
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง 

 



 
 

 

 กรุงเทพมหานครในฐานะองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ มีหนาท่ีรับผิดชอบใหบริการ
ประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย  การพัฒนารูปแบบการใหบริการประชาชนไดมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ฝายปกครอง สํานักงานเขต  นับไดวาเปนงานหลักท่ีมีความสําคัญฝายหนึ่ง  ซ่ึงนอกจากจะมีหนาท่ีในการ
ใหบริการประชาชนโดยตรงแลว  ยังมีหนาท่ีในการบริหารและประสานงานในหนวยงานสํานักงานเขตอีกดวย 
 

  ปจจุบันฝายปกครอง  มีหนาท่ีรับผิดชอบครอบคลุมงานหลายดาน ไดแก  ทะเบียนพินัยกรรม  
ทะเบียนมูลนิธิ  ทะเบียนสมาคม  ทะเบียนมัสยิดอิสลาม  ทะเบียนศาลเจา ทะเบียนสัตวพาหนะ  ทะเบียนนิติกรรม 
การฌาปนกิจสงเคราะห   การสอบสวนรับรองบุคคล  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การเลือกตั้ง   
การทําประชามติและประชาพิจารณ  การจัดทําแผนพัฒนาเขต การคุมครองผูบริโภค การบริหารและบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการ  การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ  การประชาสัมพันธ  การรับเรื่องรองทุกข 
การสื่อสารและรับสงวิทยุ  การประชุม งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  งานลูกเสือชาวบาน  งาน
มวลชน  งานเขตเคลื่อนท่ี  งานสภาเขต  งานราชการสวนภูมิภาค งานยุทธศาสตร  นโยบายและแผนและการ
ติดตามประเมินผล  งานบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณและธุรการ งานชวยอํานวยการและเลขานุการ งานพิธี
การ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะกลาง  งานสารสนเทศ  งานราชการประจํา
ท่ัวไปของสํานักงานเขต งานที่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ จะเห็นไดวาฝาย
ปกครองตองปฏิบัติงานเก่ียวของกับระเบียบ กฎหมาย และคําสั่งตาง ๆ  เปนจํานวนมาก  ดังนั้น เจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานฝายปกครอง  จึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ  และใชกฎ ระเบียบ กฎหมายอยาง
ถูกตองตลอดเวลา 
 

 คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต ฉบับนี้ไดพิจารณาจัดทําข้ึนเพ่ือให
ผูปฏิบัติงาน ใชเปนกรอบในการทํางานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีรายละเอียด  ระยะเวลา และข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนการตาง ๆ 
ของหนวยงาน  โดยผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรูดวยตนเองและสามารถนําไปอางอิงไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว รวดเร็ว  ถูกตอง สอดคลองกับกฎหมาย และ
เปนธรรม ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนผูขอรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
 

คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 
เมษายน  255๘ 
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1 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 

 
 

คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของใช
ประโยชนเปนแนวทางการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนงานและเพ่ือชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบ  
ลดขอผิดพลาดหรือลดเวลาในการทํางาน ชวยใหงานเสร็จเร็วข้ึน รวมถึงชวยลดปญหาของการทํางานหลายมาตรฐาน             
ใหเปนการทํางานท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงแบงภารกิจในการปฏิบัติงานออกเปน 17 กระบวนงาน ดังนี้ 

1.  กระบวนงานสอบสวนรับรอง 
2. กระบวนงานทะเบียนพาณิชย 
3. กระบวนงานทะเบียนพินัยกรรม 
4. กระบวนงานทะเบียนสมาคม 
5. กระบวนงานทะเบียนมูลนิธิ 
6. กระบวนงานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
7. กระบวนงานทะเบียนมัสยิด 
8. กระบวนงานทะเบียนศาลเจา 
9. กระบวนงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. กระบวนงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตามประเมินผล 
11. กระบวนงานการบริหารงานบุคคล 
12. กระบวนงานการจัดการงานสารบรรณ 
13. กระบวนงานการกลั่นกรองงานและชวยอํานวยการ 
14. กระบวนงานการบริหารการประชุม 
15. กระบวนงานการจัดงานพิธี รัฐพิธี 
16. กระบวนงานการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
17. กระบวนงานการประชาสัมพันธและการรับเรื่องรองทุกข 
18. กระบวนงานการดําเนินการทางวินัยและกระบวนงานความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี 
19. กระบวนงานนิติกรรม 

 

เนื้อหาสาระของคูมือเลมนี้ ประกอบดวย ผังกระบวนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตามประเมินผล ตลอดจนผูรับผิดชอบและเอกสารอางอิงตางๆ 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝายปกครอง              
ท้ัง ๕๐ สํานักงานเขต 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 



2 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

 
 

 ในสภาพการณปจจุบัน หลายหนวยงานอาจมีความรูสึกวางานในหนวยงานของตนนั้นไมเปนระบบท่ี
ดี  เนื่องจากความไมชัดเจนวา จะทําอะไรกอนหลัง  หรือใครตองเปนคนทํางานในข้ันตอนใด  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ท่ีซํ้าซอนทําใหเสียเวลา  เสียทรัพยากร  และไมมีประสิทธิภาพ  หรืออาจเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากรใน
หนวยงาน  รวมท้ังบางลักษณะงาน  มีรายละเอียดสูง  ผูปฏิบัติงานขาดความม่ันใจ  เกรงวาจะปฏิบัติงานผิดพลาด  
องคกรท้ังหลายจึงตองการท่ีจะพัฒนาการทํางานขององคกรใหมีระบบการทํางานท่ีดี   การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐาน  การปฏิบัติงาน ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย บรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนงานเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดการสูญเสีย  และลดปญหาความขัดแยงในการทํางานระหวางบุคลากรของ
หนวยงาน รวมท้ังลดปญหาความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วทันตาม
กําหนดเวลานัดหมาย  
 

 คู มือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต ซ่ึงประกอบดวย แผนผังกระบวนงาน                  
และมาตรฐานคุณภาพงาน  ซ่ึงเปนขอกําหนดท้ังในเชิงคุณภาพ และปริมาณ  คณะทํางานฯ จึงไดวิเคราะหและ
กําหนดกระบวนงาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงใหเห็น จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของงาน  เปนสวน
หนึ่งของการนํากระบวนงานไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามขอกําหนดท่ีสําคัญ  สามารถนําไปใชประโยชนในการสอนงาน 
การตรวจสอบการทํางาน  การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชอางอิง มิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน และสรางความเขาใจ กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ    

 

ความเปนมาและความสําคัญ 
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๑. เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดใชในการศึกษาทําความ
เขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอน ตลอดจนความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใชในการอางอิงในการปฏิบัติงานและลดขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือใชในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน 
5.  เพ่ือใชเปนองคความรูและเปนแหลงขอมูลแกผูสนใจ

วัตถุประสงค 
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1.  การสอบสวนรับรอง  เริ่มจากรับเรื่อง  ตรวจสอบหลักฐาน การสอบสวน  เสนอความเห็น การพิจารณา 
อนุมัติ การออกหนังสือรับรอง จนถึงสงมอบหนังสือรับรอง 
2.  ทะเบียนพาณิชยกิจ   
 2.1  การจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน บันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  
ออกใบทะเบียน เก็บคาธรรมเนียม สงมอบเอกสารจนถึงจัดทําแฟมทะเบียน 
 2.2  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ออกใบทะเบียน
พาณิชย  เก็บคาธรรมเนียมสงมอบเอกสาร จนถึงจัดทําแฟมทะเบียน 

2.3 การจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ออกใบยกเลิกทะเบียนพาณิชย  
เก็บคาธรรมเนียม สงมอบเอกสารจนถึงจัดทําแฟมทะเบียน 
๓. ทะเบียนพินัยกรรม 
 3.1 การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ 
สอบสวน  เสนอความเห็นตามลําดับชั้น ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ จนถึงสงมอบเอกสาร 
 3.2  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสวน  
เสนอความเห็นตามลําดับชั้น ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ จนถึงสงมอบเอกสาร 
 3.3 การทําพินัยกรรมดวยวาจา เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสวน             
เสนอความเห็นตามลําดับชั้น ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ จนถึงสงมอบเอกสาร 
 3.4 การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ               
เสนอความเห็นตามลําดับชั้น ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ จนถึงสงมอบเอกสาร 
 3.5 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ  
เสนอความเห็นตามลําดับชั้น ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ จนถึงสงมอบเอกสาร 
 3.6 การสละมรดก เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสวน เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ จนถึงสงมอบเอกสาร 
๔. ทะเบียนสมาคม 
 4.1 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียมคําขอ ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบ
คุณสมบัติ สอบสวน เสนอความเห็น เก็บคาธรรมเนียมและสงมอบเอกสาร จัดทําแฟมทะเบียน 
 4.2 การจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมข้ึนใหมท้ังชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม               
เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียมคําขอ  ตรวจสอบหลักฐาน  ตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสวน เสนอความเห็น               
เก็บคาธรรมเนียมและสงมอบเอกสาร จัดเก็บเอกสาร 
 ๔.3  การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคม  เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียมคําขอ ตรวจสอบ
หลักฐาน เสนอความเห็นตามลําดับชั้น เก็บคาธรรมเนียมและสงมอบเอกสาร จัดเก็บทะเบียนเอกสาร 
 4.4  การจดทะเบียนเลิกสมาคม เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียมคําขอ  ตรวจสอบหลักฐาน                  
เสนอความเห็นตามลําดับชั้น แจงสมาคม จัดเก็บเอกสาร 
๕. ทะเบียนมูลนิธิ 
 5.1  การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  เริ่มจากรับคําขอตามแบบ ม.น.๑  ตรวจสอบหลักฐาน ตรวสอบคุณสมบัติ 
สอบสวน เสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต  เก็บคาธรรมเนียมจนถึงสงมอบเอกสาร 
 5.2  จดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมท้ังชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 
เริ่มจากรับคําขอตามแบบ ม.น. ๒  ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสวน เสนอนายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต  เก็บคาธรรมเนียมจนถึงสงมอบเอกสาร 

