหนดเวลคำนบัดหมคำย มนกคำรทคคำ
งคำนปลอดภบัยเพมืนึ่อกคำรบรรลคุข ชอกคคำหนดทนนึ่ 

สคคำคบัญของกระบวนกคำร  

ประโยชนค์ของมกำตรฐกำนกกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำน  

                  หคำกจะพฏิจคำรณคำถนงประโยชนค์ทนนึ่องคค์กคำรและบคุคคลใน
องคค์กคำรจะได ชรบับจคำกกคำรกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนขนนี้นใช ชกป็พบวคู่คำมน
ด ชวยกบันหลคำยประกคำร ไมคู่วคู่คำจะเปป็ นทคำงด ชคำนประส ฏิทธฏิภคำพกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน 
กคำรสร ชคำงแรงจคงใจ  กคำรปรบับปรคุงงคำน และกคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน 
ดบังนนนี้  

                  1. ด ชคำนประสฏิทธฏิภคำพกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิ
งคำนจะชคู่วยให ชผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนสคำมคำรถ 



ปฏฏิบบัตฏิงคำนได ชอยคู่คำงถคกต ชอง กคำรเปรนยบเทนยบผลงคำนทนนึ่ทคคำได ชกบับทนนึ่ควรจะ
เปป็ นมนควคำมชบัดเจน มองเหป็นแนวทคำงในกคำรพบัฒนคำกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนให ชเกฏิด
ผลได ชมคำกขนนี้น และชคู่วยให ชมนกคำรฝนกฝนตนเองให ชเขคำสคคู่มคำตรฐคำนได ช  

                  2. ด ชคำนกคำรสร ชคำงแรงจคงใจ มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนเปป็ นส ฏินึ่ง
ทคคำให ชเรคำเกฏิดควคำมมคุคู่งมบันึ่นไปสคคู่มคำตรฐคำนผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่มนควคำมสคำมคำรถจะ
เกฏิดควคำมรค ชส นกท ชคำทคำยผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่มคุคู่งควคำมสคคำเรป็จจะเกฏิด ควคำมมคำนะ
พยคำยคำม ผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนจะเกฏิดควคำมภคำคภคมฏิใจและสนคุกกบับงคำน  

                  3. ด ชคำนกคำรปรบับปรคุงงคำนมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนจะชคู่วยให ช
ผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนทรคำบวคู่คำผลงคำนทนนึ่มนคคุณภคำพจะต ชองปฏฏิบบัตฏิอยคู่คำงไร ชคู่วยให ชไมคู่
ต ชองกคคำหนดรคำยละเอนยดของงคำนทคุกครบั นี้ง ทคคำให ชมองเหป็นแนวทคำงในกคำร
ปรบับปรคุงงคำน และพบัฒนคำควคำมสคำมคำรถของผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำน และชคู่วยให ช
สคำมคำรถพฏิจคำรณคำถนงควคำมคคุ ชมคคู่คำและเปป็ นประโยชนค์ตคู่อกคำรเพฏินึ่มผลผลฏิต  

                  4. ด ชคำนกคำรควบคคุมงคำนมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนเปป็ นเครมืนึ่อง
ทนนึ่ผค ชบบังคบับบบัญชคำใช ชควบคคุม กคำร 

ปฏฏิบบัตฏิงคำนผค ชบบังคบับบบัญชคำสคำมคำรถมอบหมคำยอคคำนคำจหน ชคำทนนึ่และสคู่งผคู่คำนคคคำ
สบันึ่งได ชงคู่คำยขนนี้น ชคู่วยให ชสคำมคำรถดคคำเนฏินงคำนตคำมแผนงคู่คำยขนนี้นและควบคคุมงคำน
ได ชดนขนนี้น  

                  5. ด ชคำนกคำรประเมฏินผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิ
งคำนชคู่วยให ชกคำรประเมฏินผลกคำร 

ปฏฏิบบัตฏิงคำนเปป็ นไปอยคู่คำงมนหลบักเกณฑค์ ปชองกบันไมคู่ให ชมนกคำรประเมฏินผลกคำร
ปฏฏิบบัตฏิงคำนด ชวยควคำมรค ชส นกกคำรเปรนยบเทนยบ ผลกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่ทคคำได ชกบับ
มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนมนควคำมชบัดเจน และชคู่วยให ชผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนยอรบับผล
กคำรประเมฏินได ชดนขนนี้น  

ข บัขั้นตอนกกำรกกกำหนดมกำตรฐกำนกกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำน ประกอบดน้วย  

                  1. เลมือกงคำนหลบักของแตคู่ละตคคำแหนคู่งมคำทคคำกคำรวฏิเครคำะหค์
โดยดครคำยละเอนยดจคำกแบบบรรยคำยลบักษณะงคำน (Job Description) 
ประกอบด ชวย  
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                  2. พฏิจคำรณคำวคำงเงมืนึ่อนไขหรมือข ชอกคคำหนดไว ชลคู่วงหน ชคำวคู่คำ
ต ชองกคำรผลงคำนลบักษณะใดจคำกตคคำแหนคู่งนบั นี้น ไมคู่ วคู่คำจะเปป็ นปรฏิมคำณงคำน 
คคุณภคำพงคำน หรมือวฏิธนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน ซ นนึ่งเงมืนึ่อนไขหรมือข ชอกคคำหนดทนนึ่ตบั นี้งไว ช
ต ชองไมคู่ขบัดกบับนโยบคำย หลบักเกณฑค์หรมือระเบนยบข ชอบบังคบับของหนคู่วยงคำน
หรมือองคค์กคำร  

                  3. ประชคุมผค ชทนนึ่เกนนึ่ยวข ชอง ได ชแกคู่ ผค ชบบังคบับบบัญชคำ หบัวหน ชคำ
หนคู่วยงคำนทคุกหนคู่วยงคำนและผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนใน 

ตคคำแหนคู่งนบั นี้น ๆ เพมืนึ่อปรนกษคำและหคำข ชอตกลงรคู่วมกบัน  

                  4. ชนนี้แจงและทคคำควคำมเข ชคำใจกบับผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนและผค ชเกนนึ่ยวข ชอ
งอมืนึ่นๆ เกนนึ่ยวกบับมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่ กคคำหนดไว ช  

                  5. ตฏิดตคำมดคกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนแล ชวนคคำมคำเปรนยบเทนยบกบับมคำตร
ฐคำนทนนึ่กคคำหนดไว ช  

                  6. พฏิจคำรณคำปรบับปรคุงหรมือแก ชไขมคำตรฐคำนทนนึ่กคคำหนดไว ชใหมคู่
ตคำมควคำมเหมคำะสมยฏินึ่งขนนี้น เกณฑค์ของ 

มคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำน เกณฑค์ทนนึ่องคค์กคำรมบักกคคำหนดเปป็ นมคำตรฐคำนกคำร
ปฏฏิบบัตฏิงคำน ได ชแกคู่ เกณฑค์ด ชคำนปรฏิมคำณงคำนและระยะเวลคำทนนึ่ปฏฏิบบัตฏิคคุณภคำพ
ของงคำน  

ล บักษณะกกำรแสดงออกขณะปฏฏิบ บัต ฏิงกำน ซซรื่งกลคู่กำวไดน้โดยละเอชยด 
ด บังนชขั้  

                  1.  ปรฏิมคำณงคำนและระยะเวลคำทนนึ่ปฏฏิบบัตฏิเปป็ นกคำรกคคำหนดวคู่คำ
งคำนต ชองมนปรฏิมคำณเทคู่คำไร และควรจะใช ช 

เวลคำปฏฏิบบัตฏิมคำกน ชอยเพนยงใดงคำนจนงจะเสรป็จ ดบังนบั นี้นงคำนลบักษณะเชคู่นนนนี้จะ
ไมคู่สคำมคำรถกคคำหนดมคำตรฐคำนด ชวยปรฏิมคำณหรมือระยะเวลคำทนนึ่ปฏฏิบบัตฏิได ช  

                  2. คคุณภคำพของงคำน เปป็ นกคำรกคคำหนดวคู่คำผลงคำนทนนึ่ปฏฏิบบัตฏิได ช
นบั นี้นควรมนคคุณภคำพดนมคำกน ชอยเพนยงใด โดยสคู่วนใหญคู่ มบักกคคำหนดวคู่คำคคุณภคำพ
ของงคำนจะต ชองมนควคำมครบถ ชวน ประณนต ถคกต ชองเชมืนึ่อถมือได ช ประหยบัดทบั นี้ง
เวลคำและทรบัพยคำกร  



                  3. ลบักษณะกคำรแสดงออกขณะปฏฏิบบัตฏิงคำน งคำนบคำงตคคำแหนคู่
งไมคู่สคำมคำรถกคคำหนดมคำตรฐคำนด ชวย 

คคุณภคำพหรมือปรฏิมคำณ แตคู่เปป็ นงคำนทนนึ่ต ชองปฏฏิบบัตฏิโดยกคำรใช ชบคุคลฏิกหรมือ
ลบักษณะเฉพคำะบคำงอยคู่คำงประกอบ  

                  ดบังนบั นี้น กคำรกคคำหนดลบักษณะพฤตฏิกรรมทนนึ่ต ชองแสดงออกไว ช
ในมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนจะชคู่วยให ช 
ผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนทรคำบวคู่คำต ชองปฏฏิบบัตฏิอยคู่คำงไร เนมืนึ่องจคำกกคำรแสดงพฤตฏิกรรมทนนึ่
ไมคู่เหมคำะสมอคำจสคู่งผลเสนยตคู่อภคำพลบักษณค์ขององคค์กคำรและขวบัญกคคำลบังใจ
ของเพมืนึ่อนรคู่วมงคำนอยคู่คำงไรกป็ตคำม เพมืนึ่อให ชกคำรกคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิ
งคำนสคคำหรบับตคคำแหนคู่งงคำนตคู่คำง ๆ ในองคค์กคำรมนควคำมเหมคำะสมและเปป็ นทนนึ่
ยอมรบับของผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำน ผค ชทคคำหน ชคำทนนึ่กคคำหนดมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนจะ
ต ชองคคคำนนงถนงสฏินึ่งสคคำคบัญบคำงประกคำรนบันึ่นกป็คมือ ต ชองเปป็ นมคำตรฐคำนทนนึ่ผค ช
เกนนึ่ยวข ชองทคุกฝคู่ คำยสคำมคำรถยอมรบับได ช โดยทบั นี้งผค ชบบังคบับบบัญชคำและผค ชใต ชบบังคบับ
บบัญชคำเหป็นพ ชองต ชองกบันวคู่คำมคำตรฐคำนมนควคำมเปป็ นธรรม ผค ชปฏฏิบบัตฏิงคำนทคุกคน
สคำมคำรถปฏฏิบบัตฏิได ชตคำมทนนึ่กคคำหนดไว ช ลบักษณะงคำนทนนึ่กคคำหนดไว ชในมคำตรฐคำน
ต ชองสคำมคำรถวบัดได ชเปป็ นจคคำนวนเปอรค์เซป็นตค์หรมือหนคู่วยอมืนึ่น  ๆ ทนนึ่สคำมคำรถวบัด
ได ชมนกคำรบบันทนกไว ชให ชเปป็ นลคำยลบักษณค์อบักษรและเผยแพรคู่ให ชเปป็ นทนนึ่รบับรค ชและ
เข ชคำใจตรงกบัน และสคุดท ชคำยมคำตรฐคำนกคำรปฏฏิบบัตฏิงคำนทนนึ่กคคำหนดไว ชต ชอง
สคำมคำรถเปลนนึ่ยนแปลงได ชทบั นี้งนนนี้ต ชองไมคู่เปป็ นกคำรเปลนนึ่ยนแปลงเพรคำะผค ชปฏฏิบบัตฏิ
งคำนไมคู่สคำมคำรถปฏฏิบบัตฏิได ชตคำมมคำตรฐคำน กคำรเปลนนึ่ยนแปลงควรมนสคำเหตคุ
เนมืนึ่องมคำจคำกกคำรทนนึ่หนคู่วยงคำนมนวฏิธนปฏฏิบบัตฏิงคำนใหมคู่หรมือนคคำอคุปกรณค์เครมืนึ่องมมือ
เครมืนึ่องใช ชมคำใช ชปฏฏิบบัตฏิงคำน  
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โครงสรน้กำงองคค์กรขององคค์กกำรบรฏิหกำรสคู่วนตกกำบล  

                  องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลมนสภคำตคคำบลอยคคู่ในระดบับสคงสคุด
เปป็ นผค ชกคคำหนดนโยบคำยและกคคำกบับดคแล 

กรรมกคำรบรฏิหคำรของนคำยกองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล ซนนึ่งเปป็ นผค ชใช ชอคคำนคำจบ
รฏิหคำรงคำนองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลและมนพนบักงคำนประจคคำทนนึ่เปป็ นข ชคำรคำชกคำร



สคู่วนท ชองถฏินึ่นเปป็ นผค ชทคคำงคำนประจคคำวบันโดยมนปลบัดและรองปลบัดองคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลเปป็ นหบัวหน ชคำงคำนบรฏิหคำรภคำยในองคค์กรมนกคำรแบคู่งออกเปป็ น
หนคู่วยงคำนตคู่คำง ๆ ได ชเทคู่คำทนนึ่จคคำเปป็ นตคำมภคำระหน ชคำทนนึ่ขององคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วน
ตคคำบลแตคู่ละแหคู่งเพมืนึ่อตอบสนองควคำมต ชองกคำรของประชคำชนในพมืนี้นทนนึ่รบับ
ผฏิดชอบอยคคู่ เชคู่น   

                  - สคคำนบักงคำนปลบัด               -   กองชคู่คำง                    -
กองคลบัง  

                                               โครงสรน้กำงสกกำน บักงกำน
ปล บัด  

                                                         สคคำนบักงคำนปลบัด  

    

   

งคำนบรฏิหคำรงคำนทบันึ่วไป                     งคำนนโยบคำยและแผน                
งคำนสวบัสดฏิกคำรและพบัฒนคำชคุมชน
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๑. สกกำน บักงกำนปล บัดองคค์กกำรบรฏิหกำรสคู่วนตกกำบล ให ชมนหน ชคำทนนึ่
ควคำมรบับผฏิดชอบเกนนึ่ยวกบับรคำชกคำรทบันึ่วไป ขององคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
และรคำชกคำรทนนึ่มฏิได ชกคคำหนดให ชเปป็ นหน ชคำทนนึ่ของกอง  หรมือสคู่วนรคำชกคำรใดใน
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลโดยเฉพคำะ รวมทบั นี้งกคคำกบับและเรคู่งรบัดกคำรปฏฏิบบัตฏิ
รคำชกคำรของสคู่วนรคำชกคำรในองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลให ชเปป็ นไปตคำม
นโยบคำย แนวทคำง และแผนกคำรปฏฏิบบัตฏิรคำชกคำรขององคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วน
ตคคำบล แบคู่งสคู่วนรคำชกคำรภคำยในออกเปป็ น ๓ งคำน ประกอบด ชวย

