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บทที ่ 1 
บทนํา   

 
หลักการและเหตุผล   
         จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2496 
เรื่อง อํานาจหนาท่ีของเทศบาล มาตรา 50 เทศบาลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาล  มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลตําบล   
         มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
 (๑)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 (๒)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
 (๓)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 (๔)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
 (๕)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
 (๖)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
 (๗)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 (๘)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 (๙)  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 
 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควรตามบทบาทภารกิจของ 
สวนทองถ่ินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542     และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2548 กําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจ โดยจัดทําคูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลไหลหิน  มีเปาประสงคในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีไดมา
ใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการ  ซ่ึงบงชี้วากระบวนการวิธีการจัดทําแผน
หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด  
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         คูมือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทํางานท้ังกับ
หัวหนางานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดทําข้ึนไวเพ่ือจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานออกมา
เปนระบบและครบถวน   
 
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)    
             •   เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ   
             •   ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกรและวิธีควบคุมกระบวนการ
นั้น   
         •  มักจัดทําข้ึนสําหรับลักษณะงานท่ีซับซอน มีหลายข้ันตอนและเก่ียวของกับคนหลายคน   
         •  สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน   
 
วัตถุประสงค   
         1.   เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนภาระหนาท่ีของหนวยงานของตนวายังคงมุง
ตอจุดสําเร็จขององคการโดยสมบูรณอยูหรือไม เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจทําให
หนวยงานตองใหความสําคัญแกภาระบางอยางมากยิ่งข้ึน   
          2.  เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการ
ทํางานของแตละงานออกมาเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหการทํางานเกิดประโยชนตอองคการโดยสวนรวมสูงสุด 
และเพ่ือใชมาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอไปดวย   
          3.  เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบความ
คาดหวังอยางชัดแจงวา การทํางานในจุดนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบาง 
ซ่ึงยอมทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเปาหมายการทํางานใหตรงตามท่ีหนวยงานตองการได
และสงผลใหเกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนรูลวงหนาแลววาทํางานอยางไรจึงจะถือ
ไดวามีประสิทธิภาพ   
          4.  เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร 
เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหนาท่ีมีจุดวัด
ความสําเร็จท่ีแนนอนเดนชัด  หัวหนางานจึงสามารถใชทรัพยากรบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 
ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน   
        ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอองคกรและผูบังคับบัญชา   
        1.   การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน   
        2.   เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน   
        3.   เปนคูมือในการสอนงาน   
        4.   การกําหนดหนาท่ีการงานชัดเจนไมซํ้าซอน   
        5.   การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน   
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        6.   เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
        7.  การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน   
        8.  ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได   
        9.  การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน   
        10. ผูบังคับบัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายข้ึน   
        11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได   
        12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน   
        13. ทําใหบริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได   
        14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน   
        15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได   
        16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปนี้   
        17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปนี้   
        18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได   
        19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน                               
         20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ   
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอผูปฏิบัติงาน   
          1.  ไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน   
          2.  ไดเรียนรูงานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเขามาทํางานใหม/หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน   
          3.  ไดทราบความหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน   
          4.  ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน   
          5.  ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน   
          6.  สามารถชวยเหลืองานซ่ึงกันและกันได   
          7.  เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ   
          8.  ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอกัน   
          9.  ไดทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานได                           
          10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได   
          11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายข้ึน   
          12. รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย                           
          13. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา   
          14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม   
          15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายข้ึน   
          16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน   
          17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางอิง   
          18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ   
          19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน   
          20. ไดรับรูวางานท่ีตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภาคภูมิใจ   
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อํานาจหนาท่ีของเทศบาล  
****ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 กําหนดไวแจงชัด ซ่ึงอาจจําแนกท่ีมา

ของอํานาจหนาท่ีดังกลาวไดคือ 
1. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนด  

*****สามารถแบงแยกประเภทอํานาจหนาท่ีของเทศบาลไวเปน 2 สวน คือ หนาท่ีบังคับหรือหนาท่ีท่ีตอง
ปฏิบัติ และอํานาจหนาท่ี ท่ีเลือกปฏิบัติ ท้ังยังไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลในฐานะตางๆ ดังนี้  

1.1 หนาท่ีบังคับหรือหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ มาตรา 50,53และ 56 
หนาท่ีเทศบาล 

มาตรา ๔๙* (ยกเลิกท้ังมาตรา) 

มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาท่ีตองทําใหเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(๗) *สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(๘) **บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๙) **หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 
 
มาตรา ๕๑*** ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๒) ใหมีโรงฆาสัตว 
(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๙) เทศพาณิชย 

มาตรา ๕๒* (ยกเลิกท้ังมาตรา) 
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มาตรา ๕๓** ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว 
(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
 
มาตรา ๕๔* ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐)ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(๑๑)ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
(๑๒)เทศพาณิชย 

อํานาจหนาท่ีตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ   
                  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.  2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้   
                  1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง   
                  2.  การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา   
                  3.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ   
                  4.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ   
                  5.  การสาธารณูปการ   
                  6.  การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ   
                  7.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม   
                  8.  การสงเสริมการทองเท่ียว   
                  9.  การจัดการศึกษา   
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                  10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส   
                  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   
                  12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย   
                  13. การใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ   
                  14. การสงเสริมกีฬา   
                  15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
                  16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรการพัฒนาทองถ่ิน   
                  17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   
                  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย   
                  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
                  20. การใหมี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล   
                  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว   
                  22.  การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว   
                  23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ   
สาธารณสถานอ่ืน ๆ    
                  24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดลอม   
                   25. การผังเมือง   
                   26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร   
                   27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ   
                   28. การควบคุมอาคาร   
                   29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
                   30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินกิจอ่ืนใด ท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด   
 

 

 

 

 

 

 

   



                                                           บทท่ี 2   
 

สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
๑. ดานกายภาพ 

๑.๑ สถานท่ีตั้ง 
 เทศบาลตําบลไหลหิน ตั้งอยู หมูท่ี 2 ตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตั้งอยูทาง            
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท่ีวาการอําเภอเกาะคา ระยะหางจากอําเภอประมาณ ๗ กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ   ติดตอกับ     ตําบลลําปางหลวง 
 ทิศใต   ติดตอกับ     ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา  ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ     ตําบลเกาะคา 
 ทิศตะวันตก   ติดตอกับ     ตําบลใหมพัฒนา อําเภอเกาะคา  ตําบลเมืองยาว 
          อําเภอหางฉัตร                    
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบบนเนินสูง และท่ีราบลุม มีเชิงเขาอยูทางดานทิศตะวันตก มี
แมน้ํายาวเปนแมน้ําสายหลัก ไหลผานทางทิศใตไปดานทิศเหนือ ไหลลงสูตําบลเกาะคา น้ําในแมน้ําไหลตลอดป 
พ้ืนท่ีสวนใหญจึงสามารถเก็บน้ําไดบาง และตองอาศัยน้ําฝนเปนหลัก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาวโดยท่ัวไปไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปงหรือรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาลปนเทาหรือเทาชมพู   
 1.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา 
 ตําบลไหลหินมีแหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีหลอเลี้ยงประชากร ไดแก ลําน้ําแมยาว อางเก็บน้ําแมฮวก อางเก็บ
น้ํา    แมเหิน  ลําหวยแมแก ลําหวยแมฮวก ลําหวยแมเหิน 
 1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
 ในเขตเทศบาลตําบลไหลหินมีปาสงวนแหงชาติ และปาแมเรียงท่ีมีความสมบูรณ จะมีไมนานาพรรณ
ข้ึนอยูตามเนินเขา มีทรัพยากรปาไมอยูถึงรอยละ 60 ของพ้ืนท่ี ซ่ึงสวนใหญจะอยูในเขต หมูท่ี 3 และหมูท่ี 4  