ขอบเขตของกระบวนงาน 
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 5.3  จดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิ เริ่มจากรับคําขอตามแบบ ม.น. ๒ ตรวจสอบความถูกตอง  
เสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต  เก็บคาธรรมเนียมจนถึงสงมอบเอกสาร 
 5.4  จดทะเบียนเลิกมูลนิธิ  เริ่มจากรับคําขอตามแบบ ม.น. 5  ตรวจสอบความถูกตอง  เสนอนายทะเบียน
พิจารณาอนุญาต  เก็บคาธรรมเนียมจนถึงแจงมูลนิธิ 
 5.5   การรายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยออกตรวจตราการดําเนิน
กิจการของมูลนิธิ ใหมูลนิธิจัดทําแบบรายงานการดําเนินกิจการ รายงานการประชุม บัญชีรายรับ รายจาย และงบดลุ 
สงกรุงเทพมหานคร 
๖.   กระบวนงานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 6.1  จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียม  ตรวจสอบหลักฐาน 
ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน  เสนอความเห็น เก็บคาธรรมเนียมและสงมอบเอกสาร             
จัดทําแฟมทะเบียน 
 6.2  จดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียม  
จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน  เสนอความเห็น จัดเก็บแฟมทะเบียน 
 6.3  จดทะเบียนแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมท้ังชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห               
เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียม ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน              
เสนอความเห็นตามลําดับชั้นอนุมัติ  จัดเก็บแฟมทะเบียน 
 6.4  จดทะเบียนเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เริ่มจากรับคําขอ เก็บคาธรรมเนียม  ตรวจสอบหลักฐาน 
จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน เสนอความเห็นตามลําดับชั้น จัดเก็บแฟมทะเบียน 
 6.5  การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เริ่มจากรับคําขอเก็บ
คาธรรมเนียม ตรวจสอบหลักฐาน จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน  เสนอความเห็นตามลําดับชั้น เก็บคาธรรมเนียม 
จัดเก็บแฟมทะเบียน 
7. กระบวนงานทะเบียนมัสยิดเริ่มจากรับคําขอ ตรวจสอบหลักฐาน พิจารณาเสนอความเห็น มีคําสั่งรับจดทะเบียน
จัดตั้งมัสยิด จนถึงสงมอบหนังสือสําคัญแสดงการจัดตั้งมัสยิด 
8. กระบวนงานทะเบียนศาลเจา 
 8.1 การข้ึนทะเบียนศาลเจา เริ่มจากรับคําขอ ตรวจสอบหลักฐาน พิจารณาเสนอความเห็น จนถึงการรับ
รายงาน 
 8.2 การอุทิศท่ีดินใหเปนสมบัติของศาลเจา เริ่มจากรับคําขอ ตรวจสอบหลักฐาน พิจารณาอนุญาต จนถึง
การรับรายงาน 
 8.3 การแตงตั้งผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา เริ่มจากรับคําขอ ตรวจสอบหลักฐาน  
พิจารณาเสนอความเห็น  จนถึงพิจารณาอนุญาต 
 8.4 การขอเชาอาคาร/ท่ีดิน หรือขอตออายุสัญญาเชาอาคาร/ท่ีดินของศาลเจา เริ่มจากรับคําขอ ตรวจสอบ
หลักฐาน  เสนอความเห็น  จนถึงพิจารณาอนุญาต 
 8.5  การกอสรางบูรณะ ซอมแซมอาคารในท่ีดินของศาลเจา เริ่มจากรับคําขอ ตรวจสอบหลักฐาน พิจารณา
เสนอความเห็น จนถึงพิจารณาอนุญาต 
๙.    การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เริ่มจากกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  ดําเนินการ  จนถึง 
ผลสําเร็จของงาน 
๑๐. กระบวนงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตามผลการประเมิน เริ่มจากรับเรื่อง เวียนแจง  
ฝาย แตงตั้งคณะทํางาน ประชุมคณะทํางาน รับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป สงรางแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสํานักยุทธศาสตรและการประเมินผล จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามพิจารณาการตรวจรางแผนปฏิบัติราชการจาก
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สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลแจงสวนราชการ ติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการ
ประเมินผลตามแผน จนถึงรวมเรื่อง  
๑๑. การบริหารงานบุคคล  (ขาราชการ) 

11.1  การลาประเภทตางๆ  
11.1.1  การลาปวย  ลากิจสวนตัว ลาพักผอน การลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตร ลาเขารับการ

ระดมพลเขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการตรวจเพ่ือเขารับราชการทหาร เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบ                
เสนอหนังสือ  จนถึงรวบรวม 

11.1.2  การลาไปตางประเทศ  ลาอุปสมบท  ลาไปประกอบพิธีฮัจย  เริ่มจากรับเรื่อง  ตรวจสอบ  
เสนอหนังสือ  จนถึงรวบรวม 

11.1.3  การลาออก  เริ่มจากรับเรื่อง  ตรวจสอบ  เสนอหนังสือ  จนถึงรวบรวม 
  11.2   การจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการและลูกจาง เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบ เสนอผูมีอํานาจลงนาม  
จนถึงรวบรวม 
  11.3  การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 
                    11.3.1  การบรรจุแตงตั้ง เริ่มจากรับเรื่อง รับรายงานตัว จัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง จนถึงการ
ลงทะเบียนประวัติ 
          11.3.2  การโยกยาย (ตางหนวยงาน) เริ่มจากรับเรื่อง แจงผูมีรายชื่อทราบ จนถึงการลงทะเบียน
ประวัติ 
          11.3.3  การโยกยาย (ภายในหนวยงาน)  เริ่มจากรับเรื่อง  ตรวจสอบ  จนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
          11.3.4  การโอน  เริ่มจากรับเรื่อง  แจงหนวยงานรับโอนทราบ  ตรวจสอบ  จัดทําคําสั่ง 
จนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
          11.3.5  การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เริ่มจากแจงสวนราชการ  ตรวจสอบ  การจัดทําคําสั่ง 
แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  จนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
 11.4  การแตงตั้งใหขาราชการรักษาการในตําแหนง  เริ่มจากแจงสวนราชการ  ตรวจสอบ  การจัดทําคําสั่ง   
แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  จนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
          11.5  การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณเริ่มจากรับเรื่อง  
ตรวจสอบ  แจงผลการคัดเลือก  สงผลงาน  แจงผลการคัดเลือกจนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
 11.6  การพิจารณาความดีความชอบ เริ่มจากรับเรื่อง แจงสวนราชการทราบ ตรวจสอบ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ การเสนอรายชื่อของสวนราชการ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ สงผลการพิจารณา              
จัดทําคําสั่ง การแจงหนวยงาน จนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
 11.6  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เริ่มจากรับเรื่อง แจงสวน
ราชการทราบ ตรวจสอบ การเสนอรายชื่อของสวนราชการ การประชุมคณะกรรมการฯ การจัดสงบัญชีรายชื่อ จนถึง
การลงทะเบียนประวัติ 
 11.7  การขอรับบําเหน็จบํานาญ  เริ่มจากรับเรื่อง   ตรวจสอบ  การจัดทําคําขอ  จนถึงรวบรวม 
 11.8  การคัดเลือกขาราชการดีเดนของหนวยงาน เริ่มจากรับเรื่อง แจงสวนราชการทราบ แตงตั้ง
คณะกรรมการ ตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการฯ รายงานผล แจงผลการพิจารณา จนถึงการลงทะเบียนประวัติ
การบริหารงานบุคคล  (ลูกจาง) 

11.9  การขออนุมัติอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบ เสนอหนังสือ จนถึงรวมเรื่อง 
11.10  การจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราว เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบ รับรายงานตัว จนถึงรวมเรื่อง 
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 11.11  การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว เริ่มจากรับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องตน    
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ การประกาศผลการคัดเลือก การรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน จนถึงการลงทะเบียน
ประวัติ 
 11.12  การจางและแตงตั้งลูกจางประจํา (ตามอัตราวางของหนวยงาน) เริ่มจากรับเรื่อง แจงสวนราชการ
ทราบ  แตงต้ังคณะกรรมการ การแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ การพิจารณาของคณะกรรมการแจงผลการพิจารณา  
จัดทําคําสั่ง  จนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
 11.13  การจางและแตงตั้งลูกจางประจํา (ตามกรอบอัตรากําลังของกรุงเทพมหานคร) เริ่มจากรับเรื่อง   
แจงสวนราชการทราบ ตรวจสอบ การจัดทําคําสั่ง การแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ แจงสวนราชการท่ีเก่ียวของ               
เสนอกองการเจาหนาท่ี แจงผลการพิจารณา การแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของจนถึงการลงทะเบียนประวัติ 
12.  การจัดการงานสารบรรณ    

12.1 การรับ – สงหนังสือราชการ  เริ่มจากรับหนังสือ  จําแนกหนังสือ  เสนอหนังสือ  จนถึงสงหนังสือ 
13.  การกล่ันกรองงานและชวยอํานวยการ เริ่มจากรับหนังสือ จําแนกหนังสือ เสนอหนังสือ จนถึงสงหนังสือ 
14.  การบริหารการประชุม  เริ่มจากการเตรียมการประชุม  ดําเนินการประชุม  บันทึกการประชุม  การสรุป
รายงานการประชุม และการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม   ทํารายงานการประชุม  ผูบริหารพิจารณา
รายงานการประชุม จนถึงเวียนแจงรายงานฯ 
15.  การจัดงานพิธี รัฐพิธี เริ่มจากการรับเรื่องหรือหนังสือสั่งการจากกรุงเทพมหานคร แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ประชุมคณะกรรมการฯ  มอบหมายภารกิจผูเก่ียวของ  ประสานผูเก่ียวของ  จัดทําหนังสือเชิญ  จัดเตรียม
สถานท่ี  ประชาสัมพันธการจัดงาน  จนถึงสรุปรายงานผล 
16.  การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ เริ่มจากการจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี
ราชการ/หนังสือสั่งการจากกรุงเทพมหานคร  กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย  จัดประชุมเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
มอบหมายภารกิจ  จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  จัดทําคําสั่งมอบหมายภารกิจ  จนถึงสรุปรายงานผล 
17.  การประชาสัมพันธและการรับเรื่องรองทุกข  เริ่มจากรับเรื่องรองเรียน  ประสานเรื่องรองเรียน  การติดตามผล
การแกไขเรื่องรองเรียน  เสนอผูบริหาร  รายงานผลเรื่องรองเรียน  จนถึงแจงผูรองทราบ 
๑๘.   การดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
  เริ่มจากรับเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการรวบรวมหลักฐาน
และใหผูท่ีเก่ียวของชี้แจง คณะกรรมการเสนอความเห็น ผูแตงตั้งวินิจฉัยสั่งการ สงสํานวนใหกระทรวงการคลัง/
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการคลัง/กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและแจงผลการตรวจสอบ มีคําสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง/กระทรวงมหาดไทยและแจงใหผูเก่ียวของทราบ 
19. ทะเบียนนิติกรรม 
 19.1 กระบวนงานยอยการซ้ือขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให และจํานองเรือท่ีมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป/เรือ
ยนตท่ีมีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไปเริ่มจากรับคําขอ  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  จดขอความในสัญญาลงในแบบ
พิมพ  เสนอความเห็นตามลําดับชั้น  ผูมีอํานาจพิจารณารับจดทะเบียน  จนถึงสงมอบเอกสาร 
 19.2 กระบวนงานยอยการโอนเรือท่ีมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป/เรือยนตท่ีมีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป               
โดยมรดกเริ่มจากรับคําขอ  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  จัดทําประกาศ  จดขอความในสัญญาลงในแบบพิมพ  
เสนอความเห็นตามลําดับชั้น  ผูมีอํานาจพิจารณารับจดทะเบียน  จนถึงสงมอบเอกสาร 
 19.3 กระบวนงานยอยการไถถอนการขายฝาก และไถถอนจํานองเรือท่ีมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป/เรือยนตท่ี
มีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไปเริ่มจากรับคําขอ  ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  จดขอความในสัญญาลงในแบบพิมพ  
เสนอความเห็นตามลําดับชั้น  ผูมีอํานาจพิจารณารับจดทะเบียน  จนถึงสงมอบเอกสาร 
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   ฝายปกครอง สํานักงานเขต  ไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน ประกอบดวย ผู เ ก่ียวของ ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน และความคุมคา ดังนี้  
1. กระบวนงานสอบสวนรับรอง  

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีเขต 
 

หนังสือรับรองท่ีมีขอความถูกตองตามความประสงค
ของผูรับบริการ 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