๑.๑ งคำนบรฏิหคำรงคำนทบันึ่วไป 
- งคำนบรฏิหคำรงคำนทบันึ่วไป
- งคำนบรฏิหคำรงคำนบคุคคล
- งคำนเลขคำนคุกคำรและกฏิจกคำรสภคำองคค์กคำรบรฏิหคำร

สคู่วนตคคำบล
- งคำนกคำรเลมือกตบั นี้งและทะเบนยนข ชอมคล

 - งคำนบรฏิหคำรกคำรศนกษคำ
- งคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองหรมือได ชรบับมอบหมคำย

๑.๒ งคำนนโยบคำยและแผน
-  งคำนนโยบคำยและแผน
-  งคำนข ชอมคลและวฏิชคำกคำร
-  งคำนตฏิดตคำมและประเมฏินผล
-  งคำนงบประมคำณ
- งคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองหรมือได ชรบับมอบหมคำย

๑.๓ งคำนสวบัสดฏิกคำรสบังคมและพบัฒนคำชคุมชน
- งคำนสวบัสดฏิกคำรสบังคมและพบัฒนคำชคุมชน
- งคำนสบังคมสงเครคำะหค์
- งคำนสคู่งเสรฏิมอคำชนพและพบัฒนคำคคุณภคำพชนวฏิต
- งคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองหรมือได ชรบับมอบหมคำย

  



                                               โครงสรน้กำงกองคล บัง  

  

  งคำนกคำรเงฏินและงคำนบบัญชน          งคำนพบัฒนคำและจบัดเกป็บรคำยได ช         
งคำนทะเบนยนทรบัพยค์ส ฏินและพบัสดคุ          
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                 ๒. สคู่วนกกำรคล บัง  มนหน ชคำทนนึ่ควคำมรบับผฏิดชอบเกนนึ่ยวกบับ
งคำนกคำรจคู่คำย กคำรรบับ กคำรนคคำสคู่งเงฏินและเอกสคำรทคำงกคำรเงฏินกคำรตรวจใบ
สคคำคบัญ ฎนกคำงคำนเกนนึ่ยวกบับเงฏินเดมือน คคู่คำจ ชคำง คคู่คำตอบแทน เงฏินบคคำเหนป็จ
บคคำนคำญ  เงฏินอมืนึ่นๆ งคำนเกนนึ่ยวกบับกคำรจบัดทคคำงบประมคำณฐคำนะทคำงกคำรเงฏิน 
กคำรจบัดสรรเงฏินตคู่คำงๆ กคำรจบัดทคคำบบัญชนทคุกประเภท  ทะเบนยนคคุมเงฏินรคำยได ช
และรคำยจคู่คำยตคู่คำงๆ  กคำรควบคคุมกคำรเบฏิกจคู่คำย งคำนทคคำงบทดลองประจคคำ
เดมือน ประจคคำปน  งคำนเกนนึ่ยวกบับกคำรพบัสดคุขององคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลและงคำ
นอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองและทนนึ่ได ชรบับมอบหมคำย แบคู่งสคู่วนรคำชกคำร ภคำยในออก
เปป็ น ๓ งคำน ประกอบด ชวย

๒.๑ งคำนกคำรเงฏินและงคำนบบัญชน
- งคำนกคำรเงฏิน
- งคำนรบับเงฏินเบฏิกจคู่คำยเงฏิน
- งคำนจบัดทคคำฎนกคำเบฏิกจคู่คำยเงฏิน
- งคำนเกป็บรบักษคำเงฏิน
- งคำนกคำรบบัญชน
- งคำนทะเบนยนกคำรควบคคุมเบฏิกจคู่คำยเงฏิน
- งคำนงบกคำรเงฏินและงบทดลอง
- งคำนแสดงฐคำนะทคำงกคำรเงฏิน
- งคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองหรมือได ชรบับมอบหมคำย

๒.๒ งคำนพบัฒนคำและจบัดเกป็บรคำยได ช
- งคำนภคำษนอคำกร คคู่คำธรรมเนนยมและคคู่คำเชคู่คำ



- งคำนพบัฒนคำรคำยได ช
- งคำนควบคคุมกฏิจกคำรค ชคำและคคู่คำปรบับ
- งคำนทะเบนยนควบคคุมและเรคู่งรบัดรคำยได ช
- งคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองหรมือได ชรบับมอบหมคำย

๒.๓ งคำนทะเบนยนทรบัพยค์ส ฏินและพบัสดคุ
- งคำนทะเบนยนทรบัพยค์ส ฏินและแผนทนนึ่ภคำษน
- งคำนพบัสดคุ
- งคำนทะเบนยนเบฏิกจคู่คำยวบัสดคุครคุภบัณฑค์
- งคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองหรมือได ชรบับมอบหมคำย

  โครงสรน้กำงกองชคู่กำง  

      งคำนกคู่อสร ชคำง

 

- 18 -

                     ๓. กองชคู่กำง มนหน ชคำทนนึ่ควคำมรบับผฏิด
ชอบเกนนึ่ยวกบับกคำรสคคำรวจ ออกแบบ กคำรจบัดทคคำข ชอมคลทคำงด ชคำน วฏิศวกรรมกคำร
จบัดเกป็บและทดสอบคคุณภคำพวบัสดคุ งคำนออกแบบและเขนยนแบบ กคำรตรวจ
สอบ กคำรกคู่อสร ชคำง งคำนควบคคุมอคำคคำรตคำมระเบนยบกฎหมคำย งคำนแผนกคำร
ปฏฏิบบัตฏิงคำนกคำรกคู่อสร ชคำงและซคู่อมบคคำรคุง กคำรควบคคุมกคำรกคู่อสร ชคำง และซคู่อม
บคคำรคุง กคำรควบคคุม กคำรบคคำรคุงรบักษคำเครมืนึ่องจบักรกลและยคำนพคำหนะ งคำนเกนนึ่ยว
กบับแผนงคำน ควบคคุม เกป็บรบักษคำ กคำรเบฏิกจคู่คำยวบัสดคุอคุปกรณค์ อะไหลคู่ นคนี้คำมบัน
เชมืนี้อเพลฏิง และงคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองและตคำมทนนึ่ได ชรบับมอบหมคำย  แบคู่งสคู่วน
รคำชกคำรภคำยใน ดบังนนนี้

งคำนกคู่อสร ชคำง
- งคำนกคู่อสร ชคำงและบครณะซคู่อมแซมโครงสร ชคำงพมืนี้น

ฐคำน
- งคำนออกแบบและควบคคุมกคำรกคู่อสร ชคำง



- งคำนประสคำนสคำธคำรณคปโภค
- งคำนผบังเมมืองและสถคำปบัตยกรรม
- งคำนอมืนึ่นๆ ทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองหรมือได ชรบับมอบหมคำย
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ข บัขั้นตอนกกำรปฏฏิบ บัต ฏิงกำนตกำมภกำรกฏิจหล บัก

กกำรขอร บับกกำรสงเครกำะหค์ผค น้ปคู่ วยเอดส ค์
หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

ระเบนยบกระทรวงมหคำดไทยวคู่คำด ชวยกคำรจคู่คำยเงฏินสงเครคำะหค์เพมืนึ่อกคำร
ยบังชนพขององคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นพ.ศ. ๒๕๔๘กคคำหนดให ชผค ชปคู่ วย



เอดสค์ทนนึ่มนคคุณสมบบัตฏิครบถ ชวนตคำมระเบนยบฯและมนควคำมประสงคค์จะขอรบับ
กคำรสงเครคำะหค์ให ชยมืนึ่นคคคำขอตคู่อผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่นทนนึ่ตนมนผค ชลคคำเนคำอยคคู่กรณนไมคู่
สคำมคำรถเดฏินทคำงมคำยมืนึ่นคคคำขอรบับกคำรสงเครคำะหค์ด ชวยตนเองได ชจะมอบ
อคคำนคำจให ชผค ชอคุปกคำระมคำดคคำเนฏินกคำรกป็ได ช

หลบักเกณฑค์
         ผค ชมนส ฏิทธฏิจะได ชรบับเงฏินสงเครคำะหค์ต ชองเปป็ นผค ชมนคคุณสมบบัตฏิและไมคู่มน
ลบักษณะต ชองห ชคำมดบังตคู่อไปนนนี้
         1. เปป็ นผค ชปคู่ วยเอดสค์ทนนึ่แพทยค์ได ชรบับรองและทคคำกคำรวฏินฏิจฉบัยแล ชว
         2. มนภคมฏิลคคำเนคำอยคคู่ในเขตพมืนี้นทนนึ่องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น
         3. มนรคำยได ชไมคู่เพนยงพอแกคู่กคำรยบังชนพหรมือถคกทอดทฏินี้งหรมือขคำดผค ช
อคุปกคำระเลนนี้ยงดคหรมือไมคู่สคำมคำรถประกอบอคำชนพเลนนี้ยงตนเองได ชในกคำรขอรบับ
กคำรสงเครคำะหค์ผค ชปคู่ วยเอดสค์ผค ชปคู่ วยเอดสค์ทนนึ่ได ชรบับควคำมเดมือดร ชอนกวคู่คำหรมือผค ชทนนึ่
มนปบัญหคำซคนี้คำซ ชอนหรมือผค ชทนนึ่อยคคู่อคำศบัยอยคคู่ในพมืนี้นทนนึ่หคู่คำงไกลทคุรกบันดคำรยคำกตคู่อ
กคำรเข ชคำถนงบรฏิกคำรของรบัฐเปป็ นผค ชได ชรบับกคำรพฏิจคำรณคำกคู่อน
วฏิธนกคำร
        1.  ผค ชปคู่ วยเอดสค์ยมืนึ่นคคคำขอตคำมแบบพร ชอมเอกสคำรหลบักฐคำนตคู่อ
องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นณทนนึ่ทคคำกคำรองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นด ชวย
ตนเองหรมือมอบอคคำนคำจให ชผค ชอคุปกคำระมคำดคคำเนฏินกคำรกป็ได ช
        2.  ผค ชปคู่ วยเอดสค์รบับกคำรตรวจสภคำพควคำมเปป็ นอยคคู่คคุณสมบบัตฏิวคู่คำสมควร
ได ชรบับกคำรสงเครคำะหค์หรมือไมคู่โดยพฏิจคำรณคำจคำกควคำมเดมือดร ชอนเปป็ นผค ชทนนึ่มน
ปบัญหคำซคนี้คำซ ชอนหรมือเปป็ นผค ชทนนึ่อยคคู่อคำศบัยอยคคู่ในพมืนี้นทนนึ่หคู่คำงไกลทคุรกบันดคำรยคำกตคู่อ
กคำรเข ชคำถนงบรฏิกคำรของรบัฐ
         3. กรณนผค ชปคู่ วยเอดสค์ทนนึ่ได ชรบับเบนนี้ยยบังชนพย ชคำยทนนึ่อยคคู่ถมือวคู่คำขคำด
คคุณสมบบัตฏิตคำมนบัยแหคู่งระเบนยบต ชองไปยมืนึ่นควคำมประสงคค์ตคู่อองคค์กร
ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นแหคู่งใหมคู่ทนนึ่ตนย ชคำยไปเพมืนึ่อพฏิจคำรณคำใหมคู่

ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร

สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
ทนนึ่ทคคำกคำรองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทอง/ตฏิดตคู่อด ชวยตนเองณหนคู่วยงคำน
(หมคำยเหตคุ: (ระยะเวลคำเปฏิดให ชบรฏิกคำร 1 
– 30 พฤศจฏิกคำยนของทคุกปน))

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร (ไมคู่เว ชน
วบันหยคุดรคำชกคำร) ตบั นี้งแตคู่เวลคำ 
08:30 - 16:30 น.

ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ และสคู่วนงกำนทชรื่ร บับผฏิดชอบ
ระยะเวลกำในกกำรดกกำเนฏินกกำรรวม :13 วบัน
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ลกกำด บั
บ

ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ

1) กกำรตรวจสอบเอกสกำร
ผค ชทนนึ่ประสงคค์จะขอรบับกคำรสงเครคำะหค์หรมือ
ผค ชรบับมอบอคคำนคำจยมืนึ่นคคคำขอพร ชอมเอกสคำร
หลบักฐคำนและเจ ชคำหน ชคำทนนึ่ตรวจสอบคคคำร ชอง
ขอลงทะเบนยนและเอกสคำรหลบักฐคำน
ประกอบ
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 45 นคำทน 
(ระบคุระยะเวลคำจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำน
ปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

45 นคำทน

2) กกำรพฏิจกำรณกำ
ออกใบนบัดหมคำยตรวจสภคำพควคำมเปป็ น
อยคคู่และคคุณสมบบัตฏิ
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 15 นคำทน 
(ระบคุระยะเวลคำทนนึ่ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำน
ปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

15 นคำทน

3) กกำรพฏิจกำรณกำ
ตรวจสภคำพควคำมเปป็ นอยคคู่และคคุณสมบบัตฏิ
ของผค ชทนนึ่ประสงคค์รบับกคำรสงเครคำะหค์
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : ไมคู่เกฏิน 3 
วบันนบับจคำกได ชรบับคคคำขอ (ระบคุระยะเวลคำทนนึ่
ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำน
ปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

3 วบัน

4) กกำรพฏิจกำรณกำ
จบัดทคคำทะเบนยนประวบัตฏิพร ชอมเอกสคำรหลบัก
ฐคำนประกอบควคำมเหป็นเพมืนึ่อเสนอผค ช
บรฏิหคำรพฏิจคำรณคำ

2 วบัน



ลกกำด บั
บ

ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ

(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : ไมคู่เกฏิน 2 
วบันนบับจคำกกคำรออกตรวจสภคำพควคำมเปป็ น
อยคคู่ (ระบคุระยะเวลคำทนนึ่ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำน
ปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