 
๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลไหลหินมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๖,๒๕๐ ไร ประกอบดวยหมูบาน 

6 หมูบาน คือ หมูบานเขาซอน หมูบานแมฮวก หมูบานมะกอก หมูบานก่ิว หมูบานไหลหินตะวันตก 
2.2 การเลือกตั้ง 
ตําบลไหลหิน แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต คือ เขต 1 ประกอบดวย บานเขาซอน หมูท่ี 1       

บานแมฮวก หมูท่ี 3 และบานไหลหินตะวันตก หมูท่ี 6 เขต 2 ประกอบดวย บานไหลหิน หมูท่ี 2 บานมะกอก     
หมูท่ี 4 และบานก่ิว หมูท่ี 5 
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๓. ประชากร 
3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร 
ณ  วันท่ี  -  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

 
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บานเขาซอน 

บานไหลหิน 

บานแมฮวก 

บานมะกอก - นาบัว 

บานก่ิว 

บานไหลหินตะวันตก 

๔๐4 
๔๒6 
๒๔6 
๓๐5 
๑๕6 
๒๑๕ 

๖๔8 
๕๒6 
๔๑4 
๔๙๙ 
๒๓๙ 
๓๔5 

๖๓๕ 
๕๖9 
๔๕4 
๕๐4 
๒๕0 
๓๘๓ 

๑,๒๘๒ 
๑,๐๙๕ 
๘๖๕ 
๙๙๙ 
๔๙๐ 
๗๒๖ 

รวม 
๑,๗52 ๒,๖71 ๒,๗95 ๕,๔66 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรแตละหมูบานในเขตตําบลไหลหิน 
 

ประชากรตามขอมูลสาธารณสุขชุมชน ป พ.ศ. ๒๕60 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

 
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

บานเขาซอน 

บานไหลหิน 

บานแมฮวก 

บานมะกอก - นาบัว 

บานก่ิว 

บานไหลหินตะวันตก 

๓๕๔ 

๓๐๔ 

๒๑๗ 

๒๖๔ 

๑๔๓ 

๒๔๑ 

๕๕๙ 

๔๑๔ 

๓๐๒ 

๓๗๗ 

๑๘๗ 

๒๘๐ 

๕๖๗ 

๔๔๑ 

๓๖๔ 

๔๐๓ 

๒๑๐ 

๒๙๕ 

๑,๑๒๖ 

๘๕๕ 

๖๖๖ 

๗๘๐ 

๓๙๗ 

๕๗๕ 

รวม 
๑,๕๒๓ ๒,๐๓๐ ๒,๒๒๑ ๔,๓๙๙ 

(ขอมลูจากโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลไหลหิน ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕60) 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุตําบลไหลหิน 

ขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลไหลหิน  
 

ชวงอายุ ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

อายุ ๐ – ๑ ป 
อายุ ๑ – ๔ ป 
อายุ ๕ – ๙ ป 
อายุ ๑๐ – ๑๔ ป 
อายุ ๑๕ – ๑๙ ป 
อายุ ๒๐ – ๒๔ ป 
อายุ ๒๕ – ๒๙ ป 
อายุ ๓๐ – ๓๔ ป 
อายุ ๓๕ – ๓๙ ป 
อายุ ๔๐ – ๔๔ ป 
อายุ ๔๕ – ๔๙ ป 
อายุ ๕๐ – ๕๔ ป 
อายุ ๕๕ – ๕๙ ป 
อายุ ๖๐ – ๖๔ ป 
อายุ ๖๕ – ๖๙ ป 
อายุ ๗๐ – ๗๔ ป 
อายุ ๗๕ – ๗๙ ป 
อายุ ๘๐ ปข้ึนไป 
 

๑๙ 

๖๗ 

๙๘ 

๑๑๖ 

๑๕๗ 

๑๒๗ 

๘๘ 

๖๗ 

๙๑ 

๑๑๙ 

๒๐๓ 

๒๔๖ 

๒๕๖ 

๑๖๘ 

๑๑๐ 

๕๕ 

๕๔ 

๗๘ 

๑๐ 

๘๓ 

๘๕ 

๑๒๘ 

๑๕๑ 

๙๓ 

๙๐ 

๗๑ 

๑๑๘ 

๑๗๔ 

๒๓๔ 

๒๘๗ 

๒๔๐ 

๑๖๕ 

๙๑ 

๕๑ 

๖๗ 

๑๔๒ 

๒๙ 

๑๕๐ 

๑๘๓ 

๒๔๔ 

๓๐๘ 

๒๒๐ 

๑๗๘ 

๑๓๘ 

๒๐๙ 

๒๙๓ 

๔๓๗ 

๕๓๓ 

๔๙๖ 

๓๓๓ 

๒๐๑ 

๑๐๖ 

๑๒๑ 

๒๒๐ 

รวม
ท้ังหมด 

๒,๑๑๙ ๒,๒๘๐ ๔,๓๙๙ 

(ขอมลูจากโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลไหลหิน ณ วันท่ี  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60) 
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จํานวนประชากรผูมสีิทธิเลือกตั้ง (เปนบุคคลท่ีมสีิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘ ป ข้ึนไป) 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

 
ครัวเรือน 

จํานวนประชากรผูมสีิทธิเลือกต้ัง 

ชาย หญิง รวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

บานเขาซอน 

บานไหลหิน 

บานแมฮวก 

บานมะกอก - นาบัว 

บานก่ิว 

บานไหลหินตะวันตก 

๓๕๔ 

๓๐๔ 

๒๑๗ 

๒๖๔ 

๑๔๓ 

๒๔๑ 

๕๕๐ 

๔๔๗ 

๓๕๙ 

๔๐๓ 
๒๐๓ 
๒๘๔ 

๕๕๒ 

๔๘๑ 

๓๗๒ 

๔๑๗ 

๒๑๖ 

๓๔๓ 

๑,๑๐๒ 

๙๒๘ 

๗๓๑ 

๘๒๐ 

๔๑๙ 

๖๒๗ 

รวม 
๑,๕๒๓ ๒,๒๔๖ ๒,๓๘๑ ๔,๖๒๗ 

ขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร อําเภอเกาะคา  ณ  วันท่ี  -  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 
 