-  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 
-  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ  
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

หนังสือรับรองสามารถใชเปนหลักฐาน
แสดงตอหนวยงานตาง ๆ ได 

 

 
 2.  ทะเบียนพาณิชยกิจ 
 2.1  การจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม / การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
-  ผูประกอบการพาณิชย 

-  ใบทะเบียนพาณิชยท่ีมีขอความรายการถูกตองตาม
ความประสงคของผูขอจดทะเบียน 
-  เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชยใหถูกตองตาม
ความเปนจริง 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

-  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499  
-  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย(ฉบับท่ี 2)  
   พ.ศ.2549 
-  กฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2540)  
   ออกตามความใน พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย   
   พ.ศ.2499  
-  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้ง 
   สํานักงานทะเบียนพาณิชย แตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2552 
-  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การจด
ทะเบียนพาณิชยกิจ ณ สํานักทะเบียน
พาณิชย กรุงเทพมหานคร 

-  ผูขอจดทะเบียนพาณิชยสามารถนํา
ใบทะเบียนพาณิชยไปเปนหลักฐานใน
การประกอบกิจการได   -  สามารถนํา
ใบทะเบียนพาณิชยท่ีจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงแลวไปใชเปนหลักฐานได 
 

 

 

 
 

 

กรอบแนวคิด 
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2.2   การจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  

ผูประกอบการพาณิชยกิจท่ีไดจดทะเบียนพาณิชยกิจแลว 
 

-  ไดรับเอกสารท่ีมีขอความถูกตอง ครบถวน นําไปใชได
ตามกฎหมาย 
-  ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

-  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499  
-  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2549 
-  กฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2540)    
ออกตามความใน พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 
พ.ศ.2499  
-  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การตั้ง
สํานักงานทะเบียนพาณิชย แตงตั้งพนักงาน- 
เจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย            
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2552 
-  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การจด
ทะเบียนพาณิชยกิจ ณ สํานักทะเบียน
พาณิชย กรุงเทพมหานคร 

สามารถนําหลักฐานการเลิกพาณิชยกิจ
ไปใชเปนหลักฐานได 
 

 

 
3.  ทะเบียนพินัยกรรม 

3.1  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง / การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ /การทําพินัยกรรมดวยวาจา 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
-  ผูท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณข้ึนไป และไมเปน
บุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ 

-  ยกทรัพยสินของผูทําพินัยกรรม ใหแกบุคคลท่ีไดระบุ
ไวในพินัยกรรม ใหเปนผูรับ 
-  การจัดทําพินัยกรรม เปนไปอยางถูกตอง มีผลบังคับ
ตามกฎหมาย      
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
-  กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
-  ระเบียบการทําพินัยกรรม 
 

-  ทรัพยสินตามท่ีระบุในพินัยกรรมตก
แกผูรับพินัยกรรมถูกตองตามความ
ประสงคของผูทําพินัยกรรม   
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3.2 การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก   
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
ผูท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณข้ึนไป และไมเปนบุคคล
ท่ีศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ 
 

การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดกเปนไปอยางถูกตอง 
มีผลบังคับตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
-  กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
 

ทายาทโดยธรรมท่ีถูกตัดมิใหรับมรดก
ไมมีสิทธิรับมรดก 

 

 
  3.3  การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  

  

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
ผูตัดทายาทมิใหรับมรดก 
 

การถอนการตัดทายาทเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
-  กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
 

ทายาทท่ีถูกถอนการตัดไมใหรับมรดก
กลับมามีสิทธิรับมรดก 

 

 
๓.๔ การสละมรดก   

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
บุคคลท่ีมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผูรับ
พินัยกรรม 
 

สละสิทธิในการรับมรดกท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับในฐานะ
ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
-  กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
 

ผูสละมรดกไมมีสิทธิรับมรดก  
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

4.  ทะเบียนสมาคม 
   4.1  การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม / การจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมข้ึนใหมท้ังชุด หรือการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม   
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
-  ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม จํานวนไมนอยกวา 3 คน 
-  นายกสมาคม 
 

-  การดําเนินการจดทะเบียนเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 
-  ใหมีกรรมการเขามาบริหารสมาคมอยางถูกตอง 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
-  พ.ร.บ.กําหนดความผิดเก่ียวกับ 
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 
แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
-  พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2485 
แกไขโดย พ.ร.บ. วัฒนธรรมแหงชาติ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2486 
-  กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
-  กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.2547) ออก
ตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้ง
นายทะเบียนสมาคม ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2547 

- พ.ร.บ. การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2558 

 

สมาคมไดรับการจัดตั้งข้ึนอยางถูกตอง 
และมีผลบังคับตามกฎหมาย 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

4.2   การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคม   
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
นายกสมาคม 
 
 

แกไขขอบังคับของสมาคมใหถูกตองตามมติท่ีประชุม
ใหญของสมาคม 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
-  พ.ร.บ.กําหนดความผิดเก่ียวกับ 
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 
แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
-  พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2485 
แกไขโดย 
พ.ร .บ .วัฒนธรรมแห งชาติ  (ฉบับ ท่ี  2)              
พ.ศ.2486 
-  กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้ง
นายทะเบียนสมาคม ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2547 

- พ.ร.บ. การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2558 
 

ขอบังคับสมาคมไดรับอนุญาตจด
ทะเบียนอยางถูกตอง และมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย 
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4.3  การจดทะเบียนเลิกสมาคม 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
นายกสมาคม 
 
 

- การจดทะเบียนเลิกสมาคมเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
-  พ.ร.บ.กําหนดความผิดเก่ียวกับ 
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 
แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
-  พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2485 
แกไขโดย 
พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2486 
-  กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
- กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2547) ออก
ตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้ง
นายทะเบียนสมาคม ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2547 

- พ.ร.บ. การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2558 

สมาคมไดรับการเลิกอยางถูกตอง
และเปนไปตามกฎหมาย พรอม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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5.  ทะเบียนมูลนิธิ 
 5.1  การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ / การจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมท้ังชุดหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการของมูลนิธิ / การจดทะเบียนเลิกมูลนิธิ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
-  ผูท่ีจะเปนประธานกรรมการของมูลนิธิ 
-  ประธานมูลนิธิ 
 
 

-  การดําเนินการจดทะเบียนเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 
-  ใหมีกรรมการเขามาบริหารมูลนิธิอยางถูกตอง 
-  การจดทะเบียนเลิกมูลนิธิเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
-  กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนมูลนิธิ
การดําเนินกิจการและการทะเบียนมูลนิธิ 
พ.ศ.2545  
-  พ.ร.บ.กําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
สมาคม มูลนิธิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
-  กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนฯ  
 

-  มูลนิธิไดรับการจัดตั้งข้ึนอยางถูกตอง 
และมีผลบังคับตามกฎหมาย 
-  การจดทะเบียนเปนไปอยางถูกตอง 
มีผลบังคับตามกฎหมาย 
-  มูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
เลิกมูลนิธิอยางถูกตอง 

 

 

5.2 จดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิ  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
ประธานมูลนิธิ 
 
 

แกไขขอบังคับใหถูกตองตามมติท่ีประชุมใหญของมูลนิธิ 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
-  กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนมูลนิธิ
การดําเนินกิจการและการทะเบียนมูลนิธิ 
พ.ศ.2545   
-  พ.ร.บ.กําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวน
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด สมาคม มูลนิธิ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
-  กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนฯ  

ขอบังคับมูลนิธิไดรับอนุญาตจด
ทะเบียนอยางถูกตอง และมีผลบังคับ 
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6.  ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห 
     6.1  จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห / จดทะเบียนแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมท้ังชุดหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการ  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
-  ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
จํานวนไมนอยกวา 7 คน 
-  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

-  การดําเนินการจดทะเบียนเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 

-  ใหมีกรรมการเขามาบริหารสมาคมอยางถูกตอง 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห  
พ.ศ.2545    
-  ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยวาดวยคุณสมบัติของ
กรรมการสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ.2545  

-  สมาคมไดรับการจัดตั้งข้ึนอยาง
ถูกตอง และมีผลบังคับตามกฎหมาย 

-  การจดทะเบียนเปนไปอยางถูกตอง 
มีผลบังคับตามกฎหมาย 

 

 

 
     ๖.๒  จดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

แกไขขอบังคับใหถูกตองตามมติท่ีประชุมใหญของสมาคม 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

-  พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.
2545  
-  ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยวาดวยคุณสมบัติของ
กรรมการสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ.2545  
 
 

ขอบังคับสมาคมไดรับอนุญาตจด
ทะเบียนอยางถูกตอง และมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย 
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           6.3 จดทะเบียนเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   
  

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 
 

การจดทะเบียนเลิกสมาคมเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 
 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห  
พ.ศ.2545  
-  ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยวาดวยคุณสมบัติของ
กรรมการสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ.2545  
 

สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเลิก
สมาคมอยางถูกตอง 

 

         
   6.4 การออกใบเทนใบสําคัญการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   
  

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 
 

การออกใบแทนใบสําคัญเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห  
พ.ศ.2545  
-  ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยวาดวยคุณสมบัติของ
กรรมการสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ.2545  
 

สมาคมไดรับใบแทนใบสําคัญทดแทน
ฉบับเดิม 
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7.  ทะเบียนมัสยิด 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
- ผูไดรับความเห็นชอบใหสรางและจัดตั้งหรือ
อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น ประจํามัสยิดท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

-  ไดรับเอกสารท่ีมีขอความถูกตอง ครบถวน นําไปใชได
ตามกฎหมาย 
-  ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
พ.ร.บ.การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 
๒๕๔๐ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- เอกสารมีความถูกตอง ครบถวน
สามารถนําไปใชอางอิงเปนหลักฐานได
ตามกฎหมาย 

 

 
8.  ทะเบียนศาลเจา 
          ๘.๑ การจัดตั้งศาลเจา 
                

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
- เจาของศาลเจาเอกชนท่ีมีความประสงคจะยกศาล
เจาพรอมท่ีดินและทรัพยสินใหเปนศาลเจาท่ีอยูใน
ความดูแลของทางราชการ 
 

-  ไดรับเอกสารท่ีมีขอความถูกตอง ครบถวน นําไปใชตาม
กฎหมาย 
-  ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา 
พ.ศ. ๒๔๖๓  

- เอกสารมีความถูกตอง ครบถวน
สามารถนําไปใชอางอิงเปนหลักฐานได
ตามกฎหมาย 

 

 

        8.2  การอุทิศท่ีดินใหเปนสมบัติของศาลเจา 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
- เจาของท่ีดินท่ีประสงคจะยกท่ีดินใหเปนสมบัติของ
ศาลเจา 
 

- เปนไปตามเจตนาของผูยื่นคํารอง 
-  ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิด
ศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓ 
 

- เปนไปตามเจตนาของผูยื่นคํารองในการ
อุทิศท่ีดินใหศาลเจา 
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           8.3  การขอเชาอาคาร / ท่ีดิน หรือขอตออายุสัญญาเชาอาคาร / ท่ีดินของศาลเจา 
   

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
- ประชาชนผูเชาอาคาร/ท่ีดินของศาลเจา 
 
 

-  ไดเชาอาคาร / ท่ีดิน หรือขอตออายุสัญญาเชาอาคาร 
/ ท่ีดินของศาลเจา 
-  ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ.
2520 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