5) กกำรพฏิจกำรณกำ
พฏิจคำรณคำอนคุมบัตฏิ
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : ไมคู่เกฏิน 7 
วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่ยมืนึ่นคคคำขอ (ระบคุระยะเวลคำทนนึ่
ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. ผค ชรบับผฏิดชอบคมือผค ชบรฏิหคำรองคค์กร
ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น
3. กรณนมนข ชอขบัดข ชองเกนนึ่ยวกบับกคำร
พฏิจคำรณคำได ชแกคู่สภคำพควคำมเปป็ นอยคคู่
คคุณสมบบัตฏิหรมือข ชอจคคำกบัดด ชคำนงบประมคำณ
จะแจ ชงเหตคุขบัดข ชองทนนึ่ไมคู่สคำมคำรถให ชกคำร
สงเครคำะหค์ให ชผค ชขอทรคำบไมคู่เกฏินระยะ
เวลคำทนนึ่กคคำหนด)

7 วบัน
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รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ
ลกกำด บั

บ
ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่ม

เต ฏิม (ถน้กำมช)
1) บ บัตรประจกกำต บัวประชกำชนหรมือบ บัตรอมืรื่นทชรื่

ออกใหน้โดยหนคู่วยงกำนของร บัฐทชรื่ม ชรคปถคู่กำย
พรน้อมสกกำเนกำ
ฉบ บับจรฏิง         1         ชคุด
สกกำเนกำ            1         ชคุด
หมกำยเหตตุ-

2) ทะเบชยนบน้กำนพรน้อมสกกำเนกำ
ฉบ บับจรฏิง          1      ชคุด
สกกำเนกำ             1      ชคุด
หมกำยเหตตุ-

3) สมตุดบ บัญชชเง ฏินฝกำกธนกำคกำรพรน้อมสกกำเนกำ 



ลกกำด บั
บ

ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่ม
เต ฏิม (ถน้กำมช)

(กรณชทชรื่ผค น้ขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้ประสงคค์
ขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้สคงอกำยตุประสงคค์
ขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้สคงอกำยตุผคู่กำน
ธนกำคกำร)
ฉบ บับจรฏิง         1     ชคุด
สกกำเนกำ            1     ชคุด

4) หน บังสมือมอบอกกำนกำจ (กรณชมอบอกกำนกำจใหน้
ดกกำเนฏินกกำรแทน)
ฉบ บับจรฏิง             1    ฉบบับ

5) บ บัตรประจกกำต บัวประชกำชนหรมือบ บัตรอมืรื่นทชรื่
ออกใหน้โดยหนคู่วยงกำนของร บัฐทชรื่ม ชรคปถคู่กำย
พรน้อมสกกำเนกำของผค น้ร บับมอบอกกำนกำจ (กรณช
มอบอกกำนกำจใหน้ดกกำเนฏินกกำรแทน)
ฉบ บับจรฏิง        1     ชคุด
สกกำเนกำ           1     ชคุด
หมกำยเหตตุ-

6) สมตุดบ บัญชชเง ฏินฝกำกธนกำคกำรพรน้อมสกกำเนกำ
ของผค น้ร บับมอบอกกำนกำจ (กรณชทชรื่ผค น้ขอร บับเง ฏิน
เบชขั้ยย บังชชพผค น้ประสงคค์ขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพ
ผค น้สคงอกำยตุประสงคค์ขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้สคง
อกำยตุผคู่กำนธนกำคกำรของผค น้ร บับมอบอกกำนกำจ)
ฉบ บับจรฏิง         1     ชคุด
สกกำเนกำ            1     ชคุด
หมกำยเหตตุ-

ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร
ลกกำด บั

บ
ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน / แนะนกกำบรฏิกกำร

1) สคคำนบักงคำนปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง  ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔
www.mknathong.co.th
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หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

ผคใดจะกอสรคำงอคำคคำรตองไดรบับใบอนคุญคำตจคำกเจคำพนบักงคำ     
นทองถฏินึ่นโดยเจ ชคำพนบักงคำนท ชองถฏินึ่นต ชองตรวจพฏิจคำรณคำและออกใบอนคุญคำต
หรมือมนหนบังสมือแจ ชงคคคำสบันึ่งไมคู่อนคุญคำตพร ชอมด ชวยเหตคุผลให ชผค ชขอรบับใบ
อนคุญคำตทรคำบภคำยใน  45  วบัน  นบับแตคู่วบันทนนึ่ได ชรบับคคคำขอในกรณนมนเหตคุ
จคคำเปป็ นทนนึ่เจ ชคำพนบักงคำนท ชองถฏินึ่นไมคู่อคำจออกใบอนคุญคำตหรมือยบังไมคู่อคำจมนคคคำสบันึ่ง
ไมคู่อนคุญคำตได ชภคำยในกคคำหนดเวลคำให ชขยคำยเวลคำออกไปได ชอนกไมคู่เกฏิน 2 
ครคำวครคำวละไมคู่เกฏิน 45 วบัน  แตคู่ต ชองมนหนบังสมือแจ ชงกคำรขยคำยเวลคำและเหตคุ
จคคำเปป็ นแตคู่ละครคำวให ชผค ชขอรบับใบอนคุญคำตทรคำบกคู่อนสฏินี้นกคคำหนดเวลคำหรมือ
ตคำมทนนึ่ได ชขยคำยเวลคำไว ชนบั นี้นแล ชวแตคู่กรณน

ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร
สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทองอคคำเภอ
เชนยงยมืนจบังหวบัดมหคำสคำรคคำม 80120 /
ตฏิดตคู่อด ชวยตนเอง ณ หนคู่วยงคำน

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร เปฏิดให ช
บรฏิกคำรวบันจบันทรค์ถนงวบันศคุกรค์ (ยกเว ชน
วบันหยคุดทนนึ่ทคำงรคำชกคำรกคคำหนด) 
ตบั นี้งแตคู่เวลคำ 08:30 - 16:30 น.

ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ และสคู่วนงกำนทชรื่ร บับผฏิดชอบ
ระยะเวลกำในกกำรดกกำเนฏินกกำรรวม :45 วบัน

ลกกำด บั
บ

ข บัขั้นตอน ระยะ
เวลกำ

1) กกำรตรวจสอบเอกสกำร
ยมืนึ่นคคคำขออนคุญคำตกคู่อสร ชคำงอคำคคำรพร ชอมเอกสคำร
(หมคำยเหตคุ: (องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นในพมืนี้นทนนึ่ทนนึ่
จะขออนคุญคำตกคู่อสร ชคำงอคำคคำร)

1 วบัน

2) กกำรพฏิจกำรณกำ
เจ ชคำพนบักงคำนท ชองถฏินึ่นตรวจสอบพฏิจคำรณคำเอกสคำร
ประกอบกคำรขออนคุญคำต  (หมคำยเหตคุ: (องคค์กร
ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นในพมืนี้นทนนึ่ทนนึ่จะขออนคุญคำตกคู่อสร ชคำง
อคำคคำร)

2 วบัน

3) กกำรพฏิจกำรณกำ
เจ ชคำพนบักงคำนท ชองถฏินึ่นดคคำเนฏินกคำรตรวจสอบกคำรใช ช
ประโยชนค์ทนนึ่ดฏินตคำมกฎหมคำยวคู่คำด ชวยกคำรผบังเมมืองตรวจ

7 วบัน



ลกกำด บั
บ

ข บัขั้นตอน ระยะ
เวลกำ

สอบสถคำนทนนึ่กคู่อสร ชคำงจบัดทคคำผบังบรฏิเวณแผนทนนึ่สบังเขป
ตรวจสอบกฎหมคำยอมืนึ่นทนนึ่เกนนึ่ยวข ชองเชคู่นประกคำศ
กระทรวงคมนคำคมเรมืนึ่องเขตปลอดภบัยในกคำรเดฏิน
อคำกคำศเขตปลอดภบัยทคำงทหคำรฯและพรบ.จบัดสรรทนนึ่
ดฏินฯ(หมคำยเหตคุ: (องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นใน
พมืนี้นทนนึ่ทนนึ่จะขออนคุญคำตกคู่อสร ชคำงอคำคคำร)

4) กกำรลงนกำม/คณะกรรมกกำรมชมตฏิ
เจ ชคำพนบักงคำนท ชองถฏินึ่นตรวจพฏิจคำรณคำแบบแปลนและ
พฏิจคำรณคำออกใบอนคุญคำต (อ.1) และแจ ชงให ชผค ชขอมคำ
รบับใบอนคุญคำตกคู่อสร ชคำงอคำคคำร (น.1)
(หมคำยเหตคุ: (องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นในพมืนี้นทนนึ่ทนนึ่
จะขออนคุญคำตกคู่อสร ชคำงอคำคคำร)

35 วบัน
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รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ
ลกกำด บั

บ
ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำ

มช)
1) บ บัตรประจกกำต บัวประชกำชน

สกกำเนกำ   1    ฉบบับ
หมกำยเหตตุ(กรณนบคุคคลธรรมดคำ)

2) หน บังสมือร บับรองนฏิต ฏิบตุคคล
สกกำเนกำ   1   ชคุด
หมกำยเหตตุ(กรณนนฏิตฏิบคุคคล)

3) แบบคกกำขออนตุญกำตกคู่อสรน้กำงอกำคกำร  (แบบข. 1)
ฉบ บับจรฏิง     1    ชคุด

4) โฉนดทชรื่ด ฏินน.ส.3 หรมือส.ค.1 ขนกำดเทคู่กำตน้นฉบ บับ
ทตุกหนน้กำพรน้อมเจน้กำของทชรื่ด ฏินลงนกำมร บับรองสกกำเนกำทตุก
หนน้กำกรณชผค น้ขออนตุญกำตไมคู่ใชคู่เจ น้กำของทชรื่ด ฏินตน้องมช
หน บังสมือยฏินยอมของเจน้กำของทชรื่ด ฏินใหน้กคู่อสรน้กำงอกำคกำร
ในทชรื่ด ฏิน
สกกำเนกำ        1       ชคุด



ลกกำด บั
บ

ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำ
มช)

หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชขออนคุญคำต)
5) ใบอนตุญกำตใหน้ใชน้ทชรื่ด ฏินและประกอบกฏิจกกำรในนฏิคม

อตุตสกำหกรรมหรมือใบอนตุญกำตฯฉบ บับตคู่ออกำยตุหรมือใบ
อนตุญกำตใหน้ใชน้ทชรื่ด ฏินและประกอบกฏิจกกำร (สคู่วน
ขยกำย) พรน้อมเงมืรื่อนไขและแผนผ บังทชรื่ด ฏินแนบทน้กำย
(กรณชอกำคกำรอยคคู่ในนฏิคมอตุตสกำหกรรม)
ฉบ บับจรฏิง              1        ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชขออนคุญคำต)

6) กรณชทชรื่ม ชกกำรมอบอกกำนกำจตน้องมชหน บังส มือมอบอกกำนกำจ
ตฏิดอกำกรแสตมปค์ ๓๐บกำทพรน้อมสกกำเนกำบ บัตรประจกกำ
ต บัวประชกำชนสกกำเนกำทะเบชยนบน้กำนหรมือ
หน บังสมือเดฏินทกำงของผค น้มอบและผค น้ร บับมอบอกกำนกำจ
ฉบ บับจรฏิง        1        ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชขออนคุญคำต)

7) บ บัตรประจกกำต บัวประชกำชนและสกกำเนกำทะเบชยนบน้กำน
ของผค น้ม ชอกกำนกำจลงนกำมแทนนฏิต ฏิบตุคคลผค น้ร บับมอบ
อกกำนกำจเจน้กำของทชรื่ด ฏิน (กรณชเจน้กำของทชรื่ด ฏินเปป็ น
นฏิต ฏิบตุคคล)
สกกำเนกำ             1        ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชขออนคุญคำต)

8) หน บังสมือยฏินยอมใหน้ชฏิดเขตทชรื่ด ฏินตคู่กำงเจน้กำของ (กรณช
กคู่อสรน้กำงอกำคกำรชฏิดเขตทชรื่ด ฏิน)
ฉบ บับจรฏิง    1        ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชขออนคุญคำต)

9) หน บังสมือร บับรองของสถกำปนฏิกผค น้ออกแบบพรน้อม
สกกำเนกำใบอนตุญกำตเปป็ นผค น้ประกอบวฏิชกำชชพ
สถกำปบัตยกรรมควบคตุม (กรณชทชรื่เปป็ นอกำคกำรมช
ล บักษณะขนกำดอยคคู่ในประเภทวฏิชกำชชพ
สถกำปบัตยกรรมควบคตุม)
ฉบ บับจรฏิง       1     ชคุด หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วน
ของผค ชออกแบบและควบคคุมงคำน)
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ลกกำด บั
บ

ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำ
มช)

10) หน บังสมือร บับรองของวฏิศวกรผค น้ออกแบบพรน้อมสกกำเนกำ
ใบอนตุญกำตเปป็ นผค น้ประกอบวฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม
(กรณชทชรื่เปป็ นอกำคกำรมชล บักษณะขนกำดอยคคู่ในประเภท
วฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม)
ฉบ บับจรฏิง             1       ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชออกแบบและควบคคุม
งคำน)

11) แผนผ บังบรฏิเวณแบบแปลนรกำยกกำรประกอบแบบ
แปลนทชรื่ม ชลกำยมมือชมืรื่อพรน้อมก บับเขชยนชมืรื่อต บัวบรรจง
และคตุณวตุฒฏิทชรื่อยคคู่ของสถกำปนฏิกและวฏิศวกรผค น้
ออกแบบตกำมกฎกระทรวงฉบ บับทชรื่ 10 
(พ.ศ.2528)
ฉบ บับจรฏิง              1     ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชออกแบบและควบคคุม
งคำน)

12) รกำยกกำรคกกำนวณโครงสรน้กำงแผคู่นปกระบตุช มืรื่อเจน้กำของ
อกำคกำรชมืรื่ออกำคกำรสถกำนทชรื่กคู่อสรน้กำงชมืรื่อคตุณวตุฒฏิทชรื่อยคคู่
ของวฏิศวกรผค น้คกกำนวณพรน้อมลงนกำมทตุกแผคู่น          
(กรณชอกำคกำรสกำธกำรณะอกำคกำรพฏิเศษอกำคกำรทชรื่
กคู่อสรน้กำงดน้วยว บัสดตุถกำวรและทนไฟเปป็ นสคู่วนใหญคู่) 
กรณชอกำคกำรบกำงประเภททชรื่ต บัขั้งอยคคู่ในบรฏิเวณทชรื่ต น้องมช
กกำรคกกำนวณใหน้อกำคกำรสกำมกำรถร บับแรงส บัรื่นสะเทมือน
จกำกแผคู่นดฏินไหวไดน้ตกำมกฎกระทรวงกกกำหนดกกำร
ร บับนก ขั้กำหน บักควกำมตน้กำนทกำนควกำมคงทนของอกำคกำร
และพมืขั้นดฏินทชรื่รองร บับอกำคกำรในกกำรตน้กำนทกำนแรงส บัรื่น
สะเทมือนของแผคู่นดฏินไหวพ.ศ. 2540 ตน้องแสดง
รกำยละเอชยดกกำรคกกำนวณกกำรออกแบบโครงสรน้กำง
ฉบ บับจรฏิง          1       ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชออกแบบและควบคคุม
งคำน)