 
 

จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ   
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนผูสูงอายุ            จํานวนผูพิการ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

บานเขาซอน 

บานไหลหิน 

บานแมฮวก 

บานมะกอก - นาบัว 

บานก่ิว 

บานไหลหินตะวันตก 

๒๒๒ 

๑๘๓ 

๑๒๖ 

๑๖๐ 

๘๖ 

๑๖๒ 

๓๔ 

๒๘ 

๓๒ 

๓๓ 

๑๐ 

๓๒ 

รวม 
๙๓๙ ๑๖๙ 

(ขอมูลจากงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลไหลหิน ณ วันท่ี  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60) 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

๔. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

ลําดับ 
ชื่อโรงเรียน/ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวนครู 
รวม 

จํานวนนักเรียน 
รวม 

จํานวน
หองเรียน ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหลหิน 
โรงเรียนบานเชาซอน 

โรงเรียนบานไหลหิน 
โรงเรียนบานแมฮวก 

โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 

โรงเรียนไหลหินวิทยา 

ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 

๖ แหง (หมู ๑ – ๖) 

- 
๑ 

๕ 
- 
๑ 

๘ 

- 

๕ 

๑ 
๑๐ 

- 
๔ 

๑๓ 

- 

๕ 

๒ 

๑๕ 

- 
๕ 

๒๑ 

- 

๒๕ 

๗ 

๖๙ 

- 
๙ 

๑๑๐ 

- 

๒๓ 

๘ 

๗๑ 

- 
๖ 

๘๐ 

- 

๔๘ 

๑๕ 

๑๔๐ 

- 
๑๕ 

๑๙๐ 

๖ 

๒ 

๗ 

๘ 

- 
๖ 

๒๓ 

- 

 
4.2 สาธารณสุข 

 

ลําดับ ประเภท 
จํานวน 
(แหง) 

ท่ีต้ัง 
แพทย 
(คน) 

พยาบาล 
(คน) 

๑ 

๒ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไหลหิน 

ศูนยสาธารณสุขมลูฐานชุมชน 
 

๑ 

๖ 

 
 
 

หมู ๒ 

หมู ๑ - ๖ 
 
 
 

- 
- 
 
 
 

๗ 

- 
 
 
 

 

 - อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า  ๑๐๐  % 

 
4.3 อาชญากรรม 
การดํารงชีวิตของราษฎรในเขตเทศบาลเปนแบบเครือญาติและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันจึงไมมีเหตุ

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
4.4 ยาเสพติด 
ขอมูลผูเก่ียวของกับยาเสพติด จํานวน 6 คน ไดรับการบําบัดฟนฟู และสงเสริมอาชีพตามโครงการ

ของอําเภอเกาะคาโดยเทศบาลอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 5 คน 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห 
ก) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน 6 ศูนย 
ข) ศูนยบริการคนพิการท่ัวไปตําบลไหลหิน จํานวน 1 ศูนย 
ค) ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลไหลหิน จํานวน 1 ศูนย 
ง) ประสานงานขอรับการสงเคราะหจากหนวยงานตางๆ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 
จ) เบี้ยยังชีพผูพิการ  จํานวน 201 คน (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ฉ) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1,007 คน (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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ช) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 22 คน (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ซ) ปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ จํานวน 1 หลัง (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 
2560) 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง 
การคมนาคมขนสงท่ีใชในการสัญจรไปมาระหวางอําเภอ ตําบลใกลเคียงและหมูบาน ใชถนน 

จํานวน  ๔  สาย  คือ 
๑. ถนนลาดยางแอสฟลลติก จํานวน ๑๗ สาย รวมระยะทาง ๑๑.๕ กิโลเมตร 
๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๔๗ สาย  รวมระยะทาง ๑๑.๑๘ กิโลเมตร 
๓. ถนนลูกรัง  จํานวน  ๔๔ สาย  รวมระยะทาง  ๑๐.๓๘ กิโลเมตร 
๔. ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ใชในการคมนาคมในหมูบาน 

5.2 การไฟฟา 
ภายในเขตเทศบาลตําบลไหลหินรับบริการไฟฟา จาก การไฟฟาสวนภูมิภาอําเภอเกาะคา ซ่ึงครัวเรือน

ในเขตเทศบาลมีไฟฟาใชแลวประมาณ 100 % ครบทุกครัวเรือนท้ัง ๖ หมูบาน แตมีบางพ้ืนท่ียังไมไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว เปนตน  

5.3 การประปา 
ราษฎรในเขตเทศบาลมีน้ําประปาใชแลวประมาณ 100 %  
ประปาหมูท่ี 1 ใชแหลงน้ําดิบจาก แมน้ํายาว 
ประปาหมูท่ี 2 และหมูท่ี 6 ใชแหลงน้ําดิบจาก แมน้ํายาว 
ประปาหมูท่ี 3 ใชแหลงน้ําดิบจาก ลําหวยแมฮวก 
ประปาหมูท่ี 4 ใชแหลงน้ําดิบจาก แมน้ํายาว 
ประปาหมูท่ี 5 ใชแหลงน้ําดิบจาก ลําหวยแมแก 
สวนใหญการใชน้ําจะไมเพียงพอ ในฤดูแลง  
5.4 โทรศัพท 
มีจํานวนชุมสายโทรศัพทในพ้ืนท่ี จํานวน 1 ชุมสาย ราษฎรไดรับบริการโทรศัพทแลว ประมาณ 80 

% โดยสวนใหญจะสื่อสารดวยระบบมือถือ และสามารถติดตอไดทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล แตระบบสายโทรศัพท
ยังยุงเหยิงไมเปนระเบียบ 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
ราษฎรในเขตเทศบาลตองเดินทางไปใชบริการ ณ ไปรษณียเกาะคา ในตัวอําเภอเกาะคา ระยะทาง

ประมาณ 7 กิโลเมตร  
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ในเขตเทศบาลตําบลไหลหินมีพ้ืนท่ีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 7,830 ไร แยกเปน   

ที่นา 5,650 ไร พืชไร 1,205 ไร ไมผล 752 ไร ไมยืนตน 185 ไร พืชผัก 46 ไร ราษฎรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 90 ของประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล พืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาวนาป 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ลําไย ฯลฯ 

6.2 การประมง 
 การประมงในเขตเทศบาลตําบลไหลหินเปนการเลี้ยงปลาในครัวเรือนไวเพ่ือบริโภค 
6.3 การปศุสัตว 
สถานประกอบการดานปศุสัตว 
 - ฟารมเลี้ยงหมู  11 แหง 
 - ฟารมเลี้ยงไก  1  แหง 
6.4 การบริการ 
สถานประกอบการดานบริการ 
 - รานเสริมสวย  4 แหง 
 - รานซอมรถจักรยานยนต  2  แหง 
 - สระวายน้ํา  1  แหง 
 - รานจําหนายรถจักรยานยนต+ เครื่องไชไฟฟา 1 แหง 
 - รานซักรีด 1 แหง 
6.5 การทองเท่ียว 
สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน มีโบราณสถาน จํานวน 1 แหง 
- วัดเสลารัตนปพพตาราม (วัดไหลหินแกวชางยืน/วัดไหลหินหลวง) ตั้งอยู หมูท่ี 2 ตําบลไหลหิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน ดังนี้ 