- เอกสารมีความถูกตอง ครบถวนสามารถ
นําไปใชอางอิงเปนหลักฐานไดตามกฎหมาย 

 

 
          8.4  การกอสราง บูรณะ ซอมแซมอาคารในท่ีดินของศาลเจา  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
- ประชาชนผูยื่นคําขอ 
 

- กอสราง บูรณะ ซอมแซมอาคารในท่ีดินของ 
ศาลเจา 
- รักษาแนวท่ีดินของศาลเจาใหเปนไปตามกฎหมาย 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถาน
ชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓ 

- การกอสรางบูรณะซอมแซมอาคารในท่ีดิน
ของศาลเจาถูกตองตามกฎหมาย 
 

 

 

    8.5  การแตงตั้งผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
- ผูประสงคจะเปนผูจัดการปกครองของศาลเจา
ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 
 
 

- หลักฐานการแตงตั้งผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจ
ตราสอดสองศาลเจาท่ีสามารถนําไปใชอางอิงเปน
หลักฐานไดตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
กฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิด
ศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓ และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

- เอกสารมีความถูกตอง ครบถวนสามารถ
นําไปใชอางอิงเปนหลักฐานไดตามกฎหมาย 
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9. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผูเก่ียวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- บุคลากรของหนวยงาน 
- ประชาชนท่ัวไป 

- มีแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสํานักงานเขต 
และมีการฝกซอมตามแผน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.2550 
- แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ีเขตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 
 
1๐.  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตามประเมินผล 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
-บุคลากรของหนวยงาน 
- ประชาชนท่ัวไป 
 

ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 - 2559 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2556-2575) 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

บรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ
การใหบริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการ  

 
1๑.  การบริหารงานบุคคล 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
บุคลากรของหนวยงาน 

ไดรับการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามสิทธิโดยเร็ว 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 

บุคลากรไดรับการบรรจุ แตงตั้ง 
โยกยาย โอน หรือไดรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามสิทธิ 
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1๒.  การจัดการงานสารบรรณ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูบริหาร บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
และประชาชนท่ัวไป 

การรับบริการดานงานสารบรรณ และธุรการ 
ท่ีถูกตองและรวดเร็ว 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร  
วาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

การใหบริการดานงานสารบรรณ 
และธุรการของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว 
และสรางความพึงพอใจตอ
ผูรับบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
1๓.  การกล่ันกรองงานและชวยอํานวยการ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูบริหารของหนวยงาน 

บันทึกสรุปเนื้อเรื่องท่ีกระชับ ชัดเจน ไดใจความ ถูกตองตาม
ขอกฎหมาย สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร และมีขอเสนอแนะประกอบการพิจารณา
สั่งการไดรวดเร็ว ถูกตอง 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร  
วาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

บันทึกสรุปเนื้อเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ หรือเปนงานตาม
นโยบายของผูบริหาร มีขอเสนอ
ความเห็น/ทางเลือกประกอบการ
พิจารณา 
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1๔. การบริหารการประชุม 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูบริหาร  บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก  

ไดขอสรุปแนวทางการแกไขปญหา หรือพัฒนางาน บุคลากร
มีสวนรวมเสนอแนะความคิดเห็น และตอบสนองความ
ตองการของผูบริหาร 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร  
วาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

การประชุมบรรลุวัตถุประสงค  

 

15. การจัดงานพิธี รัฐพิธ ี

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูบริหาร  บุคลากรของหนวยงานภายใน ภายนอก 
และประชาชน   

จัดงานพิธี รัฐพิธีไดถูกตองตามธรรรมเนียมปฏิบัติและแบบ
แผน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
หนังสือสั่งการจากกรุงเทพมหานคร ไดรับความรวมมือจากทุกภาค

สวนและจัดงานพิธี รัฐพิธีได
ถูกตองตามธรรรมเนียมปฏิบัติ
และแบบแผน 

 

 

16. การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูบริหาร  บุคลากรของหนวยงานภายใน ภายนอก 
และประชาชน   

อาคาร สถานท่ี มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยและมี
ความปลอดภัย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- แผนการรักษาความปลอดภัย 
  อาคารสถานท่ีราชการ 
- หนังสือสั่งการจาก
กรุงเทพมหานครในกรณีฉุกเฉิน
จําเปนเรงดวน หรือการกอ
เหตุการณไมสงบในพ้ืนท่ี  
- มาตรการรักษาความปลอดภัย 

- มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูเก่ียวของอยางชัดเจน 
- มีเครื่องมือ,วัสดุอุปกรณใชประกอบการ
รักษาความปลอดภัย 
- มีบุคลากรในการรักษาความปลอดภัย 

- อาคารสถานท่ีราชการมีความ
ปลอดภัย 
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  17.  การประชาสัมพันธและการรับเรื่องรองทุกข 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ประชาชน   

มีเจาหนาท่ีใหบริการรับแจง/ตอบ/ติดตามผลการดําเนินการ
เรื่องรองเรียน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการท่ีดี         
พ.ศ. 2546 

เรื่องรองเรียนไดรับการแจงผลการ
ดําเนินการ หรือไดรับการชี้แจงอยาง
เหมาะสมจากเจาหนาท่ี ตลอดจนมีการ
ติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียน 
สรางความพึงพอใจตอการใหบริการรับ
เรื่องรองเรียนของหนวยงาน 
 

 

18. การดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
ผูเก่ียวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- เจาหนาท่ีของหนวยงาน 
- ผูไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาท่ี 

ตัวชี้วัด   
1. ผูเสียหายยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณา
ชดใชคาสินไหมทดแทนในมูลละเมิดท่ีเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาท่ี  
2. เจาหนาท่ีตองรับผิดในจํานวนคาสินไหมทดแทน หาก
การกระทําละเมิดเกิดจากกระทําดวย “ความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง” 

3.เจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวน
ของตนเทานั้น  

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
-ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบและ
หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา แนวคําวินิจฉัย
ศาลปกครอง ประกาศกระทรวงการคลัง มติ
คณะรัฐมนตรี ความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ความเห็นคณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพง ฯลฯ 

- เจาหนาท่ีไดรับความเปนธรรมและเปน

การสรางขวัญกําลังใจเจาหนาท่ี 
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19. ทะเบียนนิติกรรม 
19.1 การซ้ือขาย ขายฝาก  แลกเปลี่ยน  ให  และจํานองเรือท่ีมีระวางตั้งแต ๖ ตันข้ึนไป/เรือยนตท่ีมีระวาง

ตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป 
ผูเก่ียวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- คูกรณีท่ีประสงคจะซ้ือขาย ขายฝาก  แลกเปลี่ยนให  

และจํานองเรือ 

- การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์เรือท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการไดครบถวนถูกตอง 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี  

พ.ศ. 2457 
- กฎกระทรวง (พ.ศ.2504) ออก

ตามความใน พ.ร.บ.กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม พ.ศ.2503 

- การโอนกรรมสิทธิ์เรือดําเนินการอยาง
ถูกตองและมีผลบังคับตามกฎหมาย 

 

 
19.2การโอนซ้ือเรือท่ีมีระวางตั้งแต ๖ ตันข้ึนไป/เรือยนตท่ีมีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป โดยมรดก 

ผูเก่ียวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
- ผูท่ีประสงคโอนกรรมสิทธิ์เรือโดยมรดก 

- การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์เรือท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการไดครบถวนถูกตอง 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 

2457 
- กฎกระทรวง (พ.ศ.2504) ออก

ตามความใน พ.ร.บ.กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมพ.ศ.2503 

- การโอนกรรมสิทธิ์เรือดําเนินการอยาง
ถูกตองและมีผลบังคับตามกฎหมาย 

 

 
19.3 การไถถอนการขายฝาก  และการไถถอนจํานองเรือท่ีมีระวางตั้งแต ๖ ตันข้ึนไป/เรือยนตท่ีมีระวาง ๕ 

ตันข้ึนไป 
ผูเก่ียวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- คูกรณีท่ีประสงคไถถอนการขายฝาก/ไถถอนการ

จํานองเรือ 

- การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์เรือท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการไดครบถวนถูกตอง 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี  พ.ศ. 2457 
- กฎกระทรวง (พ.ศ.2504) ออกตามความใน 

พ.ร.บ.กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพ.ศ.2503 

- การโอนกรรมสิทธิ์เรือ
ดําเนินการอยางถูกตองและมี
ผลบังคับตามกฎหมาย 
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กระบวนงาน 
ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ของกระบวนงาน 
ตัวช้ีวัดของขอกําหนด 

1.  การสอบสวน
รับรอง  

-  เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ  
คําสั่ง ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

-  รอยละ 100 ของผูมายื่นคํารองไดรับ
หนังสือรับรองท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
สามารถนําไปใชเพ่ือประกอบหลักฐาน 

2.  ดานการจด
ทะเบียน  

-  มีคําขอและเอกสารประกอบถูกตอง
ครบถวน 
 -  กรณีไมรับคําขอตองมีเหตุผลแจงผูยื่น 
คําขอทราบ 
-  เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ  
คําสั่ง ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 
- เอกสารทางการทะเบียนท่ีมีความถูกตอง
เปนไปตามกฎหมายและระเบียท่ีบังคับใช 
อยูในปจจุบัน 

-  รอยละ ๑๐๐ ของผูมายื่นคําขอจด
ทะเบียนถูกตองเปนไปตามกฎหมาย 

-  รอยละ ๑๐๐ ของผูมารับบริการไดรับ
บริการภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

๓. การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-  การบริหารจัดการดานการปองกัน     
และบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  รอยละ ๑๐๐ ของการจัดทําแผนปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

- รอยละ ๑๐๐ ของการดําเนินการซักซอม
เปนไปตามแผนฯ  

๔. การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปและการ
ติดตามประเมินผล 

-การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ประจําป 

-การเผยแพรความรู
เรื่องภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

-  จัดทําแผนฯ ไดตรงตามกรอบและ
หลักเกณฑท่ีกําหนด 

- คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยงานมีความถูกตอง 

- ขอมูลแผนปฏิบัติราชการประจําปและ
ความรูเรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตองถูกตอง
ครบถวนตามท่ีกําหนดไว 

-  รอยละ ๑๐๐ ของจัดทําแผนฯ เปนไป
ตามเวลาท่ีกําหนด 

- รอยละ 100 ของคํารับรองฯมีความ
ถูกตองตรงตามรูปแบบท่ีกําหนด และไดมี
การลงนามภายในเวลาท่ีกําหนด 

- รอยละ 100 ของขาราชการฯ สังกัด
หนวยงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแผน
แผนปฏิบัติราชการประจําปหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- การติดตาม
ความกาวหนาผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองและการ
ประเมินผลตามแผน 

- การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว มีประสิทธิภาพ 

- การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/ 
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการ มีมาตรฐาน 

- รอยละ 100 ของการรายงานความ
คืบหนาในระบบDAILY  PLANS ของสวน
ราชการอยางนอยเดือนละ1 ครั้ง  

- รอยละ 100 ของการปรับปรุงขอมูลหอง 
WAR ROOM ONLINE ของหนวยงานเปน
ปจจุบัน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
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กระบวนงาน 
ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ของกระบวนงาน 
ตัวช้ีวัดขอกําหนด 

๕. การบริหารงานบุคคล -  ดําเนินการเก่ียวกับบุคคลใน
หนวยงานท้ังกระบวนงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  รอยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
หนวยงานมีความพึงพอใจ 