13) กรณชใชน้หนคู่วยแรงเกฏินกวคู่กำคคู่กำทชรื่กกกำหนดในกฎ
กระทรวงฉบ บับทชรื่ 6 พ.ศ. 2527 เชคู่นใชน้คคู่กำ fc > 
65 ksc. หรมือคคู่กำ fc’> 173.3 ksc. ใหน้แนบ
เอกสกำรแสดงผลกกำรทดสอบควกำมม บัรื่นคงแขป็งแรง



ของว บัสดตุทชรื่ร บับรองโดยสถกำบ บันทชรื่เชมืรื่อถมือไดน้ว ฏิศวกรผค น้
คกกำนวณและผค น้ขออนตุญกำตลงนกำม
ฉบ บับจรฏิง            1     ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชออกแบบและควบคคุม
งคำน)

14) กรณชอกำคกำรทชรื่เขน้กำขคู่กำยตกำมกฎกระทรวงฉบ บับทชรื่ 48 
พ.ศ. 2540 ตน้องมชระยะของคอนกรชตทชรื่หตุ น้มเหลป็ก
เสรฏิมหรมือคอนกรชตหตุ น้มเหลป็กไมคู่นน้อยกวคู่กำทชรื่กกกำหนด
ในกฎกระทรวงหรมือมชเอกสกำรร บับรองอ บัตรกำกกำรทน
ไฟจกำกสถกำบ บันทชรื่เชมืรื่อถมือไดน้ประกอบกกำรขออนตุญกำต
ฉบ บับจรฏิง          1     ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชออกแบบและควบคคุม
งคำน)

15) หน บังสมือยฏินยอมเปป็ นผค น้ควบคตุมงกำนของสถกำปนฏิกผค น้
ควบคตุมกกำรกคู่อสรน้กำงพรน้อมสกกำเนกำใบอนตุญกำตเปป็ นผค น้
ประกอบวฏิชกำชชพสถกำปบัตยกรรมควบคตุม (กรณช
อกำคกำรทชรื่ต น้องมชสถกำปนฏิกควบคตุมงกำน)
ฉบ บับจรฏิง      1     ชคุด หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของ
ผค ชออกแบบและควบคคุมงคำน)
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ลกกำด บั
บ

ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำมช)

16) หน บังสมือยฏินยอมเปป็ นผค น้ควบคตุมงกำนของวฏิศวกรผค น้ควบคตุม
กกำรกคู่อสรน้กำงพรน้อมสกกำเนกำใบอนตุญกำตเปป็ นผค น้ประกอบ
วฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม (กรณชอกำคกำรทชรื่ต น้องมชว ฏิศวกร
ควบคตุมงกำน)
ฉบ บับจรฏิง        1       ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรในสคู่วนของผค ชออกแบบและควบคคุมงคำน)

17) แบบแปลนและรกำยกกำรคกกำนวณงกำนระบบของอกำคกำร
ตกำมกฎกระทรวงฉบ บับทชรื่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบ บับจรฏิง          1      ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรทนนึ่ต ชองยมืนึ่นเพฏินึ่มเตฏิมสคคำหรบับกรณนเปป็ น
อคำคคำรสคงหรมืออคำคคำรขนคำดใหญคู่พฏิเศษ)

18) หน บังสมือร บับรองของผค น้ประกอบวฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม
ของวฏิศวกรผค น้ออกแบบระบบปร บับอกำกกำศ



ฉบ บับจรฏิง         1     ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรทนนึ่ต ชองยมืนึ่นเพฏินึ่มเตฏิมสคคำหรบับกรณนเปป็ น
อคำคคำรสคงหรมืออคำคคำรขนคำดใหญคู่พฏิเศษ)

19) หน บังสมือร บับรองของผค น้ประกอบวฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม
ของวฏิศวกรผค น้ออกแบบระบบไฟฟน้ กำ
ฉบ บับจรฏิง          1     ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรทนนึ่ต ชองยมืนึ่นเพฏินึ่มเตฏิมสคคำหรบับกรณนเปป็ น
อคำคคำรสคงหรมืออคำคคำรขนคำดใหญคู่พฏิเศษ)

20) หน บังสมือร บับรองของผค น้ประกอบวฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม
ของวฏิศวกรผค น้ออกแบบระบบปน้ องก บันเพลฏิงไหมน้
ฉบ บับจรฏิง          1       ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรทนนึ่ต ชองยมืนึ่นเพฏินึ่มเตฏิมสคคำหรบับกรณนเปป็ น
อคำคคำรสคงหรมืออคำคคำรขนคำดใหญคู่พฏิเศษ)

21) หน บังสมือร บับรองของผค น้ประกอบวฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม
ของวฏิศวกรผค น้ออกแบบระบบบกกำบ บัดนก ขั้กำเส ชยและกกำร
ระบกำยนก ขั้กำทฏิขั้ง
ฉบ บับจรฏิง         1     ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรทนนึ่ต ชองยมืนึ่นเพฏินึ่มเตฏิมสคคำหรบับกรณนเปป็ น
อคำคคำรสคงหรมืออคำคคำรขนคำดใหญคู่พฏิเศษ)

22) หน บังสมือร บับรองของผค น้ประกอบวฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม
ของวฏิศวกรผค น้ออกแบบระบบประปกำ
ฉบ บับจรฏิง            1   ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรทนนึ่ต ชองยมืนึ่นเพฏินึ่มเตฏิมสคคำหรบับกรณนเปป็ น
อคำคคำรสคงหรมืออคำคคำรขนคำดใหญคู่พฏิเศษ)

23) หน บังสมือร บับรองของผค น้ประกอบวฏิชกำชชพวฏิศวกรรมควบคตุม
ของวฏิศวกรผค น้ออกแบบระบบลฏิฟตค์
ฉบ บับจรฏิง            1     ชคุด
หมกำยเหตตุ(เอกสคำรทนนึ่ต ชองยมืนึ่นเพฏินึ่มเตฏิมสคคำหรบับกรณนเปป็ น
อคำคคำรสคงหรมืออคำคคำรขนคำดใหญคู่พฏิเศษ)

ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร
ลกกำด บั

บ
ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน / แนะนกกำบรฏิกกำร

1) กองชคู่คำงองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔
www.mknatong.go.th
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กกำรจดทะเบชยนพกำณฏิชยค์ (ต บัขั้งใหมคู่) ตกำมพ.ร.บ.ทะเบชยนพกำณฏิชยค์
พ.ศ. 2499

กรณชผค น้ขอจดทะเบชยนเปป็ นบตุคคลธรรมดกำ

หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

1.  ผค ชประกอบพคำณฏิชยกฏิจต ชองยมืนึ่นขอจดทะเบนยนพคำณฏิชยค์ภคำยใน 
30 วบันนบับตบั นี้งแตคู่วบันเรฏินึ่มประกอบ
กฏิจกคำร  (มคำตรคำ 11)

2. ผค ชประกอบพคำณฏิชยกฏิจสคำมคำรถยมืนึ่นจดทะเบนยนพคำณฏิชยค์ด ชวยตนเอง
หรมือจะมอบอคคำนคำจให ชผค ชอมืนึ่นยมืนึ่นจด

ทะเบนยนแทนกป็ได ช
3. ให ชผค ชประกอบพคำณฏิชยกฏิจซนนึ่งเปป็ นเจ ชคำของกฏิจกคำรเปป็ นผค ชลงลคำยมมือ
ชมืนึ่อรบับรองรคำยกคำรในคคคำขอจดทะเบนยน

และเอกสคำรประกอบคคคำขอจดทะเบนยน
4. แบบพฏิมพค์คคคำขอจดทะเบนยน (แบบทพ.) หรมือหนบังสมือมอบ
อคคำนคำจสคำมคำรถขอได ชจคำกพนบักงคำน

เจ ชคำหน ชคำทนนึ่หรมือดคำวนค์โหลดจคำก www.dbd.go.th

ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร

สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
กองคลบัง   องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วน
ตคคำบลนคำทอง/ 

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร
 เปฏิดให ชบรฏิกคำรวบันจบันทรค์ถนงวบันศคุกรค์ 
(ยกเว ชนวบันหยคุดทนนึ่ทคำงรคำชกคำรกคคำหนด) 
ตบั นี้งแตคู่เวลคำ 08:30 - 16:30 น.

ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ และสคู่วนงกำนทชรื่ร บับผฏิดชอบ
ระยะเวลคำในกคำรดคคำเนฏินกคำรรวม :60 นคำทน

ลคคำดบับ ขบั นี้นตอน ระยะเวลคำ
1) กคำรตรวจสอบเอกสคำร

นคำยทะเบนยนตรวจพฏิจคำรณคำเอกสคำร/แจ ชงผล
30 นคำทน

2) กคำรตรวจสอบเอกสคำร
เจ ชคำหน ชคำทนนึ่กคำรเงฏินรบับชคคำระคคู่คำธรรมเนนยม

5 นคำทน

3) กคำรพฏิจคำรณคำ 15 นคำทน



ลคคำดบับ ขบั นี้นตอน ระยะเวลคำ
นคำยทะเบนยนรบับจดทะเบนยน/เจ ชคำหน ชคำทนนึ่บบันทนก
ข ชอมคลเข ชคำระบบ/จบัดเตรนยมใบสคคำคบัญกคำรจด
ทะเบนยน/หนบังสมือรบับรอง/สคคำเนคำเอกสคำร

4) กคำรลงนคำม/คณะกรรมกคำรมนมตฏิ
นคำยทะเบนยนตรวจเอกสคำรและลงนคำม/มอบใบ
ทะเบนยนพคำณฏิชยค์ให ชผค ชยมืนึ่นคคคำขอ

10 นคำทน
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รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ
ลคคำดบับ ชมืนึ่อเอกสคำร จคคำนวน และรคำยละเอนยดเพฏินึ่มเตฏิม (ถ ชคำมน)

1) คคคำขอจดทะเบนยนพคำณฏิชยค์ (แบบทพ.)
ฉบบับจรฏิง           1      ฉบบับ

2) บบัตรประจคคำตบัวประชคำชน
สคคำเนคำ              1       ฉบบับ(พร ชอมลงนคำมรบับรอง
สคคำเนคำถคกต ชอง)

3) สคคำเนคำทะเบนยนบ ชคำน
สคคำเนคำ              1        ฉบบับ(พร ชอมลงนคำมรบับรอง
สคคำเนคำถคกต ชอง)

4) หนบังสมือให ชควคำมยฏินยอมให ชใช ชสถคำนทนนึ่ตบั นี้งสคคำนบักงคำนแหคู่ง
ใหญคู่โดยให ชเจ ชคำของร ชคำนหรมือเจ ชคำของกรรมสฏิทธฏิธิ์ลงนคำม
และให ชมนพยคำนลงชมืนึ่อรบับรองอยคู่คำงน ชอย 1 คน
ฉบบับจรฏิง            1        ฉบบับ
หมกำยเหตตุ(กรณนผค ชประกอบพคำณฏิชยกฏิจมฏิได ชเปป็ นเจ ชคำบ ชคำน
)

5) สคคำเนคำทะเบนยนบ ชคำนทนนึ่แสดงให ชเหป็นวคู่คำผค ชให ชควคำมยฏินยอม
เปป็ นเจ ชคำบ ชคำนหรมือสคคำเนคำสบัญญคำเชคู่คำโดยมนผค ชให ชควคำม
ยฏินยอมเปป็ นผค ชเชคู่คำหรมือเอกสคำรสฏิทธฏิธิ์อยคู่คำงอมืนึ่นทนนึ่ผค ชเปป็ น
เจ ชคำของกรรมสฏิทธฏิธิ์เปป็ นผค ชให ชควคำมยฏินยอมพร ชอมลงนคำม
รบับรองสคคำเนคำถคกต ชอง
สคคำเนคำ       1    ฉบบับ  หมกำยเหตตุ (กรณนผค ชประกอบ
พคำณฏิชยกฏิจมฏิได ชเปป็ นเจ ชคำบ ชคำน )



ลคคำดบับ ชมืนึ่อเอกสคำร จคคำนวน และรคำยละเอนยดเพฏินึ่มเตฏิม (ถ ชคำมน)
6) แผนทนนึ่แสดงสถคำนทนนึ่ซ นนึ่งใช ชประกอบพคำณฏิชยกฏิจและ

สถคำนทนนึ่สคคำคบัญบรฏิเวณใกล ชเคนยงโดยสบังเขปพร ชอมลงนคำม
รบับรองเอกสคำร
ฉบบับจรฏิง             1      ฉบบับ

7) หนบังสมือมอบอคคำนคำจ (ถ ชคำมน) พร ชอมปฏิดอคำกรแสตมปค์  10 
บคำท
ฉบบับจรฏิง              1     ฉบบับ

8) สคคำเนคำบบัตรประจคคำตบัวประชคำชนของผค ชรบับมอบอคคำนคำจ (ถ ชคำ
มน) พร ชอมลงนคำมรบับรองสคคำเนคำถคกต ชอง
สคคำเนคำ               1      ฉบบับ

9) สคคำเนคำหนบังสมืออนคุญคำตหรมือหนบังสมือรบับรองให ชเปป็ นผค ช
จคคำหนคู่คำยหรมือให ชเชคู่คำสฏินค ชคำดบังกลคู่คำวจคำกเจ ชคำของลฏิขสฏิทธฏิธิ์
ของสฏินค ชคำทนนึ่ขคำยหรมือให ชเชคู่คำหรมือสคคำเนคำใบเสรป็จรบับเงฏิน
ตคำมประมวลรบัษฎคำกรหรมือหลบักฐคำนกคำรซมืนี้อขคำยจคำกตคู่คำง
ประเทศพร ชอมลงนคำมรบับรองสคคำเนคำถคกต ชอง
สคคำเนคำ               1      ฉบบับ
หมกำยเหตตุ(ใช ชในกรณนประกอบพคำณฏิชยกฏิจกคำรขคำยหรมือ
ให ชเชคู่คำแผคู่นซนดนแถบบบันทนกวนดฏิทบัศนค์แผคู่นวนดฏิทบัศนค์ดนวนดนหรมือ
แผคู่นวนดนทบัศนค์ระบบดฏิจฏิทบัลเฉพคำะทนนึ่เกนนึ่ยวกบับกคำรบบันเทฏิง)