-  โรงงานเซรามิก 2 แหง 
-  โรงน้ําดื่ม  1  แหง 
-  โรงสีขาว 6  แหง 
-  โรงผลิตขนมจีน 1 แหง 
-  โรงสุรากลั่น 1 แหง 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม  

-  สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน  1  แหง 
-  ตลาดสด (ตลาดเชาไหลหิน)    จํานวน  1  แหง 
-  รานคาท่ัวไปขายของชํา จํานวน  28 แหง  

 -  รานอาหาร+กวยเตี๋ยว  จํานวน  10 แหง 
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กลุมอาชีพ 
 - กลุมของชํารวยและประดิษฐดอกไม หมูท่ี 3 นางพลอย ศรีวิชัย ประธานกลุม 
 - กลุมดอกไมประดิษฐ หมูท่ี 6 นางทองอินทร  ปนตา ประธานกลุม 
 - กลุมทําตุงและทอถุงยาม หมูท่ี 6 นางป  ดวงแกว ประธานกลุม 
 - กลุมทําขางกลองงอกเพ่ือสุขภาพ หมูท่ี 6 นางพรรณี  แสงลูน ประธานกลุม 
 - กลุมทอผาก่ีกระตุก  หมูท่ี 6 นางกิม ปะละ ประธานกลุม 
 - กลุมเย็บผาจักรอุตสาหกรรม หมูท่ี 2  นางสมพร  คําอาย ประธานกลุม 
 - กลุมน้ําพริกแมงดา น้ําพริกสูตรโบราณ หมูท่ี 3 นางเครือวรรณ ทาเรือน ประธานกลุม 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลไหลหินเปนชุมชนแบบชนบท สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํา

นาขาว ไรออย ไรขาวโพด และมันสําปะหลัง และมีอาชีพรับจางเม่ือหมดฤดูทํานา เกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวสวน
ใหญเปนการเลี้ยงเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน เชน โค กระบือ เปด ไก  

7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
 ในดานการผลิตภาคเกษตรกรรมยังเปนอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาล พ้ืนท่ีสวนใหญในเขต

เทศบาลยังเปนท่ีนา ประมาณ ๒ ใน ๓ สวนของพ้ืนท่ีท้ังหมด อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลจึงเปน
อาชีพเกษตรกรรมซ่ึงสวนใหญทํานา  ทําไร และการปศุสัตวสวนใหญเปนแบบครัวเรือนเพ่ือการบริโภค 

 
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

ลําดับท่ี ชื่อคลอง ท่ีต้ัง 
ขนาด 

สภาพการใชงาน 
กวาง ยาว ลึกเฉลี่ย 

๑ 
 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 

 

๖ 

แมนํ้ายาว 
 

อางเก็บนํ้าแมฮวก 

 

อางเก็บนํ้าแมเหิน 

 

ลําหวยแมแก 
 

ลําหวยแมฮวก 

 

ลําหวยแมเหิน 

ม.๑,๒,๔,๖  ตําบลไหลหิน 
 

ม. ๓, ๔  ตําบลไหลหิน 

 

ม. ๓  ตําบลไหลหิน 

 

ม. ๕  ตําบลไหลหิน 

 

ม. ๓  ตําบลไหลหิน 

 

ม. ๓  ตําบลไหลหิน 

๑๕ ม. 
 

๕๐ ม. 

 

๔๐ ม. 

 

๑๐ ม. 

 

๑๐ ม. 

 

๑๐ ม. 

๑๐ ก.ม. 
 

๔ ก.ม. 

 

๓,๔๐๐ ม 

 

๘ ก.ม. 

 

๒๐ ก.ม. 
 

๒๐ ก.ม. 

๕ ม. 
 

๓.๕ ม. 

 

๓ ม. 

 

๓ ม. 

 

๓ ม. 
 

๓ ม. 
 

ใชไดทุกฤดู 
 

ใชไดเฉพาะฤดฝูน 

 

ใชไดเฉพาะฤดฝูน 

 

ใชไดเฉพาะฤดฝูน 

 

ใชไดเฉพาะฤดฝูน 

 

ใชไดเฉพาะฤดฝูน 
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7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

ลําดับ 
ประเภท จํานวน ท่ีต้ัง 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๗ 

ฝาย 

บอนํ้าตื้นสาธารณะ 

บอนํ้าตื้นสวนบุคคล 

บอบาดาลสาธารณะ 

สระเก็บนํ้า 

ประปาหมูบาน 

๕ 

๑๘ 

๘๖ 

๖ 

๖๐ 

๕ 

หมู ๑, ๔, ๕, ๖ 

หมู ๑ – ๖ 

หมู ๑ – ๖ 

หมู ๑ – ๖ 

หมู ๑ – ๖ 

หมู ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลไหลหินนับถือศาสนาพุทธ 100 % มีวัดจํานวน 7 วัด ดังนี้ 

ลําดับ ประเภท จํานวน ชื่อ 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 

วัด 

 
 
 
 
 

 

๗ 

 
 
 
 
 
 

วัดเขาซอน 

วัดไหลหินหลวง 

วัดแมฮวก 

วัดมะกอก - นาบัว 
วัดอัมพวนาราม 

วัดไหลหินใหมชัยมงคล 
วัดปาบานแพะพุทธญาน 

หมู ๑ 

หมู ๒ 

หมู ๓ 

หมู ๔ 
หมู ๕ 

หมู ๖ 

หมู ๑ 

8.2 ประเพณีและงานประจําป 
ก) ประเพณียี่เปง (งานลอยกระทง) เดือน พฤศจิกายน 
ข) ประเพณีสงกรานต เดือน เมษายน 
ค) ประเพณีสลากภัต เดือน ตุลาคม 
ง) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
จ) ประเพณีตานขาวจี่ขาวหลาม เดือน มกราคม 
ฉ) ประเพณีสรงน้ําหลวงพอดํา (หมูท่ี 5) เดือน เมษายน  
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8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ก) หมอสมุนไพรพ้ืนบาน 
ข) หมอเปา 
ค) หมอย่ําขาง 
จ) การทําบายศรี 
ฉ) หมอดิน 
ช) การจักรสาน 
ซ) การจอย ซอ 

8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 ก) ผาทอ (ผาลายสอง) 
 ข) กลองขาว 
 ค) งานจักรสาน 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ํา 
ในเขตเทศบาลตําบลไหลหินมีแหลงน้ําธรรมชาติ ดังนี้ แมน้ํายาว อางเก็บน้ําแมฮวก อางเก็บน้ําแมเหิน