-  รอยละ ๑๐๐ ของบันทึกคําสั่ง
แตงตั้งเขาสูระบบงานบุคลากรใน
ระบบขอมูลและขายงานระบบ
คอมพิวเตอร (MIS) ดานบุคลากร 
ถูกตอง 

๖. การจัดการงานสารบรรณ 

 

-  การรับ-สงเอกสารเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณและ
หนังสือสั่งการครบถวนและรวดเร็ว 

-  รอยละ100 ของเอกสารเรื่องตาง ๆ 
สงถึงผูเก่ียวของภายในวันตอไป 

7. การกลั่นกรองงานและชวย
อํานวยการ 

-  การกลั่นกรองและชวยอํานวยการ
ของผูบริหารหนวยงานเปนไปดวยความ
ถูกตอง รวดเร็ว ครบถวน  

-  รอยละ ๑๐๐ ของกลั่นกรองงาน
และชวยอํานวยการเปนไปดวยความ
ถูกตอง  

๘. การบริหารการประชุม -  การจัดการประชุมสําเร็จเรียบรอย
ตามวัตถุประสงค 

-  รอยละ 100 ของการจัดการ
ประชุมสําเร็จตามวัตถุประสงค 

9. การจัดงานพิธี รัฐพิธี 
 

- การจัดงานพิธี /รัฐพิธี ถูกตองตาม
ระเบียบแบบแผนปฏิบัติ และลําดับพิธี
การ 

- รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จในการ
จัดงานพิธี และรัฐพิธี 

10. การรักษาความปลอดภัย 
สถานท่ีราชการ 

- การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีราชการเปนไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร 

- รอยละ ๑๐๐ ของการดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ีราชการ
เปนไปตามระเบียบ 

11. การประชาสัมพันธและการรับ  
เรื่องรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ดําเนินการดานการประชาสัมพันธ
อยางมีประสิทธิภาพ 

-   มีเจาหนาท่ีใหบริการรับ 
เรื่องรองเรียน ตอบขอซักถาม หรือให
ขอมูลเรื่องรองเรียนตลอด 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
 
-   มีการประสาน และสงเรื่องรองเรียน
ใหหนวยงาน สวนราชการ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีไดรวดเร็วทันเหตุการณ 
 
 
- มีการติดตามผลการแกไข 
เรื่องรองเรียน และสรุปรายงานผล
เสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง 

-  รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนขอมูลขาวสาร
มีการเผยแพรทางสื่อตางๆ 

- จํานวนเจาหนาท่ีผูใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน ตอบขอซักถาม หรือใหขอมูล
เรื่องรองเรียนตลอดระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการ อยางนอย ๑ คน 
-   รอยละ 100 ของเรื่อง 
รองเรียนสามารถประสาน 
หนวยงาน สวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณา 
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
ไดภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันท่ี
ไดรับเรื่องรองเรียน 
- รอยละ 100 ของเรื่องรองเรียนท่ี
จะตองติดตามและสรุปรายงานผล
เสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง 
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กระบวนการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดของขอกําหนด 
๑๒.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี 
1. ผูเสียหายยื่นคําขอตอหนวยงาน
ของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหม
ทดแทนในมูลละเมิดท่ีเกิดจากการ
กระทําของเจาหนาท่ี 
2. การเสนอเรื่องใหผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 
 
3. การชดใชคาสินไหมทดแทนแกผู
ยื่นคําขอ 
 
4. การไลเบี้ยคาสินไหมทดแทนจาก
เจาหนาท่ี 

 
 
- หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหได
ผูรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ี
ผูนั้นตองชดใช  
- ดําเนินการตามหลักเกณฑ ข้ันตอน
และ อายุความท่ีกฎหมายกําหนด 
 
- เกิดความเปนธรรมแกผูยื่นคําขอ   
 
 
- เกิดความเปนธรรมและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ   

 
 
- รอยละ 100 ของเจาหนาท่ีไดรับ
ความเปนธรรมในการรับผิดจากการ
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ี 
 
- รอยละ 100 ของการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
- รอยละ 100 ของผูยื่นคําขอไดรับ
ความพึงพอใจในการชดใชคาสินไหม
ทดแทน 
- รอยละ 100 ของเจาหนาท่ีไดรับ
ความเปนธรรมในการรับผิดจากการ
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ี 
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 คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง  หมายถึง  เอกสารท่ีฝายปกครองของสํานักงานเขตจัดทํา

ข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของหนวยงานและใชเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในหนวยงานท่ีสามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับระเบียบ  วิธี  และเทคโนโลยี  ท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ หมายถึง  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ  โครงสรางการบริหารจัดการ  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 กระบวนงาน  หมายถึง  รายละเอียดข้ันตอนท่ีบอกไดวา  “ใคร” ตอง “ทําอะไร”“ทําท่ีไหน?” 
“ทําเม่ือไร?”  และ  “ทําไม”  ทําใหผูปฏิบัติงาน  ผูใชบริการทราบ  และเขาใจวาควรทําอะไรกอน  และหลังเพราะจะ
แสดงถึงลําดับข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หมายถึงรายละเอียดวิธีการทํางานของแตละข้ันตอนยอย  เอกสาร/
ระเบียบ ท่ีใชประกอบการดําเนินการ  แบบฟอรมและผูรับผิดชอบ 

 ผูประกอบการพาณิชย หมายถึง บุคคลธรรมดา (เจาของกิจการคนเดียว) หางหุนสวนสามัญ               
ท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล นิติบุคคลตางประเทศ ท่ีมาตั้งสาขาในประเทศไทย 

นิติกรรม  หมายถึง  การใดๆอ่ืนทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร  มุงโดยตรงตอการผูก
นิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล  เพ่ือจะกอ  เปลี่ยนแปลง  โอน สงวน  หรือระงับซ่ึงสิทธิ 

 พินัยกรรม หมายถึง การแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตน หรือในเรื่อง              
ตาง ๆ ท่ีจะเปนผลใชบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตาย พินัยกรรมเปนการแสดงเจตนาท่ีประสงคใหมีผลเม่ือตนเอง
ตายไปแลว ซ่ึงจะยก ทรัพยสินใหแกใครก็ได หรือใหผูใดเขามาจัดการทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดของตนก็ได 

 สมาคม หมายถึง องคกรเอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและ
มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

 มูลนิธิ หมายถึง ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค เพ่ือการกุศล สาธารณะ              
การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอ่ืน โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมา
แบงปนกัน และไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (บ.ป.พ.มาตรา 110)  

            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หมายถึง สมาคมท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการฌาปนกิจสงเคราะหการ
ฌาปนกิจสงเคราะห หมายถึง กิจการท่ีบุคคลหลายคนตกลงกันเพ่ือทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน ในการจัดการศพ
และสงเคราะหครอบครัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีตกลงรวมกันนั้น ซ่ึงถึงแกความตายและมิไดประสงคจะหากําไรเพ่ือ
แบงปนกัน 

 มัสยิด  หมายถึง  สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีละหมาดวันศุกรเปน  

ปกติ  และเปนสถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม 

 ศาลเจา  หมายถึง  สถานท่ีกอสรางข้ึนเปนทรวดทรงสําหรับประดิษฐานรูปเคารพและกระทํา
พิธีกรรมตามลัทธิของคนบางจําพวก  เชน  ชาวจีน  เปนตน  และใหหมายความรวมตลอดถึงสถานท่ีถาวรซ่ึงสรางข้ึน
ประกอบกับศาลเจา  เชน  โรงสําหรับกินเจ  เปนตน  งานทะเบียนศาลเจาจะหมายถึงเฉพาะบรรดาศาลเจาท่ีตั้งข้ึนอยู
ในท่ีดินซ่ึงราชการเปนเจาของหรือเปนผูปกปกรักษาเทานั้น  โดยออกเอกสารสิทธิหรือหนังสือสําคัญของท่ีดินในนาม
กรมการปกครอง 

คําจํากัดความ 
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การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การดําเนินการใด ๆ อันเก่ียวกับการปองกัน และ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกรางกาย ชีวิตและทรัพยสินของทางราชการและหรือประชาชนอันมี
มาเปนสาธาณะ  

แผน  หมายถึง  แนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวลวงหนา ซ่ึงตองเก่ียวของกับการกระทํา อนาคต และความ
ตองการของบุคคลและองคกร 

แผนปฏิบัติราชการ  หมายถึง  3แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตรในการพัฒนา 3 เพ่ือเปนแนวทางการ
บริหารงานของสํานักงานเขตใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนด โดยนําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
แผนปฏิบัติราชการประจําปกรุงเทพมหานครและนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร เปนกรอบในการจัดทําแผน 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คํารับรองระดับหนวยงาน หัวหนาหนวยงานและสวน
ราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานครท่ีกํากับดูแลในฐานะหัวหนากลุมภารกิจ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับปลัดกรุงเทพมหานคร 

การติดตามประเมินผล   
  -  การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตาม แผนงานท่ีกําหนดไว                 
เพ่ือตัดสินใจแกไข   ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมุงท่ีจะ
ตอบคําถามหลักวา ในการดําเนินงานนั้น ไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงาน ตามแผนงานท่ีกําหนดหรือไม 
ไดผลตรงตามท่ีกําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัดใหงาน/โครงการ ดําเนินไป
ตรงตามเปาหมายของแผนงานและแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา การติดตามผล จึงตอง ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอใน
หนวยงาน เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับใหตนเอง ผูบังคับบัญชาข้ันตน ผูบังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผูรับผิดชอบ 
แผนงาน/โครงการทุกระดับ เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข อํานวยความสะดวก ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   

-  ประเมินผล   หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ แผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน จึงเปน
กระบวนงานบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการวาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ นั้นหรือไมเพียงใด 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง  การดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลในหนวยงาน  เพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลท่ี
มีความรูความสามารถ  เหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน  การบํารุงรักษา พัฒนา ตลอดจนการใหพนจากงาน
เพ่ือใหหนวยงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  โดยความพึงพอใจของบุคคลในหนวยงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เพ่ือพระราชทานแกผูกระทําความดี
ความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน  

ขาราชการ  หมายถึง บุคคลซ่ึงรับการบรรจุแตงตั้งใหรับราชการปฏิบัติหนาท่ี และรับเงินเดือนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  สารบรรณ  หมายถึง  การบริหารงานเอกสารท้ังปวง ตั้งแต การคิด ราง เขียน อาน แตง พิมพ จด 
ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ    สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาท่ี 
คนหา ติดตาม และทําลาย ท้ังนี้ ตองเปนระบบท่ีใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ                        
เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย       
  อํานวยการ  หมายถึง  การสั่งการหรือการอํานวยการ ชี้แนะใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ 
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การประชาสัมพันธ หมายถึง การสัมพันธกับคนหมูมากเปนการเผยแพร ชี้แจงใหประชาชนทราบ 
เปนการชักจูงใจใหประชาชนมีสวนรวม และเห็นดวยกับวัตถุประสงค ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของหนวยงาน 
รวมท้ังการผสมผสานความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวของ ใหเขากับจุดมุงหมายและวิธีการดําเนินงานของหนวยงาน 
  ขอรองเรียน หมายถึง เรื่องหรือสิ่งท่ีประชาชน และบุคลากรจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
แจงขอใหตรวจสอบ แกไข หรือปรับเปลี่ยน 