10) หนบังสมือชนนี้แจงข ชอเทป็จจรฏิงของแหลคู่งทนนึ่มคำของเงฏินทคุน
และหลบักฐคำนแสดงจคคำนวนเงฏินทคุนหรมืออคำจมคำพบเจ ชคำ
หน ชคำทนนึ่เพมืนึ่อทคคำบบันทนกถ ชอยคคคำเกนนึ่ยวกบับข ชอเทป็จจรฏิงของ
แหลคู่งทนนึ่มคำของเงฏินทคุนพร ชอมแสดงหลบักฐคำนแสดง
จคคำนวนเงฏินทคุนกป็ได ช
ฉบบับจรฏิง              1       ฉบบับ
หมกำยเหตตุ(ใช ชในกรณนประกอบพคำณฏิชยกฏิจกคำรค ชคำ
อบัญมณนหรมือเครมืนึ่องประดบับซนนึ่งประดบับด ชวยอบัญมณน)
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คคู่กำธรรมเนชยม
ลคคำดบั
บ

รคำยละเอนยดคคู่คำธรรมเนนยม คคู่คำธรรมเนนยม (บคำท / 
ร ชอยละ)

1) คคู่คำธรรมเนนยมกคำรจดทะเบนยน (คคคำขอละ)
(หมคำยเหตคุ: -)

คคู่คำธรรมเนนยม 50 บคำท



ลคคำดบั
บ

รคำยละเอนยดคคู่คำธรรมเนนยม คคู่คำธรรมเนนยม (บคำท / 
ร ชอยละ)

2) คคู่คำธรรมเนนยมคบัดสคคำเนคำเอกสคำร (ชคุดละ)
(หมคำยเหตคุ: -)

คคู่คำธรรมเนนยม 30 บคำท

ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร
ลคคำดบั
บ

ชคู่องทคำงกคำรร ชองเรนยน / แนะนคคำบรฏิกคำร

1) ร ชองเรนยนชคู่องทคำงทนนึ่ยมืนึ่นคคคำขอ
กองคลบังองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง
หมคำยเลขโทรศบัพทค์ (๐๔๓-๙๘๖๐๒๔)
www.mknathong.co.th

กกำรร บับชกกำระภกำษชบกกำรตุงทน้องทชรื่

หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

        พระรคำชบบัญญบัตฏิภคำษนบคคำรคุงท ชองทนนึ่ พ.ศ. 2508 กคคำหนดให ช
องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นมนหน ชคำทนนึ่ในกคำรรบับชคคำระภคำษนบคคำรคุงท ชองทนนึ่โดยมน
หลบักเกณฑค์แลคู่ะขบั นี้นตอนดบังนนนี้
      1. กคำรตฏิดตคู่อขอชคคำระภคำษนบคคำรคุงท ชองทนนึ่
 1.1 กคำรยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรทนนึ่ดฏินกรณนผค ชทนนึ่เปป็ นเจ ชคำของทนนึ่ดฏินในวบัน
ทนนึ่ 1 มกรคำคมของปนทนนึ่มนกคำรตนรคำคคำปคำนกลคำงทนนึ่ดฏิน
                (1) ผค ชมนหน ชคำทนนึ่เสนยภคำษนหรมือเจ ชคำของทนนึ่ดฏินยมืนึ่นแบบแสดง
รคำยกคำรทนนึ่ดฏิน (ภบท.5) พร ชอมด ชวยหลบักฐคำนทนนึ่ต ชองใช ชตคู่อเจ ชคำพนบักงคำน
ประเมฏินภคำยในเดมือนมกรคำคมของปนทนนึ่มนกคำรประเมฏินรคำคคำปคำนกลคำงของ
ทนนึ่ดฏิน
                (2) เจ ชคำพนบักงคำนประเมฏินจะทคคำกคำรตรวจอสบและคคคำนวณคคู่คำ
ภคำษนแล ชวแจ ชงกคำรประเมฏินให ชผค ชมนหน ชคำทนนึ่เสนยภคำษนหรมือเจ ชคำของทนนึ่ดฏินทรคำบวคู่คำ
จะต ชองเสนยภคำษนเปป็ นจคคำนวนเทคู่คำใดภคำยในเดมือนมนนคำคม
                (3) ผค ชมนหน ชคำทนนึ่เสนยภคำษนหรมือเจ ชคำของทนนึ่ดฏินจะต ชองเสนยภคำษน
ภคำยในเดมือนเมษคำยนของทคุกปน เว ชนแตคู่กรณนได ชรบับใบแจ ชงกคำรประเมฏินหลบัง
เดมือนมนนคำคมต ชองชคคำระภคำษนภคำยใน 30 วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่ได ชรบับแจ ชงกคำร
ประเมฏิน
          1.2 กคำรยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรทนนึ่ดฏินกรณนเปป็ นเจ ชคำของทนนึ่ดฏินรคำย



ใหมคู่หรมือจคคำนวนเนมืนี้อทนนึ่ดฏินเดฏิมเปลนนึ่ยนแปลงไป
                (1)  เจ ชคำของทนนึ่ดฏินยมืนึ่นคคคำร ชองตคำมแบบภบท.5 หรมือภบท.8 
แล ชวแตคู่กรณนพร ชอมด ชวยหลบักฐคำนตคู่อเจ ชคำพนบักงคำนประเมฏินภคำยในกคคำหนด 
30 วบันนบับแตคู่วบันได ชรบับโอนหรมือมนกคำรเปลนนึ่ยนแปลง
                (2)  เมมืนึ่อเจ ชคำหน ชคำทนนึ่ได ชรบับแบบแล ชวจะออกใบรบับไว ชให ชเปป็ น
หลบักฐคำน
                (3)  เจ ชคำพนบักงคำนประเมฏินจะแจ ชงให ชเจ ชคำของทนนึ่ดฏินทรคำบวคู่คำจะ
ต ชองเสนยภคำษนในปนตคู่อไปจคคำนวนเทคู่คำใด
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 1.3 กคำรยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรทนนึ่ดฏินกรณนเปลนนึ่ยนแปลงกคำรใช ชทนนึ่ดฏิน
อบันเปป็ นเหตคุให ชกคำรลดหยคู่อนเปลนนึ่ยนแปลงไปหรมือมนเหตคุอยคู่คำงอมืนึ่นทคคำให ช
อบัตรคำภคำษนบคคำรคุงท ชองทนนึ่เปลนนึ่ยนแปลงไป
                 (1) เจ ชคำของทนนึ่ดฏินยมืนึ่นคคคำร ชองตคำมแบบภบท.8 พร ชอมด ชวย
หลบักฐคำนตคู่อเจ ชคำพนบักงคำนประเมฏินภคำยในกคคำหนด 30 วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่มนกคำร
เปลนนึ่ยนแปลงกคำรใช ชทนนึ่ดฏิน
                 (2) เมมืนึ่อเจ ชคำหน ชคำทนนึ่ได ชรบับแบบแล ชวจะออกใบรบับไว ชให ชเปป็ น
หลบักฐคำน
                 (3) เจ ชคำพนบักงคำนประเมฏินจะแจ ชงให ชเจ ชคำของทนนึ่ดฏินทรคำบวคู่คำจะ
ต ชองเสนยภคำษนในปนตคู่อไปจคคำนวนเทคู่คำใด
                 (4) กคำรขอชคคำระภคำษนบคคำรคุงท ชองทนนึ่ในปนถบัดไปจคำกปนทนนึ่มนกคำร
ประเมฏินรคำคคำปคำนกลคำงของทนนึ่ดฏินให ชผค ชรบับประเมฏินนคคำใบเสรป็จรบับเงฏินของปน
กคู่อนพร ชอมกบับเงฏินไปชคคำระภคำยในเดมือนเมษคำยนของทคุกปน
       2. กรณนเจ ชคำของทนนึ่ดฏินไมคู่เหป็นพ ชองด ชวยกบับรคำคคำปคำนกลคำงทนนึ่ดฏินหรมือ
เมมืนึ่อได ชรบับแจ ชงกคำรประเมฏินภคำษนบคคำรคุงท ชองทนนึ่แล ชวเหป็นวคู่คำกคำรประเมฏินนบั นี้นไมคู่
ถคกต ชองมนส ฏิทธฏิอคุทธรณค์ตคู่อผค ชวคู่คำรคำชกคำรจบังหวบัดได ชโดยยมืนึ่นอคุทธรณค์ผคู่คำนเจ ชคำ
พนบักงคำนประเมฏินภคำยใน 30 วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่ประกคำศรคำคคำปคำนกลคำงทนนึ่ดฏิน
หรมือวบันทนนึ่ได ชรบับกคำรแจ ชงประเมฏินแล ชวแตคู่กรณน
       3. กรณนคคคำขอหรมือรคำยกคำรเอกสคำรประกอบกคำรพฏิจคำรณคำไมคู่ถคกต ชอง
หรมือไมคู่ครบถ ชวนและไมคู่อคำจแก ชไขเพฏินึ่มเตฏิมได ชในขณะนบั นี้นผค ชรบับคคคำขอและผค ช
ยมืนึ่นคคคำขอจะต ชองลงนคำมบบันทนกสองฝคู่ คำยและรคำยกคำรเอกสคำร/หลบักฐคำนรคู่วม
กบันพร ชอมกคคำหนดระยะเวลคำให ชผค ชยมืนึ่นคคคำขอดคคำเนฏินกคำรแก ชไข/เพฏินึ่มเตฏิมหคำกผค ช
ยมืนึ่นคคคำขอไมคู่ดคคำเนฏินกคำรแก ชไข/เพฏินึ่มเตฏิมได ชภคำยในระยะเวลคำทนนึ่กคคำหนดผค ชรบับ
คคคำขอจะดคคำเนฏินกคำรคมืนคคคำขอและเอกสคำรประกอบกคำรพฏิจคำรณคำ



       4. พนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่จะยบังไมคู่พฏิจคำรณคำคคคำขอและยบังนบับระยะเวลคำ
ดคคำเนฏินงคำนจนกวคู่คำผค ชยมืนึ่นคคคำขอจะดคคำเนฏินกคำรแก ชไขคคคำขอหรมือยมืนึ่นเอกสคำร
เพฏินึ่มเตฏิมครบถ ชวนตคำมบบันทนกสองฝคู่ คำยนบั นี้นเรนยบร ชอยแล ชว
       5. ระยะเวลคำกคำรให ชบรฏิกคำรตคำมคคคู่มมือเรฏินึ่มนบับหลบังจคำกเจ ชคำหน ชคำทนนึ่ผค ชรบับ
คคคำขอได ชตรวจสอบคคคำขอและรคำยกคำรเอกสคำรหลบักฐคำนแล ชวเหป็นวคู่คำมนควคำม
ครบถ ชวนตคำมทนนึ่ระบคุไว ชในคคคู่มมือประชคำชน
       6. จะดคคำเนฏินกคำรแจ ชงผลกคำรพฏิจคำรณคำให ชผค ชยมืนึ่นคคคำขอทรคำบภคำยใน 7 
วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่พฏิจคำรณคำแล ชวเสรป็จ

ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร

สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
กองคลบัง องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทองอคคำเภอเชนยงยมืนจบังหวบัด
มหคำสคำรคคำม 80120 โทร.๐๔๓ – 
๙๘๖๐๒๔/ตฏิดตคู่อด ชวยตนเอง  ณ   หนคู่วย
งคำน

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร 
เปฏิดให ชบรฏิกคำรวบันจบันทรค์ถนงวบันศคุกรค์ 
(ยกเว ชนวบันหยคุดทนนึ่ทคำงรคำชกคำร
กคคำหนด) ตบั นี้งแตคู่เวลคำ 08:30 - 
16:30 น.

ขบั นี้นตอน ระยะเวลคำ และสคู่วนงคำนทนนึ่รบับผฏิดชอบ
ระยะเวลคำในกคำรดคคำเนฏินกคำรรวม :31 วบัน
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ลคคำดบั
บ

ขบั นี้นตอน ระยะ
เวลคำ

1) กคำรตรวจสอบเอกสคำร
เจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรทรบัพยค์ส ฏิน 
(ภบท.5 หรมือภบท.8) เพมืนึ่อให ชพนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่
ตรวจสอบเอกสคำร
(หมคำยเหตคุ: (กองคลบังองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทองอคคำเภอเชนยงยมืนจบังหวบัดมหคำสคำรคคำม)

1 วบัน



ลคคำดบั
บ

ขบั นี้นตอน ระยะ
เวลคำ

2) กคำรพฏิจคำรณคำ
พนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่พฏิจคำรณคำตรวจสอบรคำยกคำร
ทรบัพยค์สฏินตคำมแบบแสดงรคำยกคำร (ภบท.5 หรมือภ
บท.8) และแจ ชงกคำรประเมฏินภคำษนให ชเจ ชคำของ
ทรบัพยค์สฏินดคคำเนฏินกคำรชคคำระภคำษน
(หมคำยเหตคุ: (กองคลบังองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทองอคคำเภอเชนยงยมืนจบังหวบัดมหคำสคำรคคำม )

30 วบัน

รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ
ลคคำดบั
บ

ชมืนึ่อเอกสคำร จคคำนวน และรคำยละเอนยดเพฏินึ่มเตฏิม (ถ ชคำมน)

1) บบัตรประจคคำตบัวประชคำชน
ฉบบับจรฏิง        1     ฉบบับ
สคคำเนคำ           1     ฉบบับ

2) สคคำเนคำทะเบนยนบ ชคำน
ฉบบับจรฏิง        1     ฉบบับ
สคคำเนคำ           1     ฉบบับ

3) หลบักฐคำนแสดงกรรมสฏิทธฏิธิ์ทนนึ่ดฏินเชคู่นโฉนดทนนึ่ดฏิน , น.ส.3
ฉบบับจรฏิง        1     ฉบบับ
สคคำเนคำ           1     ฉบบับ

4) หนบังสมือรบับรองนฏิตฏิบคุคคล
ฉบบับจรฏิง        1     ฉบบับ
สคคำเนคำ           1     ฉบบับ
หมคำยเหตคุ(กรณนเปป็ นนฏิตฏิบคุคคล)

5) หนบังสมือมอบอคคำนคำจ
ฉบบับจรฏิง        1      ฉบบับ
หมคำยเหตคุ(กรณนมอบอคคำนคำจให ชดคคำเนฏินกคำรแทน)