ลําหวยแมแก ลําหวยแมฮวก ลําหวยแมเหิน เกษตรกรใชในการเกษตรและเลี้ยงสัตว 
9.2 ปาไม 
ปาไมในเขตเทศบาลตําบลไหลหิน สวนใหญเปนปาไมเบญจพรรณในเขตปาสงวนแหงชาติ อยูในพ้ืนท่ี

หมูท่ี 3 และหมูท่ี 4 
9.3 ภูเขา 
พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบบนเนินสูง และมีเชิงเขาอยูทางดานทิศตะวันตก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      บทท่ี 3   
                                         การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   
 

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
                  มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีองคการจะนํามาใชในการบริหารงาน  
บุคคล เพราะท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนมา
ใชรวมกัน   ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว     การ
มอบหมายหนาท่ี  และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว   การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
ยุติธรรมและนาเชื่อถือ    เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑท่ีผูบริหารสามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับ
ผลการประเมินไดโดยงานในสวนของผูปฏิบัติงาน   มาตรฐานท่ีกําหนดไวถือเปนสิ่งท่ีทาทายท่ีทําใหเกิดความ
มุงม่ันท่ีจะไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงานมีความถูกตองมากข้ึน เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางใน
การปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ   เพ่ือนําไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผูปฏิบัติงานและผูบริหาร
องคการไดรวมกันกําหนดไวเพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ   
                  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเปนภารกิจท่ี
สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองคการ   เนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว   การบริหารบุคคลเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของตัวกับตัวบุคคลในองคการ 
นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การใหบุคคลพนจากงาน    ท้ังนี้ เพ่ือใหองคการไดคนดีมีความรูความสามารถและความประพฤติดีมา
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงการท่ีองคการจะไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานนั้น  จําเปนตองสรางเครื่องมือ
สําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance   Standard) ข้ึนมาใชในการวัดและประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล ซ่ึงผลท่ีไดจาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลท่ีองคการนําไปใชในการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพน
จากงานโดยท่ัวไปแลว   การท่ีจะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดําเนินไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
เชื่อถือไดนั้น   องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบอีกสวนหนึ่งข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซ่ึงหนึ่งใน
เครื่องมือท่ีตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance  Standard)  ท้ังนี้  เพ่ือใชเปนเกณฑในการ
เปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไวเปนหลักเกณฑท่ีชัดเจนกอนแลว เม่ือดําเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคคลจึง
เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองคการไดกําหนดไว   
                  มาตรฐ านการปฏิบั ติ ง าน  สํ าห รั บ คํ าว าม าตรฐ านการปฏิบั ติ ง าน  (Performance                       
Standard)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายวาเปนผลการปฏิบัติงานในระดับใด
ระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีตองปฏิบัติ โดยจะ
มีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดาน ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 
คาใชจายหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของ
ปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองคการ   จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ   
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วัตถุประสงค   
                  1. เพ่ือใหสวนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดงถึง  
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน   
                  2.    เพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการองคการ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปน  
เครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวไปท้ัง
องคการ อยางมีประสิทธิภาพ   
                  ท้ังนี้  เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการ  
บริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย มีการทํางานปลอดภัยเพ่ือการบรรลุขอกําหนดท่ี  
สําคัญของกระบวนการ   
 

ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
                  หากจะพิจารณาถึงประโยชนท่ีองคการและบุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานข้ึนใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสราง
แรงจูงใจ  การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้   
                  1. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ  
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดกับท่ีควรจะเปนมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได   
                  2. ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งทําใหเราเกิดความมุงม่ันไปสู
มาตรฐานผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทายผูปฏิบัติงานท่ีมุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะ
พยายาม ผูปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน   
                  3. ดานการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานท่ีมี
คุณภาพจะตองปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงาน และพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปน
ประโยชนตอการเพ่ิมผลผลิต   
                  4. ดานการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องท่ีผูบังคับบัญชาใชควบคุม การ  
ปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาท่ีและสงผานคําสั่งไดงายข้ึน ชวยใหสามารถดําเนินงาน
ตามแผนงายข้ึนและควบคุมงานไดดีข้ึน   
                  5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความรูสึกการเปรียบเทียบ 
ผลการปฏิบัติงานท่ีทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และชวยใหผูปฏิบัติงานยอรับผลการ
ประเมินไดดีข้ึน   
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ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  
                 1. เลือกงานหลักของแตละตําแหนงมาทําการวิเคราะหโดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบดวย   
                  2. พิจารณาวางเง่ือนไขหรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตองการผลงานลักษณะใดจากตําแหนงนั้น 
ไมวาจะเปนปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงเง่ือนไขหรือขอกําหนดท่ีตั้งไวตองไมขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานหรือองคการ   
                  3. ประชุมผูท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานใน  
ตําแหนงนั้น ๆ เพ่ือปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน   
                  4. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของอ่ืนๆ เก่ียวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว   
                  5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว   
                  6. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานท่ีกําหนดไวใหมตามความเหมาะสมยิ่งข้ึน เกณฑของ  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑท่ีองคการมักกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงาน
และระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน   
 

ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงกลาวไดโดยละเอียด ดังนี้   
                  1.  ปริมาณงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติเปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร และควรจะใช  
เวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเชนนี้จะไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวยปริมาณ
หรือระยะเวลาท่ีปฏิบัติได   
                  2. คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานท่ีปฏิบัติไดนั้นควรมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด 
โดยสวนใหญ มักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ประณีต ถูกตองเชื่อถือได ประหยัดท้ังเวลา
และทรัพยากร   
                  3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนดมาตรฐานดวย  
คุณภาพหรือปริมาณ แตเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยการใชบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอยางประกอบ   
 

                  ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีตองแสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให  
ผูปฏิบัติงานทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลเสียตอ
ภาพลักษณขององคการและขวัญกําลังใจของเพ่ือนรวมงานอยางไรก็ตาม เพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาท่ี
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ตองเปนมาตรฐานท่ีผูเก่ียวของ
ทุกฝายสามารถยอมรับได โดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปน
ธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดไว ลักษณะงานท่ีกําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัด
ไดเปนจํานวนเปอรเซ็นตหรือหนวยอ่ืน  ๆ ท่ีสามารถวัดไดมีการบันทึกไวใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพร
ใหเปนท่ีรับรูและเขาใจตรงกัน และสุดทายมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดท้ังนี้
ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการท่ีหนวยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหมหรือนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมาใชปฏิบัติงาน   
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โครงสรางองคกรของเทศบาลตําบล   
                  เทศบาลตําบลมีสภาตําบลอยูในระดับสูงสุดเปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล  
กรรมการบริหารของนายกเทศมนตรีตําบล ซ่ึงเปนผูใชอํานาจบริหารงานเทศบาลตําบลและมีพนักงานประจํา 
ท่ีเปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลัดและผูอํานวยการกองเปนหัวหนางานบริหาร
ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ ไดเทาท่ีจําเปนตามภาระหนาท่ีของเทศบาลแตละแหงเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยู ดังนี้   
 