หนวยงานของรัฐ  หมายความวา กระทรวงทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมี

ฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัตินี้ดวย และหมายถึง ราชการสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร 

สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

   เจาหนาท่ี หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไมวาจะเปนการ
แตงตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซ่ึงไดรับแตงตั้งหรือถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

  คณะกรรมการ  หมายความว า  คณะกรรมการสอบขอเ ท็จจริ งความรับผิดทางละเ มิด 

               ผูแตงตั้ง หมายความวา ผูแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ละเมิด หมายความวา การกระทําใด ๆ ของบุคคลหรือการกระทําท่ีอยูในความรับผิดชอบของบุคคล

อันกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืน ผูไดรับความเสียหายนั้นชอบท่ีจะไดรับการเยียวยา โดยการเรียกรองคา

สินไหมทดแทน 

ความเสียหาย  หมายความวา ความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดอยางใด ๆ แตไมรวมถึงการออก

คําสั่งหรือกฎ 

  บุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี ไดแก บุคคลหรือนิติ

บุคคลท่ีมิใชหนวยงานของรัฐท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําของเจาหนาท่ีและใหหมายความรวมถึงเจาหนาท่ี

ของรัฐท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐคนอ่ืน ไมวาเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดจะสังกัด

หนวยงานเดียวกันกับเจาหนาท่ีผูไดรับความเสียหายหรือสังกัดหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือไมก็ตาม 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 

 

การเขียนแผนผังของกระบวนงาน (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณท่ีใชเพ่ือ
แสดงถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการ  ทิศทางของการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ  และรายงาน/เอกสารตาง 
ๆ  ซ่ึงมีคําอธิบายสัญลักษณท่ีใช  ดังตอไปนี้ 

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 จุดเริ่มตน  และสิ้นสุดของกระบวนงาน 

 

 

กระบวนงานท่ีมีกิจกรรมยอยอยูภายใน 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

การตัดสินใจ (Decision) 

 

 

ฐานขอมูล (Database) 

 

 

เอกสาร / รายงาน  (Document) 

 

 

เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท 
(Multi  Document) 

 

 

ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการนําเขา / สงออกของเอกสาร /รายงาน /
ฐานขอมูล ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน / กระบวนงาน  
(Connector) 

 
 
 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 
 
 
 

ตําแหนง/ฝาย หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการเขต กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายปกครอง 

ฝายปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง 
(ไดแก ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม 
ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจา ทะเบียนสัตวพาหนะ 
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห การสอบสวนรับรอง
บุคคล ทะเบียนพาณิชย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
เลือกตั้ง การทําประชามติและประชาพิจารณ การจัดทํา
แผนพัฒนาเขต การคุมครองผูบริโภค การบริหารและบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ 
การประชาสัมพันธ การรับเรื่องรองทุกข การสื่อสารและรับสง
วิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน งาน
ลูกเสือชาวบาน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนท่ี งานสภาเขต งาน
ราชการสวนภูมิภาค การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและ
การติดตามประเมินผล งานบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณและ
ธุรการ งานชวยอํานวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแล
และรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะกลาง 
งานสารสนเทศ งานราชการประจําท่ัวไปของสํานักงานเขต งานท่ี
ไมไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดโดยเฉพาะ และ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  
 

หมายเหตุ ***กระบวนงานการทําประชามติและประชาพิจารณ การคุมครองผูบริโภค งานลูกเสือชาวบาน ทะเบียน
สัตวพาหนะ  ทะเบียนนิติกรรม  งานมวลชน  งานเขตเคลื่อนท่ี  งานราชการสวนภูมิภาค  
งานสารสนเทศ เปนหนาท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบแตไมไดปฏิบัติงานประจําตอเนื่อง/เปนภารกิจสนับสนุน

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

สวนที่ 2  แผนผังกระบวนงาน  
 

 

  1.  การสอบสวนรับรอง 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

๑๐  นาที 
 
 

 
 
 

1 คน    

ไมครบถวน/
ไมถูกตอง 

ครบถวน/ถูกตอง 

1. กระบวนงานสอบสวนรับรอง  

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

สอบสวน 

  เสนอความเห็น พิจารณา พิจารณา 

 

 ลงนามเสนอ 

ไมอนุมัติ 

1๐ นาที 1 คน 

๑-1.๕ ชั่วโมง 

10 นาที 

1 คน 

1 คน พิจารณา 

แจงผูรอง
พรอมเหตุผล 

เสนอ 

 

    แกไข/เพ่ิมเติม 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
     

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

     

 
 
   
 
 
 
 
 

อนุมัติ 

ลงทะเบียนคุม 

สงมอบเอกสาร 
ใหผูรอง 

 

5 นาที 

1 คน 

1 คน 



34 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 
 
 

2.1  กระบวนงานยอยจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม / กระบวนงานยอยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 
 

 

1 คน 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ 

2. กระบวนงานทะเบียนพาณิชย 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

บันทึกขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร 

ออกใบทะเบียน
พาณิชย 

๕ นาที 1 คน 

5 นาที 

5 นาที 

1 คน 

1 คน 

1๐ นาที 
แจงผูรอง

พรอมเหตุผล 

ไมอนุมัติ 



35 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

สงมอบเอกสาร 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 

 

1 คน 

10 นาที 

1 คน 

1 คน 

5 นาที 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

      2.2   กระบวนงานยอยจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 
 

 

1 คน 
 

 

  

 
 
 
 

 

แจงผูรอง
พรอมเหตุผล 

อนุมัติ 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ออกใบยกเลิก
ทะเบียนพาณิชย 

๕ -10 นาที 1 คน 

5 นาที 1 คน 

1๐  นาที 

ไมอนุมัติ 



37 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

     

 
 
 
 
 
 
 

เก็บ
คาธรรมเนียม 

5 นาที 

1 คน 

 สงมอบเอกสาร 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 

 

1 คน 

10 นาที 1 คน 



38 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 
 
 
 

3.1 กระบวนงานยอยพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง / ลับ / วาจา 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 
 

 
1 คน 

   

ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

ครบถวน/ถูกตอง 

3. กระบวนงานทะเบียนพินัยกรรม  

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

สอบสวน 

10 นาที 1 คน 

๑๕ นาที 

1 คน 

1 คน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

๑๐ นาที 
แจงผูรอง

พรอมเหตุผล 



39 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

   

 

 

-  พิมพพินัยกรรม (กรณีทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง / 
   แบบวาจา 
-  บันทึกซอง (กรณีทําพินัยกรรมแบบลับ) 

1 คน 

๑ ชั่วโมง 
1 คน เสนอความเห็น พิจารณา 

ลงนามเสนอ 

แกไข/เพ่ิมเติม 

 เก็บคาธรรมเนียม 

สงมอบเอกสาร 

ฝากเก็บไวท่ี
สํานักงานเขต 

รับไปทันที 

1 คน 

พิจารณา 

อนุมัติ/ลงนาม 

ไมอนุมัติ 

1 คน 

1 คน 

เสนอ 



40 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บไว 
ในท่ีปลอดภัย 

 

1 คน 

1 คน 

จัดทํา พ.ก.7 



41 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

  3.2  กระบวนงานยอยการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัตงิาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

ครบถวน/ถูกตอง 

ครบถวน/ถูกตอง 

ไมครบถวน 
/ไมถูกตอง 

ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

สอบสวน 

10 นาที 1 คน 

๑๕ นาที 
1 คน 

1 คน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

๑๐ นาที 
แจงผ ู รอง

พรอมเหตุผล 

 

 ๑ คน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 

ผูชวยผูอํานวยการเขต 

     

1 คน 

1 คน เสนอความเห็น พิจารณา 
 ลงนามเสนอ 

แกไข/เพ่ิมเติม 

 เก็บคาธรรมเนียม 

สงมอบเอกสาร 

ฝากเก็บไวท่ี
สํานักงานเขต 

รับไปทันที 

1 คน 

พิจารณา 

อนุมัติ/ลงนาม 

ไมอนุมัติ 

1 คน 

1 คน ๑ ชั่วโมง  

จัดทํา พ.ก.4 

เสนอ 



43 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 

ผูชวยผูอํานวยการเขต 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บไว 
ในท่ีปลอดภัย 

 

1 คน 

1 คน 

ออกใบ พ.ก.8 สงมอบ พ.ก.4 



44 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

  3.3  กระบวนงานยอยการถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก 
 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 
 

 
1 คน 

   

 
 
 

ถูกตอง/ครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ 
ไมครบถวน 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เสนอความเห็น 

10 นาที 1 คน 

      15 นาที 1 คน 

1 คน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

พิจารณา 
ลงนามเสนอ 

แกไข/เพ่ิมเติม 

พิจารณา 

อนุมัติ/ลงนาม 

ไมอนุมัติ 

๑๐ นาที แจงผ ู รอง
พรอมเหตุผล 

เสนอ 

ไมถูกตอง/ 
ไมครบถวน 



45 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 

ผูชวยผูอํานวยการเขต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

จัดเก็บไว 
ในท่ีปลอดภัย 

 

1 คน 

1 คน 

1 ชั่วโมง 

สงมอบ พ.ก.4 

เก็บคาธรรมเนียม 

ออกใบ พ.ก.8 

การสงมอบ 

ฝากเก็บไวท่ี
สํานักงานเขต 

รับไปทันที 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

เก็บคาธรรมเนียม 



46 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

   3.4  กระบวนงานยอยการสละมรดก 
 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 
 

 
1 คน 

   

 
 
 

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง 
/ไมครบถวน 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

สอบสวน 

แกไข/เพ่ิมเติม 

10 นาที 1 คน 

15 นาที 

      ๓0 นาที  

1 คน 

1 คน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

๑๐ นาที 
แจงผูรอง

พรอมเหตุผล 

ไมถูกตอง 
/ไมครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 



47 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 

ผูชวยผูอํานวยการเขต 

     

เสนอความเห็น 
พิจารณา 

จัดทํา พ.ก.6 

พิจารณา 

ลงนามเสนอ 
ไมอนุมัติ 

อนุมัติ/ลงนาม 

1 คน 

1 คน 

1 คน เก็บคาธรรมเนียม 

สงมอบเอกสาร 

ออก พ.ก.8 
 

รับไปทันที 
 

สงมอบ พ.ก.๖ 
 

ฝากเก็บไวท่ี
สํานักงานเขต 

เสนอ 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

1 ชั่วโมง 



48 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
     

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บรักษาไว 
ในท่ีปลอดภัย 

 

1 คน 



49 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

 
 
4.1   กระบวนการยอยการจัดตั้งสมาคม / จดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปล่ียนแปลงกรรมการสมาคม  
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง 

หัวหนาฝาย
ปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

กรุงเทพมหานคร 
กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
4. กระบวนงานทะเบียนสมาคม 

 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

แจงผูรอง   
พรอมเหตผุล 

 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

เก็บคาธรรมเนียม
คําขอ  

รับคําขอ 

ไม
อนุมัต ิ

สอบสวน 

1 คน 

1 คน 

10 นาที 

10 นาที 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

2 วัน 
ทําการ 



50 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง 

หัวหนาฝาย
ปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

กรุงเทพมหานคร 
กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

       
 
 

      

 

 
 

๒  
วันทํา

 