6) ใบเสรป็จหรมือสคคำเนคำใบเสรป็จกคำรชคคำระคคู่คำภคำษนบคคำรคุงท ชองทนนึ่ของปน
กคู่อน
ฉบบับจรฏิง        1     ฉบบับ
สคคำเนคำ           1     ฉบบับ
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ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร
ลคคำดบั
บ

ชคู่องทคำงกคำรร ชองเรนยน / แนะนคคำบรฏิกคำร

1) กองคลบังอบต.นคำทอง
(หมคำยเหตคุ: (องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทองอคคำเภอเชนยงยมืนจบังหวบัด
มหคำสคำรคคำม 80120 โทร.๐๔๓-๙๘๖๐๒๔)   
WWW.MKNATHONG.CO.TH

กกำรร บับชกกำระภกำษชปน้ กำย

หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

           ตคำมพระรคำชบบัญญบัตฏิภคำษนปชคำยพ.ศ. 2510 กคคำหนดให ช
องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นมนหน ชคำทนนึ่ในกคำรรบับชคคำระภคำษนปชคำยแสดงชมืนึ่อ
ยนนึ่ห ชอหรมือเครมืนึ่องหมคำยทนนึ่ใช ชเพมืนึ่อกคำรประกอบกคำรค ชคำหรมือประกอบกฏิจกคำรอมืนึ่น
หรมือโฆษณคำกคำรค ชคำหรมือกฏิจกคำรอมืนึ่นเพมืนึ่อหคำรคำยได ชโดยมนหลบักเกณฑค์วฏิธนกคำร
และเงมืนึ่อนไขดบังนนนี้
                  1. องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น (เทศบคำลหรมือองคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล) ประชคำสบัมพบันธค์ขบั นี้นตอนและวฏิธนกคำรเสนยภคำษน
   2. แจ ชงให ชเจ ชคำของปชคำยทรคำบเพมืนึ่อยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรภคำษน
ปชคำย (ภ.ป. 1)
   3. เจ ชคำของปชคำยยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรภคำษนปชคำย (ภ.ป. 1) 
ภคำยในเดมือนมนนคำคม
   4. องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นตรวจสอบแบบแสดงรคำยกคำร
ภคำษนปชคำยและแจ ชงกคำรประเมฏินภคำษนปชคำย (ภ.ป. 3)
  5. องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นรบับชคคำระภคำษน (เจ ชคำของปชคำย
ชคคำระภคำษนทบันทนหรมือชคคำระภคำษนภคำยในกคคำหนดเวลคำ)
  6. กรณนทนนึ่เจ ชคำของปชคำยชคคำระภคำษนเกฏินเวลคำทนนึ่กคคำหนด (เกฏิน 15 
วบันนบับแตคู่ได ชรบับแจ ชงกคำรประเมฏิน) ต ชองชคคำระภคำษนและเงฏินเพฏินึ่ม
 7. กรณนทนนึ่ผค ชรบับประเมฏิน (เจ ชคำของปชคำย) ไมคู่พอใจกคำรประเมฏิน
สคำมคำรถอคุทธรณค์ตคู่อผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่นได ชภคำยใน 30 วบันนบับแตคู่ได ชรบับแจ ชง
กคำรประเมฏินเพมืนึ่อให ชผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่นชนนี้ขคำดและแจ ชงให ชผค ชเสนยภคำษนทรคำบตคำม
แบบ (ภ.ป. 5) ภคำยในระยะเวลคำ 60 วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่ได ชรบับอคุทธรณค์ตคำมพ



ระรคำชบบัญญบัตฏิภคำษนปชคำยพ.ศ. 2510
 8. กรณนคคคำขอหรมือรคำยกคำรเอกสคำรประกอบกคำรพฏิจคำรณคำไมคู่ถคก
ต ชองหรมือไมคู่ครบถ ชวนและไมคู่อคำจแก ชไขเพฏินึ่มเตฏิมได ชในขณะนบั นี้นผค ชรบับคคคำขอ
และผค ชยมืนึ่นคคคำขอจะต ชองลงนคำมบบันทนกสองฝคู่ คำยและรคำยกคำรเอกสคำร/หลบัก
ฐคำนรคู่วมกบันพร ชอมกคคำหนดระยะเวลคำให ชผค ชยมืนึ่นคคคำขอดคคำเนฏินกคำรแก ชไข/เพฏินึ่ม
เตฏิมหคำกผค ชยมืนึ่นคคคำขอไมคู่ดคคำเนฏินกคำรแก ชไข/เพฏินึ่มเตฏิมภคำยในระยะเวลคำทนนึ่
กคคำหนดผค ชรบับคคคำขอจะดคคำเนฏินกคำรคมืนคคคำขอและเอกสคำรประกอบกคำร
พฏิจคำรณคำ
  9. พนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่จะยบังไมคู่พฏิจคำรณคำคคคำขอและยบังไมคู่นบับ
ระยะเวลคำดคคำเนฏินงคำนจนกวคู่คำผค ชยมืนึ่นคคคำขอจะดคคำเนฏินกคำรแก ชไขคคคำขอหรมือ
ยมืนึ่นเอกสคำรเพฏินึ่มเตฏิมครบถ ชวนตคำมบบันทนกสองฝคู่ คำยนบั นี้นเรนยบร ชอยแล ชว
   10. ระยะเวลคำกคำรให ชบรฏิกคำรตคำมคคคู่มมือเรฏินึ่มนบับหลบังจคำกเจ ชคำ
หน ชคำทนนึ่ผค ชรบับคคคำขอได ชตรวจสอบคคคำขอและรคำยกคำรเอกสคำรหลบักฐคำนแล ชว   
เหป็นวคู่คำมนควคำมครบถ ชวนตคำมทนนึ่ระบคุไว ชในคคคู่มมือประชคำชน
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  11. หนคู่วยงคำนจะมนกคำรแจ ชงผลกคำรพฏิจคำรณคำให ชผค ชยมืนึ่นคคคำขอ
ทรคำบภคำยใน 7 วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่

พฏิจคำรณคำแล ชวเสรป็จตคำมมคำตรคำ 10 แหคู่ง พระรคำชบบัญญบัตฏิกคำรอคคำนวยควคำม
สะดวกในกคำรพฏิจคำรณคำอนคุญคำตของทคำงรคำชกคำรพ.ศ. 2558

ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร

สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง /
ตฏิดตคู่อด ชวยตนเอง  ณ  หนคู่วยงคำน   
๐๔๓-๙๘๖๐๒๔   
Www.mknathong.co.th

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร
 เปฏิดให ชบรฏิกคำรวบันจบันทรค์ถนงวบันศคุกรค์ 
(ยกเว ชนวบันหยคุดทนนึ่ทคำงรคำชกคำร
กคคำหนด) ตบั นี้งแตคู่เวลคำ 08:30 - 
16:30 น.

ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ และสคู่วนงกำนทชรื่ร บับผฏิดชอบ
ระยะเวลกำในกกำรดกกำเนฏินกกำรรวม :46 ว บัน



ลกกำด บั
บ

ข บัขั้นตอน

ระย
ะ

เวล
กำ

สคู่วนทชรื่ร บับ
ผฏิดชอบ

1) กกำรตรวจสอบเอกสกำร
เจ ชคำของปชคำยยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรภคำษนปชคำย 
(ภ.ป. 1) เพมืนึ่อให ชพนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่ตรวจสอบ
ควคำมครบถ ชวนถคกต ชองของเอกสคำรหลบักฐคำน
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 1 วบัน (ภคำยใน
เดมือนมนนคำคมของทคุกปน)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือกองคลบัง / 
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

1 
วบัน

กรมสคู่ง
เสรฏิมกคำร
ปกครอง
ท ชองถฏินึ่น

2) กกำรพฏิจกำรณกำ
พนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่พฏิจคำรณคำตรวจสอบรคำยกคำร
ปชคำยตคำมแบบแสดงรคำยกคำรภคำษนปชคำย (ภ.ป.1) 
และแจ ชงกคำรประเมฏินภคำษน
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : ภคำยใน 30 วบันนบับ
จคำกวบันทนนึ่ยมืนึ่นแสดงรคำยกคำรภคำษนปชคำย (ภ.ป.1) 
(ตคำมพระรคำชบบัญญบัตฏิวฏิธนปฏฏิบบัตฏิรคำชกคำรทคำงปก
ครองพ.ศ. 2539)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือกองคลบังองคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

30 
วบัน

กรมสคู่ง
เสรฏิมกคำร
ปกครอง
ท ชองถฏินึ่น

3) กกำรพฏิจกำรณกำ
เจ ชคำของปชคำยชคคำระภคำษน
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : ภคำยใน 15 วบันนบับ
แตคู่ได ชรบับแจ ชงกคำรประเมฏิน (กรณนชคคำระเกฏิน 15 วบัน
จะต ชองชคคำระเงฏินเพฏินึ่มตคำมอบัตรคำทนนึ่กฎหมคำย
กคคำหนด)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือกองคลบังองคค์กคำร
บรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

15 
วบัน

กรมสคู่ง
เสรฏิมกคำร
ปกครอง
ท ชองถฏินึ่น
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รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ
ลคคำดบับ ชมืนึ่อเอกสคำร จคคำนวน และรคำยละเอนยดเพฏินึ่มเตฏิม (ถ ชคำมน)

1) บบัตรประจคคำตบัวประชคำชนหรมือบบัตรทนนึ่ออกให ชโดยหนคู่วยงคำน
ของรบัฐพร ชอมสคคำเนคำ
ฉบบับจรฏิง       1     ชคุด
สคคำเนคำ          1     ชคุด

2) ทะเบนยนบ ชคำนพร ชอมสคคำเนคำ
ฉบบับจรฏิง       1     ชคุด
สคคำเนคำ          1     ชคุด

3) แผนผบังแสดงสถคำนทนนึ่ตบั นี้งหรมือแสดงปชคำยรคำยละเอนยดเกนนึ่ยว
กบับปชคำยวบันเดมือนปนทนนึ่ตฏิดตบั นี้งหรมือแสดง
ฉบบับจรฏิง       1     ชคุด

4) หลบักฐคำนกคำรประกอบกฏิจกคำรเชคู่นสคคำเนคำใบทะเบนยนกคำรค ชคำ
สคคำเนคำทะเบนยนพคำณฏิชยค์สคคำเนคำทะเบนยนภคำษนมคลคคู่คำเพฏินึ่ม
สคคำเนคำ 1 ชคุด

5) หนบังสมือรบับรองนฏิตฏิบคุคคล (กรณนนฏิตฏิบคุคคล) พร ชอมสคคำเนคำ
ฉบบับจรฏิง       1     ชคุด
สคคำเนคำ          1     ชคุด

6) สคคำเนคำใบเสรป็จรบับเงฏินภคำษนปชคำย (ถ ชคำมน)
สคคำเนคำ         1       ชคุด

7) หนบังสมือมอบอคคำนคำจ (กรณนมอบอคคำนคำจให ชดคคำเนฏินกคำรแทน)
ฉบบับจรฏิง       1       ฉบบับ

ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร

ลคคำดบั
บ

ชคู่องทคำงกคำรร ชองเรนยน / แนะนคคำบรฏิกคำร

1) กองคลบังองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง  หมคคู่ทนนึ่๑  ตคคำบลนคำทอง  
อคคำเภอเชนยงยมืน   จบังหวบัดมหคำสคำรคคำมโทรศบัพทค์

๐๔๓-๙๘๖๐๒๔     เวป็ปไซตค์
WWW.MKNATHONG.CO.TH
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กกำรร บับชกกำระภกำษชโรงเรมือนและทชรื่ด ฏิน

หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

 พระรคำชบบัญญบัตฏิภคำษนโรงเรมือนและทนนึ่ดฏิน พ.ศ. 2475 กคคำหนด
ให ชองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นมนหน ชคำทนนึ่ในกคำรรบับชคคำระภคำษนโรงเรมือนและ
ทนนึ่ดฏินจคำกทรบัพยค์ส ฏินทนนึ่เปป็ นโรงเรมือนหรมือสฏินึ่งปลคกสร ชคำงอยคู่คำงอมืนึ่นๆและทนนึ่ดฏินทนนึ่
ใช ชตคู่อเนมืนึ่องกบับโรงเรมือนหรมือสฏินึ่งปลคกสร ชคำงอยคู่คำงอมืนึ่นนบั นี้นโดยมนหลบักเกณฑค์วฏิธน
กคำรและเงมืนึ่อนไขดบังนนนี้
  1. องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น (เทศบคำล/องคค์กคำรบรฏิหคำร
สคู่วนตคคำบล/เมมืองพบัทยคำ) ประชคำสบัมพบันธค์ขบั นี้นตอนและวฏิธนกคำรชคคำระภคำษน
  2. แจ ชงให ชเจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินทรคำบเพมืนึ่อยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำร
ทรบัพยค์สฏิน (ภ.ร.ด.2)
  3. เจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำรทรบัพยค์ส ฏิน
(ภ.ร.ด.2) ภคำยในเดมือนกคุมภคำพบันธค์
  4. องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นตรวจสอบแบบแสดงรคำยกคำร
ทรบัพยค์สฏินและแจ ชงกคำรประเมฏินภคำษน (ภ.ร.ด.8)
  5.องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นรบับชคคำระภคำษน (เจ ชคำของ
ทรบัพยค์สฏินชคคำระภคำษนทบันทนหรมือชคคำระภคำษนภคำยในกคคำหนดเวลคำ)
  6. เจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินดคคำเนฏินกคำรชคคำระภคำษนภคำยใน 30 วบันนบับ
แตคู่ได ชรบับแจ ชงกคำรประเมฏินกรณนทนนึ่เจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินชคคำระภคำษนเกฏินเวลคำทนนึ่
กคคำหนดจะต ชองชคคำระเงฏินเพฏินึ่มตคำมอบัตรคำทนนึ่กฎหมคำยกคคำหนด
  7. กรณนทนนึ่ผค ชรบับประเมฏิน (เจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏิน) ไมคู่พอใจกคำร
ประเมฏินสคำมคำรถอคุทธรณค์ตคู่อผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่นได ชภคำยใน 15 วบันนบับแตคู่ได ช
รบับแจ ชงกคำรประเมฏินโดยผค ชบรฏิหคำรท ชองถฏินึ่นชนนี้ขคำดและแจ ชงเจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏิน
ทรคำบภคำยใน 30 วบันนบับจคำกวบันทนนึ่เจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินยมืนึ่นอคุทธรณค์ (ภ.ร.ด.9)
  8. กรณนคคคำขอหรมือรคำยกคำรเอกสคำรประกอบกคำรพฏิจคำรณคำไมคู่ถคก
ต ชองหรมือไมคู่ครบถ ชวนและไมคู่อคำจแก ชไขเพฏินึ่มเตฏิมได ชในขณะนบั นี้นผค ชรบับคคคำขอ
และผค ชยมืนึ่นคคคำขอจะต ชองลงนคำมบบันทนกสองฝคู่ คำยและรคำยกคำรเอกสคำร/หลบัก
ฐคำนรคู่วมกบันพร ชอมกคคำหนดระยะเวลคำให ชผค ชยมืนึ่นคคคำขอดคคำเนฏินกคำรแก ชไข/เพฏินึ่ม