                  - สํานักงานปลัด               -   กองชาง                    - กองคลัง   
 

                                               โครงสรางสํานักงานปลัดเทศบาล   
 

 
                                                         สํานักงานปลัด   
 

 
     
    
 
 
งานบริหารงานท่ัวไป                     งานนโยบายและแผน                   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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๑. สํานักงานปลัดเทศบาลตําบล ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล
ตําบลและราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ัง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลตําบลใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง            
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล แบงสวนราชการภายในออกเปน ๓ งาน ประกอบดวย 

 ๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป  
  - งานบริหารงานท่ัวไป 
  - งานบริหารงานบุคคล 
  - งานเลขานุการและกิจการสภาเทศบาลตําบล 
  - งานการเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
   - งานบริหารการศึกษา 
  - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 ๑.๒ งานนโยบายและแผน 

    -  งานนโยบายและแผน 
    -  งานขอมูลและวิชาการ 
    -  งานติดตามและประเมินผล 
    -  งานงบประมาณ 

  - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   ๑.๓ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
    - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
    - งานสังคมสงเคราะห 
    - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

   

                                               โครงสรางกองคลัง   
 

   

 

  งานการเงินและงานบัญชี          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได         งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ           
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                  ๒. สวนการคลัง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงินและ
เอกสารทางการเงินการตรวจใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ  
เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ  การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งาน
เก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการ 
ภายในออกเปน ๓ งาน ประกอบดวย 

๒.๑ งานการเงินและงานบัญชี 
    - งานการเงิน 
    - งานรับเงินเบิกจายเงิน 
    - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

  - งานเก็บรักษาเงิน   
    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนการควบคุมเบิกจายเงิน 
    - งานงบการเงินและงบทดลอง 
    - งานแสดงฐานะทางการเงิน 

  - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
    - งานพัฒนารายได 
    - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

  - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
   ๒.๓ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    - งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

  - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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       โครงสรางกองชาง   
 

 
      งานกอสราง 

  

 
                     ๓. กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน 
วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสราง 
และซอมบํารุง การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจายวัสดุอุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย  
แบงสวนราชการภายใน ดังนี้ 
   งานกอสราง 
    - งานกอสรางและบูรณะซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน 
    - งานออกแบบและควบคุมการกอสราง 
    - งานประสานสาธารณูปโภค 
    - งานผังเมืองและสถาปตยกรรม 

  - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
 

เรื่อง  แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการในการใหบริการประชาชน 
 

ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมายเหตุ 

1 รับแจงเรื่องราวรอง
ทุกข 
 

1. ผูรองยื่นแบบรองเรียน/ 
รองทุกข 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3. เจาหนาท่ีดําเนินการแกไข
ปญหาตามเรื่องรองเรียน/ 
รองทุกข 
4. แจงผลการดําเนินการ 

1. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 
2. แบบคํารอง 

แจงตอบรับการ
ดําเนินการ ใหผู
รองเรียนทราบ
ภายใน  
7 วัน 

 

 

2 ใหบริการปรึกษา
และคําแนะนํา
ความรูดาน
กฎหมาย 

1.ผูใชบริการแจงความประสงค
และขอรับคําแนะนําความรูดาน
กฎหมาย 
2.ดําเนินการใหคําปรึกษาทันที 

- ทันที  

3 การรับหนังสือ วันจันทร – วันศุกร 
1.การลงทะเบียนหนังสือ 
รับ – สง 
2. จัดสงหนังสือตามหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
3. แตละสวนเสนอหนังสือตอ
ปลัดเทศบาล 
4. ปลัดเทศบาลใหความเห็น
ขอแนะนําหรือพิจารณาหนังสือ
เสนอตอผูบริหาร 
5. นายกเทศมนตรีรับทราบ/
พิจารณาสั่งการและลงลายมือชื่อ
ในหนังสือเจาหนาท่ีรับไป
ดําเนินการ 

- 10 นาที/เรื่อง  
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมายเหตุ 

4. 
 

สนับสนุนน้ํา
อุปโภคบริโภค 

1. ประชาชน หรือหนวยงานแจง
ความประสงคขอรับการสนับสนุน
น้ําเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค  
เปนลายลักษณอักษร  
2. นายกเทศมนตรีอนุมัติใหการ
สนับสนุน  
3. ดําเนินการใหการสนับสนุนน้ํา
อุปโภค บริโภค โดยการอนุมัติของ
นายกเทศมนตรี 

1. หนังสือแจงความ
ประสงคขอรับการ
สนับสนุนน้ําอุปโภค 
บริโภค 
2. แผนการขอรับการ
สนับสนุนน้ําอุปโภค 
บริโภค (ถามี)  

3 ชม./ราย  

5. ชวยเหลือ 
สาธารณภัย 

ทันทีท่ีไดรับแจงเหตุ - ในทันที  

6. ชวยเหลือ
ผูประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน 

1. ประชาชน แจงความประสงค
ขอรับการชวยเหลือเปนลาย
ลักษณอักษร  
2. นายกเทศมนตรีอนุมัติใหการ
ชวยเหลือ 
3. ดําเนินการใหการชวยเหลือ 

1. หนังสือแจงความ
ประสงคขอรับการ
ชวยเหลือ 
2.สําเนาทะเบียนบาน 
3.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 

7  วัน/ราย  

7. การขอสนับสนุน
กําลัง อปพร. ท่ี
ไมใชเพ่ือการสา
ธารณภัย 

1. ประชาชน หรือหนวยงานแจง
ความประสงคขอรับการสนับสนุน
เปนลายลักษณอักษร  
2. นายกเทศมนตรีอนุมัติ  
3. ดําเนินการใหการแจง อปพร. 
เพ่ือออกปฏิบัติงาน 

1. หนังสือแจงความ
ประสงคขอรับการ
สนับสนุน 
2.สําเนาทะเบียนบาน 
3.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 

7  วัน/ราย  

8. ลงทะเบียน
ผูสูงอายุและผู
พิการรับเบี้ยยังชีพ
(รายใหม) 
 

- รับยื่นเอกสารสําเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบานจาก
ราษฎร 
- เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน
พรอมซักประวัติผูรับเบี้ยตาม
แบบฟอรม 
ลงทะเบียนผูสูงอายุ/พิการ 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 

3 นาที/ราย  

9. การขอรับเบี้ย 
ยังชีพกรณี 
รับเงินสด 

เจาหนาท่ีออกพ้ืนท่ีสํารวจและ
แจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 

1. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 

3 นาที/ราย  
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

10. การยื่นเรื่องขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

การยื่นเรื่องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
- ยื่นคํารองพรอมโครงการ  
- ตรวจสอบเอกสาร  
- พิจารณาโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติ 
- เสนอผูบริหารพิจารณา
อนุมัติ 
- แจงผลใหผูขอรับการ
สนับสนุนทราบและนําไป
ปฏิบัต ิ