1 คน เสนอความเห็น 

สงเรื่องคืน 
เพ่ือดําเนินการตอ 

พิจารณา 

 เก็บคาธรรมเนียม
และคาคําขอ/สง

มอบ ส.ค.4,ส.ค.6 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 

1 คน 10 นาที 

1 คน  10 นาที 

อนุมัติ /
ลงนาม  

เสนอ 

ลงนามเ สนอ 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ  

อนุมัติ    

ไม
อนุมัต ิ

แจง 
สํานักงานเขต 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ  

แกไข/
เพ่ิมเตมิ  

ลงนามเ สนอ ลงนามเ สนอ 

พิจารณา พิจารณา พิจารณา 



51 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

4.2   กระบวนการยอยการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคม 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

กรุงเทพมหานคร 
กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

แจงผูรอง   
พรอมเหตผุล 

 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เก็บคาธรรมเนียม
คําขอ  

รับคําขอ 

ไมอนุมัติ    

 เก็บคาธรรมเนียม
และคาคําขอ/สง

มอบ ส.ค.5 

จัดเก็บ
เอกสาร 

๒ วันทําการ 1 คน เสนอความเห็น พิจารณา พิจารณา 
เสนอ 

พิจารณา 
ลงนามเ สนอ 

พิจารณา 

แจงสํานักงานเขต 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

ลงนามเ สนอ ลงนามเ สนอ 

อนุมัติ/ลงนาม    

1 คน 

1 คน 

สงเรื่องคืน 
เพ่ือดําเนินการตอ 

อนุมัติ    

๑๐ นาที ๑ คน 

๑ คน ๑๐ นาที 

๑ คน ๑ วันทําการ 

๑๐ นาที 

๑๐ นาที 



52 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

4.๓   กระบวนการยอยการจดทะเบียนเลิกสมาคม 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

กรุงเทพมหานคร 
กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เก็บคาธรรมเนียม
คําขอ  

รับคําขอ 

ไมอนุมัติ    

 แจงสมาคม 

จัดเก็บ
เอกสาร 

๒ วันทําการ 1 คน เสนอความเห็น พิจารณา พิจารณา 
เสนอ 

พิจารณา 
ลงนามเ สนอ 

พิจารณา 

แจงสํานักงานเขต 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

ลงนามเ สนอ ลงนามเ สนอ 

อนุมัติ/ลงนาม    

1 คน 

1 คน 

สงเรื่องคืน 
เพ่ือดําเนินการตอ 

อนุมัติ    

๑๐ นาที ๑ คน 

๑ คน ๑๐ นาที 

๑ คน ๑ วันทําการ 

๒ วันทําการ 

๑๐ นาที 

แจงผูรอง   
พรอมเหตผุล 

 



53 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 
  

5.1 กระบวนงานยอยการจัดตั้งมูลนิธิ / จดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิ / การเลิกมูลนิธิ 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง 

หัวหนาฝาย
ปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

สํานักงานปกครอง
และทะเบียน 

กรุงเทพมหานคร 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

 
๕ นาที 

 
 
 
 
 
 
 

๒ วัน 
ทําการ 

 
 

 
1 คน 

 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 
 

1 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

5. กระบวนงานทะเบียนมูลนิธ ิ

แจงผูรอง   
พรอมเหตผุล 
 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/
เพ่ิมเตมิ 

ไม
อนุมัต ิ

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

สอบสวน 

รับเรื่อง 
 



54 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

สํานักงานปกครอง
และทะเบียน 

กรุงเทพมหานคร 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 
 

     

 
 

 
 
 

๒  
วันทําการ 

1 คน เสนอความเห็น 
พิจารณา 

สงเรื่องคืน 
เพ่ือดําเนินการตอ 

แกไข/เพิ่มเติม 
ลงนามเสนอ 

พิจารณา 

 เก็บคาธรรมเนียม 

สงมอบ
เอกสาร 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

5 นาที 

อนุมัติ/ 
ลงนาม 

10 นาที 

พิจารณา พิจารณา 
ไมอนุมัติ แกไข/เพิ่มเติม 

เสนอ ลงนามเสนอ 
ลงนามเสนอ 



55 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

5.2   กระบวนงานยอยการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมูลนิธิ 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

สํานักงานปกครอง 
และทะเบียน 

กรุงเทพมหานคร 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

 

๑๐ นาที 
 

 
 

 

๒ วันทําการ 
 
 
 
 

๒ วันทําการ 
 
 
 
 
 
 

5 นาที 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ถูกตอง/ครบถวน 

พิจารณา พิจารณา 
  

สงเรื่องคืน 
เพ่ือดําเนินการตอ 

แจงผูรอง 
พรอมเหตุผล 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

รับคําขอ 

เสนอ
ความเห็น 

เก็บคาธรรมเนียม 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

สงมอบเอกสาร 

อนุมัติ/ 
ลงนาม 

พิจารณา พิจารณา 

แกไข/            
เพิ่มเติม 

แกไข/ 
เพิ่มเติม 

แกไข/ 
เพิ่มเติม 

ลงนามเสนอ ลงนามเสนอ ลงนามเสนอ 

ไมอนุมัติ 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 



56 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 
 
 

  6.1   กระบวนการยอยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห / จดทะเบียนแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมท้ังชุดหรือเปล่ียนแปลงกรรมการ 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 

    

6. กระบวนงานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 

1 คน 

1 คน 

10 นาที 

1 คน 

1 คน ๑ชั่วโมง 
30 นาที 

 ตรวจสอบหลักฐาน 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

รับคําขอ 

แจงผูรอง
พรอมเหตุผล 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

10 นาที 
เก็บคาธรรมเนียม 



57 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 นาที 
 

 
 

๑0 นาที 
 

  
 

 
 

 
 
 

ถูกตอง/ครบถวน 

 ไมอนุมัติ 
1 คน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

จัดพิมพใบสําคญั
การจดทะเบียน 

 

อนุมัติ/ลงนาม 

เสนอความเห็น 

เก็บคาธรรมเนียม
และสงมอบเอกสาร 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 

พิจารณา พิจารณา 

แกไข/ 
เพิ่มเติม 

ลงนามเสนอ เสนอ 1 วัน 

 



58 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

   6.2  กระบวนการยอยการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห/กระบวนงานยอยการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห/กระบวนงานยอย
การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
10 นาที 

 
10 นาที 

 

 
10 นาที 

 
 

1๐ นาที  
 
 

1 วัน 
 

10 นาที 
 

๑๐ นาที 

 
๑ คน  

 
๑ คน 

 
 

๑ คน 
 
 

๑ คน 
 
 

๑ คน 
 

๑ คน 
 

๑ คน 

   

 ตรวจสอบหลักฐาน 

เสนอความเห็น 

รับคําขอ 

แจงผูรอง
พรอมเหตุผล 

เก็บคาธรรมเนียม 

จัดเก็บแฟมทะเบียน 

 ไมอนุมัติ 

อนุมัติ/ลงนาม 

พิจารณา พิจารณา 

แกไข/ 
เพิ่มเติม 

ลงนามเสนอ เสนอ 

จัดพิมพใบสําคญัการจดทะเบียน 
 

เก็บคาธรรมเนียมและสงมอบเอกสาร 
 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 



59 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖. กระบวนการทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
     ๖.๑  กระบวนงานยอยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑
  

 10 นาที  ๑. การรับคําขอ 
- ผูขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ยื่น

แบบคําขอจดทะเบียนสมาคมฯ ตามแบบ ส.ฌ.๑ และลง
รับสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ีตามลําดับท่ีของคําขอ
และนําเลขลําดับคําขอไปบันทึกท่ีชองรายการ “สําหรับ
เจาหนาท่ีกรอก” มุมบนขวาของคําขอ 

คําขอมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 
 

 

- พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
๖ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน  
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2  10 นาที 2. การเก็บเงินคาธรรมเนียม 
- เก็บคําขอจดทะเบียนเปนเงิน 100 บาท พรอมออก

ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรายการ “ไดรับเงินคาธรรมเนียม
แลว” พรอมลงชื่อผูรับเงินและวัน เดือน ป ท่ีรับเงินกํากับ
ไวท่ีสวนใดสวนหนึ่งของคําขอ (แบบ ส.ฌ.1) 

- หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 
 

- ใบเสร็จรับ 
บ เงิน 

- สมุดนํา 
สงเงิน 

 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

 - ใบเสร็จรับ 
บ เงิน 

- สมุดนํา 
สงเงิน 
 

 
3 

   1 ชั่วโมง
๓๐ นาที 

3. เอกสารประกอบเรื่อง 
3.๑ มีผูเริ่มกอการจัดตั้งจํานวนไมนอยกวา ๗ คน ลง

นามในคําขอ จํานวน ๒ ชุด 
3.๒ ขอบังคับของสมาคม จํานวน ๓ ชุด 
3.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบานของผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน 

- หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 
 

- พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

-แบบ ส.ฌ.
1 
-แบบ ส.ฌ.
2 

คูมือการ
ปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เก็บคาธรรมเนียม 



60 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      3.๔ ประวัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน ตามแบบ 
ส.ฌ.2 

3.๕ แผนผังแสดงท่ีตั้งสํานักงานของสมาคม 
3.๖ หนังสืออนุญาตใหใชสถานท่ีเปนท่ีตั้งของสมาคม 
3.๗ เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ 

         

4    4. ตรวจรายละเอียดเอกสารประกอบเรื่องเพ่ือพิจารณา
จดทะเบียน 

4.๑ ลายมือชื่อผูเริ่มกอการในแบบ ส.ฌ.๑ และแบบ 
ส.ฌ.๒ ตองเปนลายมือเดียวกัน 

4.๒ ตรวจคุณสมบัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห 

4.๓ ตรวจขอบังคับซ่ึงขอบังคับอยางนอยตองมีความตาม
มาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ตองไมขัดตอกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมฯ 

4.๔ บันทึกความเห็นในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีในคําขอ
จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.๑ ใน
ชองความเห็นเจาหนาท่ี 

 
 
 
 

รายละเอียด
ประกอบเรื่อง
จดทะเบียน
ครบถวน
ถูกตอง 
 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

-แบบ 
ส.ฌ.1 
-แบบ 
ส.ฌ.2 
-แบบ 
ส.ฌ.3 

- 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 



61 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เ อ ก ส า ร อ า ง อ ิง  

5 

 
 
 
 

 5. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.3) ตนฉบับ 
1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
3 

-  

6   1 วัน 6. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน          

      6.๑ เม่ือหลักฐานครบถวนถูกตองแลวใหประทับตราตนฉบับ 
จํานวน ๑ ชุด และคูฉบับ จํานวน ๒ ชุด ตรงกลางดานบนหนา
แรกของขอบังคับ 

6.๒ บันทึกความเห็นของพนักงานเจาหนาท่ี 
6.๓ จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
6.๔ ทําบันทึกเสนอนายทะเบียนสมาคมฯ ประจําทองท่ี

กรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) 

รวดเร็ว
ถูกตอง 

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

- พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 
- ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

- หนังสือ
เสนอ
ความเห็น 

7  10 นาที 7. เก็บคาธรรมเนียมใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฯ 
แบบ ส.ฌ.๓ จํานวน ๕๐๐ บาท พรอมออกใบเสร็จรับเงิน 

 7.๑ โดยสํานักงานเขตเก็บคูฉบับใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมฯ และตนฉบับขอบังคับของสมาคมพรอม
เอกสารประกอบเรื่องไว ๑ ชุด 