เตฏิมหคำกผค ชยมืนึ่นคคคำขอไมคู่ดคคำเนฏินกคำรแก ชไข/เพฏินึ่มเตฏิมได ชภคำยในระยะเวลคำทนนึ่
กคคำหนดผค ชรบับคคคำขอจะดคคำเนฏินกคำรคมืนคคคำขอและเอกสคำรประกอบกคำร
พฏิจคำรณคำ
  9. พนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่จะยบังไมคู่พฏิจคำรณคำคคคำขอและยบังนบับระยะ
เวลคำดคคำเนฏินงคำนจนกวคู่คำผค ชยมืนึ่นคคคำขอจะดคคำเนฏินกคำรแก ชไขคคคำขอหรมือยมืนึ่น
เอกสคำรเพฏินึ่มเตฏิมครบถ ชวนตคำมบบันทนกสองฝคู่ คำยนบั นี้นเรนยบร ชอยแล ชว
  10. ระยะเวลคำกคำรให ชบรฏิกคำรตคำมคคคู่มมือเรฏินึ่มนบับหลบังจคำกเจ ชคำ
หน ชคำทนนึ่ผค ชรบับคคคำขอได ชตรวจสอบคคคำขอและรคำยกคำรเอกสคำรหลบักฐคำนแล ชว
เหป็นวคู่คำมนควคำมครบถ ชวนตคำมทนนึ่ระบคุไว ชในคคคู่มมือประชคำชน
  11.จะดคคำเนฏินกคำรแจ ชงผลกคำรพฏิจคำรณคำให ชผค ชยมืนึ่นคคคำขอทรคำบ
ภคำยใน 7 วบันนบับแตคู่วบันทนนึ่พฏิจคำรณคำแล ชวเสรป็จ

ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร

สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
กองคลบังองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทอง/ตฏิดตคู่อด ชวยตนเอง ณ  หนคู่วยงคำน

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร 
เปฏิดให ชบรฏิกคำรวบันจบันทรค์ถนงวบันศคุกรค์ 
(ยกเว ชนวบันหยคุดทนนึ่ทคำงรคำชกคำร
กคคำหนด) ตบั นี้งแตคู่เวลคำ 08:30 - 
16:30 น.
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ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ และสคู่วนงกำนทชรื่ร บับผฏิดชอบ
ระยะเวลกำในกกำรดกกำเนฏินกกำรรวม :31 ว บัน
ลกกำด บั

บ
ข บัขั้นตอน ระยะ

เวลกำ
สคู่วนทชรื่ร บับ
ผฏิดชอบ

1) กกำรตรวจสอบเอกสกำร
เจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำร
ทรบัพยค์สฏิน (ภ.ร.ด.2) เพมืนึ่อให ชพนบักงคำนเจ ชคำ
หน ชคำทนนึ่ตรวจสอบเอกสคำร
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 1 วบันนบับแตคู่
ผค ชรบับบรฏิกคำรมคำยมืนึ่นคคคำขอ
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือกองคลบัง
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง)

1 วบัน กรมสคู่ง
เสรฏิมกคำร
ปกครอง
ท ชองถฏินึ่น

2) กกำรพฏิจกำรณกำ
พนบักงคำนเจ ชคำหน ชคำทนนึ่พฏิจคำรณคำตรวจสอบ

30 วบัน กรมสคู่ง
เสรฏิมกคำร



ลกกำด บั
บ

ข บัขั้นตอน ระยะ
เวลกำ

สคู่วนทชรื่ร บับ
ผฏิดชอบ

รคำยกคำรทรบัพยค์ส ฏินตคำมแบบแสดงรคำยกคำร
ทรบัพยค์สฏิน (ภ.ร.ด.2) และแจ ชงกคำรประเมฏิน
ภคำษนให ชเจ ชคำของทรบัพยค์ส ฏินดคคำเนฏินกคำรชคคำระ
ภคำษน
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : ภคำยใน 30 
วบันนบับจคำกวบันทนนึ่ยมืนึ่นแบบแสดงรคำยกคำร
ทรบัพยค์สฏิน (ภ.ร.ด.2) (ตคำมพระรคำชบบัญญบัตฏิ
วฏิธนปฏฏิบบัตฏิรคำชกคำรทคำงปกครองฯ)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือกองคลบัง
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง)

ปกครอง
ท ชองถฏินึ่น

รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ
ลกกำด บั

บ
ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำมช)

1) บบัตรประจคคำตบัวประชคำชนหรมือบบัตรอมืนึ่นทนนึ่ออกให ชโดยหนคู่วยงคำน
ของรบัฐ
ฉบบับจรฏิง      1   ชคุด
สคคำเนคำ         1   ชคุด
หมคำยเหตคุ-

2) ทะเบนยนบ ชคำนพร ชอมสคคำเนคำ
ฉบบับจรฏิง      1   ชคุด
สคคำเนคำ         1   ชคุด
หมคำยเหตคุ-

3) หลบักฐคำนแสดงกรรมสฏิทธฏิธิ์โรงเรมือนและทนนึ่ดฏินพร ชอมสคคำเนคำเชคู่น
โฉนดทนนึ่ดฏินใบอนคุญคำตปลคกสร ชคำงหนบังสมือสบัญญคำซมืนี้อขคำยหรมือให ช
โรงเรมือนฯ
ฉบบับจรฏิง      1   ชคุด
สคคำเนคำ         1   ชคุด
หมคำยเหตคุ-
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ลกกำด บั
บ

ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำมช)

4) หลบักฐคำนกคำรประกอบกฏิจกคำรพร ชอมสคคำเนคำเชคู่นใบทะเบนยนกคำร
ค ชคำทะเบนยนพคำณฏิชยค์ทะเบนยนภคำษนมคลคคู่คำเพฏินึ่มหรมือใบอนคุญคำต
ประกอบกฏิจกคำรค ชคำของฝคู่ คำยสฏินึ่งแวดล ชอม สบัญญคำเชคู่คำอคำคคำร
ฉบบับจรฏิง       1     ชคุด
สคคำเนคำ          1    ชคุด
หมคำยเหตคุ-

5) หนบังสมือรบับรองนฏิตฏิบคุคคลและงบแสดงฐคำนะกคำรเงฏิน (กรณน
นฏิตฏิบคุคคล) พร ชอมสคคำเนคำ
ฉบบับจรฏิง       1     ชคุด
สคคำเนคำ          1     ชคุด
หมคำยเหตคุ-

6) หนบังสมือมอบอคคำนคำจ (กรณนมอบอคคำนคำจให ชดคคำเนฏินกคำรแทน)
ฉบบับจรฏิง       1     ฉบบับ
สคคำเนคำ          0     ฉบบับ
หมคำยเหตคุ-

ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร

ลคคำดบั
บ

ชคู่องทคำงกคำรร ชองเรนยน / แนะนคคำบรฏิกคำร

1) องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง  หมคคู่ทนนึ่ ๑  ตคคำบลนคำทอง   อคคำเภอ
เชนยงยมืน     จบังหวบัดมหคำสคำรคคำม        โทรศบัพทค์  ๐-๔๓๙๘-๖๐๒๔     
เวป็ปไซตค์  WWW.MKNATHONG.CO.TH
(หมคำยเหตคุ: -)
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กกำรลงทะเบชยนและยมืรื่นคกกำขอร บับเง ฏินเบชขั้ยควกำมพฏิกกำร

หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

ระเบนยบกระทรวงมหคำดไทยวคู่คำด ชวยหลบักเกณฑค์กคำรจคู่คำยเงฏิน
เบนนี้ยควคำมพฏิกคำรให ชคนพฏิกคำรขององคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น พ.ศ.2553 
กคคำหนดให ชภคำยในเดมือนพฤศจฏิกคำยนของทคุกปน   ให ชคนพฏิกคำรลงทะเบนยน
และยมืนึ่นคคคำขอรบับเงฏินเบนนี้ยควคำมพฏิกคำร ในปนงบประมคำณถบัดไป  ณ   
ทนนึ่ทคคำกคำรองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นทนนึ่ตนมนภคมฏิลคคำเนคำหรมือสถคำนทนนึ่ทนนึ่
องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นกคคำหนดหลบักเกณฑค์

ผค ชมนส ฏิทธฏิจะได ชรบับเงฏินเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรต ชองเปป็ นผค ชมนคคุณสมบบัตฏิและไมคู่มน
ลบักษณะต ชองห ชคำมดบังตคู่อไปนนนี้
  1. มนสบัญชคำตฏิไทย
   2. มนภคมฏิลคคำเนคำอยคคู่ในเขตองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นตคำม
ทะเบนยนบ ชคำน
  3. มนบบัตรประจคคำตบัวคนพฏิกคำรตคำมกฎหมคำยวคู่คำด ชวยกคำรสคู่งเสรฏิม
กคำรคคุณภคำพชนวฏิตคนพฏิกคำร
  4 .ไมคู่เปป็ นบคุคคลซนนึ่งอยคคู่ในควคำมอคุปกคำรของสถคำนสงเครคำะหค์
ของรบัฐ
  ในกคำรยมืนึ่นคคคำขอลงทะเบนยนรบับเงฏินเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรคนพฏิกคำร
หรมือผค ชดคแลคนพฏิกคำรจะต ชองแสดงควคำมประสงคค์ขอรบับเงฏินเบนนี้ยควคำมพฏิกคำร
โดยรบับเงฏินสดด ชวยตนเองหรมือโอนเงฏินเข ชคำบบัญชนเงฏินฝคำกธนคำคคำรในนคำม
คนพฏิกคำรหรมือผค ชดคแลคนพฏิกคำรผค ชแทนโดยชอบธรรมผค ชพฏิทบักษค์ผค ชอนคุบคำลแล ชว
แตคู่กรณน
ในกรณนทนนึ่คนพฏิกคำรเปป็ นผค ชเยคำวค์ซ นนึ่งมนผค ชแทนโดยชอบคนเสมมือนไร ชควคำม
สคำมคำรถหรมือคนไร ชควคำมสคำมคำรถให ชผค ชแทนโดยชอบธรรมผค ชพฏิทบักษค์หรมือผค ช
อนคุบคำลแล ชวแตคู่กรณนยมืนึ่นคคคำขอแทนโดยแสดงหลบักฐคำนกคำรเปป็ นผค ชแทนดบัง



กลคู่คำว

วฏิธชกกำร
      1. คนพฏิกคำรทนนึ่จะมนส ฏิทธฏิรบับเงฏินเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรในปนงบประมคำณ
ถบัดไปให ชคนพฏิกคำรหรมือผค ชดคแลคนพฏิกคำรผค ชแทนโดยชอบธรรมผค ชพฏิทบักษค์ผค ช
อนคุบคำลแล ชวแตคู่กรณนยมืนึ่นคคคำขอตคำมแบบพร ชอมเอกสคำรหลบักฐคำนตคู่อองคค์กร
ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นณสถคำนทนนึ่และภคำยในระยะเวลคำทนนึ่องคค์กรปกครอง
สคู่วนท ชองถฏินึ่นประกคำศกคคำหนด
    2.กรณนคนพฏิกคำรทนนึ่ได ชรบับเงฏินเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรจคำกองคค์กร
ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นในปนงบประมคำณทนนึ่ผคู่คำนมคำให ชถมือวคู่คำเปป็ นผค ชได ชลง
ทะเบนยนและยมืนึ่นคคคำขอรบับเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรตคำมระเบนยบนนนี้แล ชว
     3. กรณนคนพฏิกคำรทนนึ่มนส ฏิทธฏิได ชรบับเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรได ชย ชคำยทนนึ่อยคคู่
และยบังประสงคค์ประสงคค์จะรบับเงฏินเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรต ชองไปแจ ชงตคู่อองคค์กร
ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นแหคู่งใหมคู่ทนนึ่ตนย ชคำยไป

ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร

สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
ทนนึ่ทคคำกคำรองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทอง/ตฏิดตคู่อด ชวยตนเอง ณ  หนคู่วยงคำน
(หมคำยเหตคุ: (ระยะเวลคำเปฏิดให ชบรฏิกคำร 1 
– 30 พฤศจฏิกคำยนของทคุกปน))

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร
 (ไมคู่เว ชนวบันหยคุดรคำชกคำร) ตบั นี้งแตคู่
เวลคำ 08:30 - 16:30 น.
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ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ และสคู่วนงกำนทชรื่ร บับผฏิดชอบ
ระยะเวลกำในกกำรดกกำเนฏินกกำรรวม :30 นกำทช

ลกกำ
ด บับ

ข บัขั้นตอน ระยะ
เวลกำ

สคู่วนทชรื่ร บับ
ผฏิดชอบ

1) กกำรตรวจสอบเอกสกำร
ผค ชทนนึ่ประสงคค์จะขอรบับเบนนี้ยควคำมพฏิกคำรใน
ปนงบประมคำณถบัดไปหรมือผค ชรบับมอบอคคำนคำจยมืนึ่น
คคคำขอพร ชอมเอกสคำรหลบักฐคำนและเจ ชคำหน ชคำทนนึ่
ตรวจสอบคคคำร ชองขอลงทะเบนยนและเอกสคำร
หลบักฐคำนประกอบ

20
นคำทน

กรมสคู่ง
เสรฏิมกคำร
ปกครอง
ท ชองถฏินึ่น



ลกกำ
ด บับ

ข บัขั้นตอน ระยะ
เวลกำ

สคู่วนทชรื่ร บับ
ผฏิดชอบ

(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 20 นคำทน (ระบคุ
ระยะเวลคำทนนึ่ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำนปลบัด
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง ))

2) กกำรพฏิจกำรณกำ
ออกใบรบับลงทะเบนยนตคำมแบบยมืนึ่นคคคำขอลง
ทะเบนยนให ชผค ชขอลงทะเบนยน
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 10 นคำทน (ระบคุ
ระยะเวลคำทนนึ่ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำนปลบัด
องคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