หนังสือขอรับสนับสนุน
งบประมาณพรอมโครงการ 
 

10 วัน/เรื่อง  

11. การรับคํารองขอ
ใหบริการทางดาน
สาธารณสุข 

- รับคํารองขอใหบริการ
ทางดานสาธารณสุขจาก
ราษฎร 
- ประสานเจาหนาท่ีและเขา
ดําเนินการแกไขปญหาดาน
สาธารณสุขและ   รายงาน
ผูบริหารทราบ 
(กรณีท่ีไมสามารถติดตอ
เจาหนาท่ีสถานีอนามัยได จะ
ดําเนินการแกไขปญหาใน
วันรุงข้ึนหรือเร็วท่ีสุด) 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชน 

15 นาที/ราย  

12. การขออนุญาต
ประกอบกิจการท่ี
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (130 
ประเภท) 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ(แบบ 
ก.อ.1)  
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พ้ืนท่ี และสถานท่ีตั้งประกอบ
กิจการ แลวพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ.2) 

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานผู
ขออนุญาต 
2. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
ผูจัดการ หากไมเปนบุคคล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต 
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ 

15 วัน/ราย กรณีราย
ใหม 
(เดิม 20 
วัน/ราย) 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

   4. สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล
พรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล (กรณีผูขอเปนนิติ
บุคคล) 
5. สําเนาในอนุญาตปลูก
สรางอาคารท่ีใชแสดงวา
อาคารท่ีใชเปนสถาน
ประกอบการสามารถใช
ประกอบการนั้นไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
6. หนังสือมอบอํานาจ
พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบและผูรับ
มอบกรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมสามารถดําเนินการดวย
ตนเอง 

  

13. การขออนุญาต
จัดตั้งตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูขออนุญาตยื่นแบบคํา
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เอกชน  
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พ้ืนท่ี และสถานท่ีตั้งประกอบ
กิจการ แลวพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ  

1. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูขออนุญาต 
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูจัดการ หาก
ไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือ
ใบอนุญาต 
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ 

15 วัน/ราย 
 
 
 

(เดิม 20 
วัน/ราย) 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

14. ขออนุญาตจัดตั้ง
สถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือท่ี
สะสมอาหาร 
(พ้ืนท่ีเกิน 200 
ตร.ม.) 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร (แบบ ส.อ.1)  
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พ้ืนท่ี และสถานท่ีจําหนาย
อาหาร แลวพิจารณาออก
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง
สถานท่ีจําหนายอาหาร (แบบ 
ส.อ.2) 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูขออนุญาต 
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูจัดการ หาก
ไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือ
ใบอนุญาตประกอบการ 
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ 
4. สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล 
พรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล (กรณีผูขอเปนนิติ
บุคคล) 
5. สําเนาใบอนุญาตปลูก
สรางอาคารท่ีใชแสดงวา
อาคารท่ีใชเปนสถาน
ประกอบการนั้นไดโดย 
ถูกตองตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

15 วัน/ราย 
 
 
 

(เดิม 20 
วัน/ราย) 
 

15. ขออนุญาต
จําหนายสินคาใน
ท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะ (แบบ 
ส.ณ. 1)  
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ 
พ้ืนท่ี และสถานท่ีจําหนาย 
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
แลวพิจารณาออกใบอนุญาต
ฯ (แบบ ส.ณ.2) 

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูขอรับ 
ใบอนุญาต 
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนา 
ทะเบียนบานของผูชวย
จําหนายฯ 
3. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว
ไมสวมหมวก ไมสวมแวน 
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของ
ผูรับ 

15 วัน/ราย 
 
 
 

(เดิม 20 
วัน/ราย) 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

16. การจัดเก็บภาษี
ปาย 
 

1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายยื่น
แบบแสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1.) พรอมเอกสาร
ประกอบ 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย
ชําระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบเสร็จรับเงินคาเสีย
ภาษีปายปท่ีผานมา (ภ.ป.7) 
 

5 นาที/ราย 
 

กรณี 
รายเกา 
 

17. การจัดเก็บภาษี
บํารุงทองท่ี 
 
 
 
 

1. ผูเปนเจาของท่ีดินยื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุง 
ทองท่ีชําระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง 
ทองท่ี (ภ.บ.ท. 11) 

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
บํารุงทองท่ีปท่ีผานมา 
(ภ.บ.ท.11) 
 
 

5 นาที/ราย 
 
 
 
 
 

กรณี 
รายเกา 

18. การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดินยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 
3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีชําระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
โรงเรือน (ภ.ร.ด.12) 

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
โรงเรือนและท่ีดินปท่ีผาน
มา (ภ.ร.ด.12) 

5 นาที/ราย กรณี 
รายเกา 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

19. การจดทะเบียน
พาณิชย 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย 
2. นายทะเบียนตรวจสอบ
การกรอกรายการในคําขอจด
ทะเบียนโดยละเอียดให
ถูกตองและมีเอกสาร
ประกอบท่ีกําหนดครบถวน 
3. กําหนดเลขคําขอจด
ทะเบียนและวันท่ีรับคําขอ 
4. กําหนดเลขทะเบียน
พาณิชย 
5. เรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียม(50 บาท) 
6. ออกใบทะเบียนพาณิชย 
7. มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหแกผูขอจดทะเบียน 

1.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน จํานวน  
1 ชุด 
2. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 
1 ชุด 
3. สําเนาสัญญาเชา(ถามี) 
4. หนังสือยินยอมใหใช
สถานท่ี(ถามี) 
 

10 นาที/ราย 
 

 

20. การจดทะเบียน
เปลี่ยนรายการ 
 

1.ผูขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ติดตอนายทะเบียน 
2. นายทะเบยีนตรวจสอบ
เลขที่คําขอเดิมและเลข
ทะเบียน 
3. ตรวจสอบรายการที่ขอ
เปลี่ยนแปลง และลายมือชื่อผู
ขอจดทะเบียน ซึ่งตองเปน
บุคคลเดียวกัน 
4. กําหนดเลขคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
และวันที่รับคําขอ 

1.สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานจํานวน 1 ชุด 
2. หนังสือมอบอํานาจ(กรณี
มอบอํานาจ) จํานวน 1 ชุด 
3. ใบทะเบียนพาณิชยฉบับ
จริง 
4. สําเนาหนังสือสําคัญแสดง
การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล หรือใบทะเบียนสมรส  
 
 

30 นาที/ราย 
 

 

 5. เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม 
(20 บาท) 
6. เรียกคืนใบทะเบียนพาณิชย 
7. ออกใบทะเบียนพาณิชย
ฉบับใหม 
8.มอบใบทะเบียนพาณชิย
ใหแกผูขอจดทะเบียน 

(กรณี เปลี่ยนแปลงชื่อตัว 
หรือชื่อสกุล) 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

21. จดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชย
กิจ 
 

1.ผูขอยกเลิกประกอบการ
ติดตอนายทะเบียน 
2. นายทะเบียนตรวจสอบ
เลขท่ีคําขอเดิมและเลข
ทะเบียน 
3. ตรวจสอบรายการท่ีขอ
ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
และลายมือชื่อผูขอจด
ทะเบียน ซ่ึงตองเปนบุคคล
เดียวกัน 
4. กําหนดเลขคําขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจ และวันท่ี 
รับคําขอ 
5. เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม 
(20 บาท) 
6. เรียกคืนใบทะเบียน
พาณิชย 

1.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน จํานวน  
1 ชุด 
2. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 
1 ชุด 
3. ใบทะเบียนพาณิชยฉบับ
จริง 
 

10 นาที/ราย 
 

 

22. ขออนุญาตกอสราง
อาคาร 

1.  ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร  ตาม
แบบคําขออนุญาตกอสราง
อาคารร้ือถอน  ดัดแปลง  
(แบบ  ข.1)  พรอมเอกสาร 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบผัง
เมือง  และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3.  นายชาง / วิศวกร  ตรวจ
พิจารณาแบบ 
4.  เจาพนักงานทองถ่ิน
พิจารณาคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร 
 

1.  สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาต 
2.  สําเนาโฉนดที่ดนิขนาด
เทาตนฉบบัทุกหนา  พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา  (กรณีผูขอ
ไมใชเจาของตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของที่ดินให
กอสรางอาคารในที่ดนิหรือ
สําเนาสัญญาเชาทีด่ิน) 
3.  หนังสือยินยอมชิดเขต
ที่ดินตางเจาของ 
4.  หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและ
คํานวณโครงสราง 

30 วัน/ราย  
(กรณีผูขอ
อนุญาตใชแบบ
กอสรางอาคาร
ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง
หรือแบบของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นๆ  
ระยะเวลา
ใหบริการ  10 
วัน / ราย 

(เดิม 20 
วัน/ราย) 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

23. ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร 

1.  ผูอนุญาตยื่นคําขออนุญาต
รื้อถอนอาคารตามแบบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร  รื้อ
ถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1)  
พรอมเอกสาร 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบผัง
เมือง  และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3.  นายชาง / วิศวกร  ตรวจ
พิจารณาแบบ 
4.  เจาพนักงานทองถ่ิน
พิจารณาคําขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาต 
2.  สําเนาโฉนดท่ีดินแปลง
ท่ีตั้งของอาคารท่ีขออนุญาต
รื้อถอน  ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนา 
3.  หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบ
ข้ันตอนวิธีการ  และสิ่ง
ปองกันวัสดุรวงหลนในการ
รื้อถอนอาคาร  (กรณีเปน
อาคารท่ีมีลักษณะ  ขนาด  
อยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
4.  หนังสือแสดงความ
ยินยอมของวิศวกรผู
ควบคุมงาน  (แบบ  น.4) 
5.  แผนผังบริเวณแบบ
แปลน  และรายงานการ
ประกอบแบบแปลน 
 
 

20 วัน/ราย (เดิม 30 
วัน/ราย) 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

24. ขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

1.  ผูอนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคารตาม
แบบคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร  รื้อถอน  ดัดแปลง  
(แบบ  ข.1)  พรอมเอกสาร
ประกอบ 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน / ตรวจ
สถานท่ี / ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3.  นายชาง / วิศวกร  ตรวจ
พิจารณาแบบ 
4.  เจาพนักงานทองถ่ิน
พิจารณาคําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาต 
2.  สําเนาโฉนดท่ีดินขนาด
เทาตนฉบับทุกหนา  พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา  (กรณีผูขอ
ไมใชเจาของตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของท่ีดินให
กอสรางอาคารในท่ีดินหรือ
สําเนาสัญญาเชาท่ีดิน) 
3.  หนังสือยินยอมชิดเขต
ท่ีดินตางเจาของ 
4.  หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและ
คํานวณโครงสรางอาคาร 
5.  หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรม 
6.  แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายงาน
ประกอบแบบแปลนพรอม
รายการคํานวณโครงสราง 
7. รายงานคํานวณระบบ
บําบัดน้ําเสีย  (กรณีอาคาร
ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย)   
 

20 วัน/ราย (เดิม 30 
วัน/ราย) 
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

25. ขออนุญาตขุดดิน
ถมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผูอนุญาตแจงการขุดดิน
ถมดิน  พรอมเอกสาร
ประกอบ 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน / ตรวจ
สถานท่ี / ตรวจสอบแบบ
แปลน รายการประกอบแบบ
แปลนฯ 
3.  นายชางตรวจพิจารณา
แบบ 
4.  เจาพนักงานทองถ่ิน
พิจารณาการแจงการขุดดิน
ถมดิน 

1. แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนท่ีถูกตองตาม
กฎกระทรวง หรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออก
กฎหมายวาดวยการขุดดิน
ถมดิน 
2. สําเนารายการคํานวณ
วิธีการปองกันการพังทลาย
ของดิน 
3. สําเนาทะเบียนบานของ
ผูแจงในกรณีท่ีผูแจงเปน
บุคคลธรรมดา/สําเนา
ทะเบียนบานของเจาของ
ท่ีดินในกรณีท่ีผูแจงไมได
เปนเจาของท่ีดิน 
4.สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลใน
กรณีท่ีผูแจงเปนนิติบุคคล 
5. หนังสือมอบอํานาจใน
กรณีท่ีผูแจงการขุดดิน/ถม
ดินใหบุคคลอ่ืนไปยื่นใบแจง
การขุดดิน/ถมดิน 
6. หนังสือแสดงความ
ยินยอมของเจาของท่ีดิน 
7. หนังสือรับรองของผู 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมพรอมสําเนา
ใบอนุญาต 
8. หนังสือรับรองของผู
ควบคุมงานพรอมสําเนา
ใบอนุญาตผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สําเนาแสดงเอกสารสิทธิใน
ท่ีดิน 

7 วัน/ราย  
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ท่ี 
กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ 

เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

26. งานซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ 
 

รับเอกสารแจงซอมไฟฟา
สาธารณะจากทุกหมูบาน 
จนกวาครบทุกหมูบานท่ีมี
ความชํารุดเสียหาย หรือมี
จํานวนมากแมจะไมครบครบ
ทุกหมูบาน เม่ือไดรับทราบ
จํานวนท่ีแนนอนและพ้ืนท่ี
แลวจะดําเนินการซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะตามคําขอ
ของหมูบาน 

1.หนังสือแจงซอมไฟฟา 25 วัน  

27.   การขอหนังสือ
รับรองสิ่งปลูก
สราง 

1.  ผูขอยื่นคําขอหนังสือ 
รับรองสิ่งปลูกสรางพรอม
แบบแปลนประกอบ 
2.  นายชาง ตรวจสอบขอมูล
3.  เจาหนาท่ีออกหนังสือ
รับรองสงปลูกสราง 

1.สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
3.แบบแปลน 

7 วัน  

 
 
 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลไหลหิน   

โทรศัพท  0-5427-4523 ตอ 11 
โทรสาร   0-5427-4523 ตอ 14 
http:/www.laihi.go.th 
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