10
นคำทน

กรมสคู่ง
เสรฏิมกคำร
ปกครอง
ท ชองถฏินึ่น

รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ
ลกกำด บั

บ
ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำมช)

1) บ บัตรประจกกำต บัวคนพฏิกกำรตกำมกฎหมกำยวคู่กำดน้วยกกำรสคู่งเสรฏิม
กกำรคตุณภกำพชชว ฏิตคนพฏิกกำรพรน้อมสกกำเนกำ
ฉบ บับจรฏิง      1     ชคุด
สกกำเนกำ         1     ชคุด
หมกำยเหตตุ-

2) ทะเบชยนบน้กำนพรน้อมสกกำเนกำ
ฉบ บับจรฏิง      1    ชคุด
สกกำเนกำ         1    ชคุด
หมกำยเหตตุ-

3) สมตุดบ บัญชชเง ฏินฝกำกธนกำคกำรพรน้อมสกกำเนกำ (กรณชทชรื่ผค น้ขอร บับ
เง ฏินเบชขั้ยควกำมพฏิกกำรประสงคค์ขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้สคงอกำยตุ
ผคู่กำนธนกำคกำร)
ฉบ บับจรฏิง       1   ชคุด
สกกำเนกำ          1   ชคุด
หมกำยเหตตุ-

- 40 -



ลกกำด บั
บ

ชมืรื่อเอกสกำร จกกำนวน และรกำยละเอชยดเพฏิรื่มเต ฏิม (ถน้กำมช)

4) บ บัตรประจกกำต บัวประชกำชนหรมือบ บัตรอมืรื่นทชรื่ออกโดยหนคู่วยงกำน
ของร บัฐทชรื่ม ชรคปถคู่กำยพรน้อมสกกำเนกำของผค น้ดคแลคนพฏิกกำรผค น้แทน
โดยชอบธรรมผค น้พ ฏิท บักษค์ผค น้อนตุบกำลแลน้วแตคู่กรณช (กรณชยมืรื่น
คกกำขอแทน)
ฉบ บับจรฏิง          1      ชคุด
สกกำเนกำ            1      ชคุด
หมกำยเหตตุ-

5) สมตุดบ บัญชชเง ฏินฝกำกธนกำคกำรพรน้อมสกกำเนกำของผค น้ดคแลคน
พฏิกกำรผค น้แทนโดยชอบธรรมผค น้พ ฏิท บักษค์ผค น้อนตุบกำลแลน้วแตคู่กรณช 
(กรณชทชรื่คนพฏิกกำรเปป็ นผค น้เยกำวค์ซ ซรื่งมชผค น้แทนโดยชอบคนเสมมือน
ไรน้ควกำมสกำมกำรถหรมือคนไรน้ควกำมสกำมกำรถใหน้ผค น้แทนโดย
ชอบธรรมผค น้พ ฏิท บักษค์หรมือผค น้อนตุบกำลแลน้วแตคู่กรณชกกำรยมืรื่นคกกำขอ
แทนตน้องแสดงหล บักฐกำนกกำรเปป็ นผค น้แทนด บังกลคู่กำว)
ฉบ บับจรฏิง           1    ชคุด
สกกำเนกำ              1   ชคุด
หมกำยเหตตุ-

ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร
ลกกำด บั

บ
ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน / แนะนกกำบรฏิกกำร

1) สคคำนบักงคำนปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง
(หมคำยเหตคุ: (๐๔๓-๙๘๖๐๒๔)   www.mknathong.co.th
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กกำรลงทะเบชยนและยมืรื่นคกกำขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้สคงอกำยตุ

หล บักเกณฑค์ ว ฏิธชกกำร เง มืรื่อนไข (ถน้กำมช) ในกกำรยมืรื่นคกกำขอ และในกกำร
พฏิจกำรณกำอนตุญกำต

ระเบนยบกระทรวงมหคำดไทยวคู่คำด ชวยหลบักเกณฑค์กคำรจคู่คำยเงฏิน
เบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุขององคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น พ.ศ. 2552 กคคำหนด
ให ชภคำยในเดมือนพฤศจฏิกคำยนของทคุกปน   ให ชผค ชทนนึ่จะมนอคำยคุครบหกสฏิบปนบรฏิ
บครณค์ขนนี้นไปในปนงบประมคำณถบัดไป   และมนคคุณสมบบัตฏิครบถ ชวนมคำลง
ทะเบนยนและยมืนึ่นคคคำขอรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุด ชวยตนเองตคู่อองคค์กร
ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นทนนึ่ตนมนภคมฏิลคคำเนคำ ณ สคคำนบักงคำนขององคค์กรปกครอง
สคู่วนท ชองถฏินึ่นหรมือสถคำนทนนึ่ทนนึ่องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นกคคำหนด

หล บักเกณฑค์
     1.  มนสบัญชคำตฏิไทย
     2.  มนภคมฏิลคคำเนคำอยคคู่ในเขตองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นตคำม
ทะเบนยนบ ชคำน
 3.   มนอคำยคุหกสฏิบปนบรฏิบครณค์ขนนี้นไปซนนึ่งได ชลงทะเบนยนและยมืนึ่น
คคคำขอรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุตคู่อองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น
 4.   ไมคู่เปป็ นผค ชได ชรบับสวบัสดฏิกคำรหรมือสฏิทธฏิประโยชนค์อมืนึ่นใดจคำก
หนคู่วยงคำนภคำครบัฐรบัฐวฏิสคำหกฏิจหรมือองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น ได ชแกคู่ผค ชรบับ
บคคำนคำญเบนนี้ยหวบัดบคคำนคำญพฏิเศษหรมือเงฏินอมืนึ่นใดในลบักษณะเดนยวกบัน  ผค ชสคง
อคำยคุทนนึ่อยคคู่ในสถคำนสงเครคำะหค์ของรบัฐหรมือองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น    ผค ช
ได ชรบับเงฏินเดมือนคคู่คำตอบแทนรคำยได ชประจคคำหรมือผลประโยชนค์อยคู่คำงอมืนึ่นทนนึ่รบัฐ
หรมือองคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นจบัดให ชเปป็ นประจคคำ  ยกเว ชนผค ชพฏิกคำรและผค ช
ปคู่ วยเอดสค์ตคำมระเบนยบกระทรวงมหคำดไทยวคู่คำด ชวยกคำรจคู่คำยเงฏินสงเครคำะหค์
เพมืนึ่อกคำรยบังชนพขององคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น พ.ศ. 2548

ในกกำรยมืรื่นคกกำขอร บับลงทะเบชยนร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้สคงอกำยตุผค น้สคงอกำยตุ
จะตน้องแสดงควกำมประสงคค์ขอร บับเง ฏินเบชขั้ยย บังชชพผค น้สคงอกำยตุโดยวฏิธชใด



วฏิธชหนซรื่งด บังตคู่อไปนชขั้
        1.  รบับเงฏินสดด ชวยตนเองหรมือรบับเงฏินสดโดยบคุคคลทนนึ่ได ชรบับ
มอบอคคำนคำจจคำกผค ชมนส ฏิทธฏิ
      2.  โอนเงฏินเข ชคำบบัญชนเงฏินฝคำกธนคำคคำรในนคำมผค ชมนส ฏิทธฏิหรมือโอน
เงฏินเข ชคำบบัญชนเงฏินฝคำกธนคำคคำรในนคำมบคุคคลทนนึ่ได ชรบับมอบอคคำนคำจจคำกผค ชมน
ส ฏิทธฏิ

วฏิธชกกำร
       1.  ผค ชทนนึ่จะมนส ฏิทธฏิรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุในปนงบประมคำณถบัด

ไป  ยมืนึ่นคคคำขอตคำมแบบพร ชอมเอกสคำรหลบักฐคำนตคู่อองคค์กรปกครองสคู่วน
ท ชองถฏินึ่น ณ  สถคำนทนนึ่และภคำยในระยะเวลคำทนนึ่องคค์กรปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่น

ประกคำศกคคำหนดด ชวยตนเองหรมือมอบอคคำนคำจให ชผค ชอมืนึ่นดคคำเนฏินกคำรได ช
       2.  กรณนผค ชสคงอคำยคุทนนึ่ได ชรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุจคำกองคค์กร

ปกครองสคู่วนท ชองถฏินึ่นในปนงบประมคำณทนนึ่ผคู่คำนมคำให ชถมือวคู่คำเปป็ นผค ชได ชลง
ทะเบนยนและยมืนึ่นคคคำขอรบับเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุตคำมระเบนยบนนนี้แล ชว

       3.  กรณนผค ชสคงอคำยคุทนนึ่มนส ฏิทธฏิได ชรบับเบนนี้ยยบังชนพย ชคำยทนนึ่อยคคู่และยบัง
ประสงคค์จะรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุต ชองไปแจ ชงตคู่อองคค์กรปกครองสคู่วน

ท ชองถฏินึ่นแหคู่งใหมคู่ทนนึ่ตนย ชคำยไป
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ชคู่องทกำงกกำรใหน้บรฏิกกำร

สถกำนทชรื่ใหน้บร ฏิกกำร
ทนนึ่ทคคำกคำรองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบล
นคำทอง /ตฏิดตคู่อด ชวยตนเอง ณ  หนคู่วยงคำน
(หมคำยเหตคุ: (ระยะเวลคำเปฏิดให ชบรฏิกคำร 1 
– 30 พฤศจฏิกคำยนของทคุกปน)

ระยะเวลกำเปฏิดใหน้บรฏิกกำร
 (ไมคู่เว ชนวบันหยคุดรคำชกคำร) 
ตบั นี้งแตคู่เวลคำ 08:30 - 16:30
น.

ข บัขั้นตอน ระยะเวลกำ และสคู่วนงกำนทชรื่ร บับผฏิดชอบ
ระยะเวลกำในกกำรดกกำเนฏินกกำรรวม :30 นกำทช

ลคคำดบั
บ

ขบั นี้นตอน ระยะเวลคำ สคู่วนทนนึ่รบับผฏิด
ชอบ

1) กกำรตรวจสอบเอกสกำร
ผค ชทนนึ่ประสงคค์จะขอรบับเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุ

20 นคำทน กรมสคู่งเสรฏิม
กคำรปกครอง



ลคคำดบั
บ

ขบั นี้นตอน ระยะเวลคำ สคู่วนทนนึ่รบับผฏิด
ชอบ

ในปนงบประมคำณถบัดไปหรมือผค ชรบับมอบ
อคคำนคำจยมืนึ่นคคคำขอพร ชอมเอกสคำรหลบักฐคำน
และเจ ชคำหน ชคำทนนึ่ตรวจสอบคคคำร ชองขอลง
ทะเบนยนและเอกสคำรหลบักฐคำนประกอบ
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 20 นคำทน 
(ระบคุระยะเวลคำทนนึ่ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำน
ปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

ท ชองถฏินึ่น

2) กกำรพฏิจกำรณกำ
ออกใบรบับลงทะเบนยนตคำมแบบยมืนึ่นคคคำขอ
ลงทะเบนยนให ช
ผค ชขอลงทะเบนยนหรมือผค ชรบับมอบอคคำนคำจ
(หมคำยเหตคุ: (1. ระยะเวลคำ : 10 นคำทน 
(ระบคุระยะเวลคำทนนึ่ให ชบรฏิกคำรจรฏิง)
2. หนคู่วยงคำนผค ชรบับผฏิดชอบคมือสคคำนบักงคำน
ปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง))

10 นคำทน กรมสคู่งเสรฏิม
กคำรปกครอง
ท ชองถฏินึ่น
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รกำยกกำรเอกสกำร หล บักฐกำนประกอบ

ลคคำดบั
บ

ชมืนึ่อเอกสคำร จคคำนวน และรคำยละเอนยดเพฏินึ่มเตฏิม (ถ ชคำมน)

1) บบัตรประจคคำตบัวประชคำชนหรมือบบัตรอมืนึ่นทนนึ่ออกให ชโดยหนคู่วย
งคำนของรบัฐทนนึ่มนรคปถคู่คำยพร ชอมสคคำเนคำ
ฉบบับจรฏิง      1     ชคุด
สคคำเนคำ         1     ชคุด

2) ทะเบนยนบ ชคำนพร ชอมสคคำเนคำ
ฉบบับจรฏิง      1     ชคุด



ลคคำดบั
บ

ชมืนึ่อเอกสคำร จคคำนวน และรคำยละเอนยดเพฏินึ่มเตฏิม (ถ ชคำมน)

สคคำเนคำ         1     ชคุด
3) สมคุดบบัญชนเงฏินฝคำกธนคำคคำรพร ชอมสคคำเนคำ (กรณนทนนึ่ผค ชขอรบับ

เงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชประสงคค์ขอรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุ
ประสงคค์ขอรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุผคู่คำนธนคำคคำร)
ฉบบับจรฏิง      1     ชคุด
สคคำเนคำ         1     ชคุด

4) หนบังสมือมอบอคคำนคำจ (กรณนมอบอคคำนคำจให ชดคคำเนฏินกคำร
แทน)
ฉบบับจรฏิง       1      ฉบบับ

5) บบัตรประจคคำตบัวประชคำชนหรมือบบัตรอมืนึ่นทนนึ่ออกให ชโดยหนคู่วย
งคำนของรบัฐทนนึ่มนรคปถคู่คำยพร ชอมสคคำเนคำของผค ชรบับมอบอคคำนคำจ 
(กรณนมอบอคคำนคำจให ชดคคำเนฏินกคำรแทน)
ฉบบับจรฏิง      1     ชคุด
สคคำเนคำ         1     ชคุด

6) สมคุดบบัญชนเงฏินฝคำกธนคำคคำรพร ชอมสคคำเนคำของผค ชรบับมอบ
อคคำนคำจ (กรณนผค ชขอรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชประสงคค์ขอรบับเงฏิน
เบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุประสงคค์ขอรบับเงฏินเบนนี้ยยบังชนพผค ชสคงอคำยคุ
ผคู่คำนธนคำคคำรของผค ชรบับมอบอคคำนคำจ)
ฉบบับจรฏิง      1     ชคุด
สคคำเนคำ         1     ชคุด

ชคู่องทกำงกกำรรน้องเรชยน แนะนกกำบรฏิกกำร
ลคคำดบั
บ

ชคู่องทคำงกคำรร ชองเรนยน / แนะนคคำบรฏิกคำร

1) สคคำนบักงคำนปลบัดองคค์กคำรบรฏิหคำรสคู่วนตคคำบลนคำทอง  ๐๔๓-๙๘๖๐๒๔
www.mknathong.co.th