7.๒ มอบเอกสารแกผูเริ่มกอการ 
 - ตนฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน จํานวน ๑ ชุด 

     - คูฉบับขอบังคับของสมาคม จํานวน ๑ ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

-ใบเสร็จรับเงิน 
บ -สมุดนาํสงเงนิ 

 
 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 - ใบเสร็จ 
รับเงิน 
- สมุด
นําสงเงิน 

 

เสนอความเห็น 

เก็บคาธรรมเนียม
และสงมอบเอกสาร 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 



62 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน 
ระยะเวล

า 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

8  ๑๐ นาที 8.จัดทําแฟมทะเบียน 
     สงสําเนาเรื่องการรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหท้ังหมดพรอมดวยสําเนาใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหแกนายทะเบียน
กลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิชักชา ภายใน ๑๕ 
วัน เพ่ือนายทะเบียนกลางจะไดประกาศการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

- พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 
 

 สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 



63 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖.๒  กระบวนงานยอยจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับสมาคม 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑    10 นาที  ๑. การรับคําขอ 
ยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับตามแบบ 
ส.ฌ.4 ในกรณีดังนี้ 
1. ท่ีประชุมใหญมีมติแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับไมนอย
กวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิก 
2.การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับตองไมขัดวัตถุประสงค
ของสมาคมหรือกฎหมาย  
3.ขอบังคับท่ีแกไขหรือเพ่ิมเติมจะตองมีผลใชบังคับตอเม่ือ
นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวเทานั้น 
4. ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแตวันท่ี
ประชุมใหญลงมติ 
5. ลงรับคําขอในสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ี
ตามลําดับท่ีของคําขอสมุดทะเบียนคําขอเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปและนําเลขท่ีคําขอไปบันทึกไวท่ีชอง 
"รายการสําหรับเจาหนาท่ีกรอก" ซ่ึงอยูมุมบนขวาของคํา
ขอจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติม 
 
 

คําขอมีการ
กรอกรายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.4 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

         

 
รับคําขอ 



64 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

  
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

2  10 นาที 2. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอจดทะเบียนเปนเงิน 50 
บาท พรอมออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรายการ “ไดรับ
เงินคาธรรมเนียมแลว” พรอมลงชื่อผูรับเงินและวัน เดือน 
ป ท่ีรับเงินกํากับไวท่ีสวนใดสวนหนึ่งของคําขอ (แบบ ส.ฌ.
4) 

- หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 

 

-ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

- พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

 -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

3  10 นาที  3. การตรวจสอบหลักฐาน 
   3.1  การตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนแกไขหรือ
เพ่ิมเติมขอบังคับ 

- ขอจดทะเบียนแกไขยกเลิกความในขอบังคับท้ังขอ 
และใชขอความใหม 
- ขอจดทะเบียนแกไขยกเลิกความในขอบังคับเฉพาะ
บางสวนของขอความในขอบังคับเฉพาะบางสวนหรือ 
เฉพาะขอ 
- ขอจดทะเบียนยกเลิกขอบังคับบางขอ 
 - ขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับท้ังฉบับ 

 
 

เอกสาร
ถูกตอง
ครบถวน
เพียงพอจด
ทะเบียนได 

- - พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

 

-ส.ฌ.4 คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เก็บคาธรรมเนียม 



65 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

    ๓.2 ตรวจรายละเอียดเอกสารประกอบเรื่อง         

      - ผูลงนามในคําขอแบบ ส.ฌ.๔ จะตองเปนนายก
สมาคม แตถาเปนอุปนายกสมาคมตองระบุวาทําการแทน
นายกสมาคม 

- ผูลงนามในคําขอเปนกรรมการตองมีหนังสือแนบ
ประกอบวาเปนผูไดรับมอบอํานาจ 

- คําขอท่ีแกไขจะตองเปนขอความท่ีตรงกับมติท่ีประชุม
ใหญ  

- ตรวจรายงานการประชุมวามีมติใหแกไขไมนอยกวา 
๒ ใน ๓ ของผูมาประชุม 

   -  

4  
 
 

 
10 นาที 

 
 
 

4. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.

5) ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.5 

- 

5   1 วัน 5. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน   - พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 
- ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

  

       - เม่ือหลักฐานครบถวนถูกตองแลวใหเสนอนายทะเบียน
ประจําทองท่ีกรุงเทพมหานคร(ผูอํานวยการเขตปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) พิจารณาอนุมัติ 
 
 

รวดเร็ว
ถูกตอง 

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

 หนังสือเสนอ
ความเห็น 

เสนอความเห็น 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 



66 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6   ๑๐ นาที 6 การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ         

      6.๑ สํานักงานเขตเก็บตนฉบับใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนและคูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ฉบับท่ี
พนักงานเจาหนาท่ีไดผานเรื่องไว ไวเปนหลักฐาน) 
ในกรณีแกไขขอบังคับท้ังฉบับ ใหสํานักงานเขตเก็บ 
"ตนฉบับขอบังคับ" ไวเปนหลักฐาน 
6.๒ สง "คูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน" จํานวน ๑ 
ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห 
    ในกรณีแกไขขอบังคับท้ังฉบับ ใหแนบ "คูฉบับ
ขอบังคับ" ไปพรอมกับ "คูฉบับ" ใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนดวย 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟมทะเบียน 
- สมุดออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- - แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บแฟม
ทะเบียน 



67 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖.๓  กระบวนงานยอยจดทะเบียนแตงตัง้กรรมการข้ึนใหมทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

10 นาที ๑ รับคําขอ 
- นายกสมาคมยื่นคําขอจดทะเบียน ส.ฌ.๖ และลงรับคําขอ
ในสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ีตามลําดับท่ีของคําขอใน
สมุดทะเบียนคําขอเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปและนํา
เลขท่ีคําขอไปบันทึกไวท่ีชอง "รายการสําหรับเจาหนาท่ี
กรอก" ซ่ึงอยูมุมบนขวาของคําขอจดทะเบียนแกไขหรือ
เพ่ิมเติม 

คําขอมี
การกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
๖ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2 
 
 
 

 10 นาที ๒. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอจดทะเบียน เปนเงิน ๕๐ 
บาท พรอมออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกรายการ "ไดรับเงิน
คาธรรมเนียมแลว" พรอมลงชื่อผูรับเงินและวัน เดือน ป ท่ีรับ
เงินกํากับไว สวนใดสวนหนึ่งของคําขอแบบ ส.ฌ.๖ 

- หลักฐาน
เอกสาร 
ครบถวน 
ถูกตอง 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

3    1 ชั่วโมง 
30 นาที 

3. เอกสารประกอบเรื่อง 
3.๑ คําขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ แบบ ส.ฌ.๖ 
จํานวน ๒ ชุด 
.3.๒ รายงานการประชุมใหญท่ีมีมติแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ 
3.๓ ประวัติแสดงหลักฐานของกรรมการผูไดรับเลือกตั้งแบบ ส.ฌ.๒ 
3.๔ สําเนาบัตรประชาชน 

3.๕ สําเนาทะเบียนบาน 
3.๖ รูปถายขนาด ๓x๔ ซ.ม. คนละ ๑ รูป 
๒.๗ เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)  

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง
เพียงพอจด
ทะเบียนได 

  

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน

ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
6 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

 รับคําขอ 

เก็บคาธรรมเนียม 



68 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4    4. ตรวจรายละเอียดเอกสารประกอบเรื่อง         

      4.๑ ผูลงนามในคําขอแบบ ส.ฌ.๖ จะตองเปนนายก
สมาคม แตถาเปนอุปนายกสมาคมจะตองระบุวาทําการแทน
นายกสมาคม 

4.๒ ถาผูลงนามในคําขอเปนกรรมการอ่ืน ตองมีหนังสือ
แนบประกอบเรื่องไวดวยวาเปนผูไดรับมอบอํานาจ 

4.๓ กรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งจะตองเปนสมาชิกของ
สมาคมเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหระบุเลขท่ีสมาชิกไว
ท่ีแบบ ส.ฌ.๒  

4.๔ ตรวจรายงานการประชุมในระเบียบวาระท่ีอางวามี
มติเลือกตั้งกรรมการซ่ึงตองระบุชื่อ สกุล ตําแหนงท่ีไดรับไว
อยางชัดเจน  

4.๕ จํานวนกรรมการไมนอยกวา ๗ คน และกําหนด
ตําแหนงไวในขอบังคับ 

4.๖ สําเนารายงานการประชุมตองมีนายกสมาคมลงนาม
ใตขอความขอรับรองวาเปนสําเนาบันทึกการประชุมจริง แต
ถาเปนอุปนายกสมาคม หรือกรรมการอ่ืน ตองทําการแทน
นายกสมาคม  

4.๗ ตรวจสอบ วัน เดือน ปเกิดของผูไดรับเลือกตั้งให
ถูกตองครบถวน 

รายการใน
คําขอมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-  พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.6 

- ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 



69 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

5 

 
 
 
 

 5. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.7) 
ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.7 

- 

 6   1 วัน 6. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน  การจด
ทะเบียน
เปนไปอยาง
ถูกตอง มีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 
  
  
  

ใบสําคัญ
แสดงการรับ
จดทะเบียน
แตงตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการ 
  

ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

แบบ  ใบสําคัญ
แสดงการรับ
จดทะเบียน
แตงตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการ 
 

      6.๑ เม่ือหลักฐานครบถวนถูกตองแลวใหทําบันทึกเสนอ
นายทะเบียนประจําทองท่ีกรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการเขต
ปฏิบัติราชการแทนผูวากราชการกรุงเทพมหานคร) เพ่ือ
อนุมัติและลงนาม 

 ส.ฌ.๗ 

     6.๒ อนุญาตในคําขอ แบบ ส.ฌ.๖   

      6.๓ ใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนแตงตั้งหรือ
เปลี่ยนตัวกรรมการ (ส.ฌ.๗) 

    

      6.๔ หนังสือถึงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห         

      6.๕ เม่ือนายทะเบียนลงนามแลวใหประทับตรานาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี
กรุงเทพมหานคร  ในตนฉบับ และคูฉบับ ท้ัง ๒ ฉบับ ตรงท่ี
ลงนามและออกเลขท่ีใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

        

         
 
 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้นอนุมัติ 
 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 



70 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

7  ๑๐ นาที 7. การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ         

    7.๑ สํานักงานเขตเก็บ "ตนฉบับใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียน" และคูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ฉบับ
เจาหนาท่ีไดผานเรื่องไว) ไวเปนหลักฐาน 

7.๒ สง "คูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน" จํานวน 
๑ ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออก
เลขทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- - แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออก
เลขทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดเก็บแฟม 
ทะเบียน 



71 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖.๔ กระบวนงานยอยเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   10 นาที  ๑. การรับคําขอ    
ยื่นคําขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ส.ฌ.10 ได ๓ 
กรณี ดังนี้ 
1. ท่ีประชุมลงมติใหเลิก 
2. นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๒ 
3. ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๔ 
4. ลงรับคําขอในสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ี
ตามลําดับท่ีของคําขอสมุดทะเบียนคําขอเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปและนําเลขท่ีคําขอไปบันทึกไวท่ีชอง 
"รายการสําหรับเจาหนาท่ีกรอก" ซ่ึงอยูมุมบนขวาของคําขอ
จดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติม 

คําขอมีการ
กรอกรายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.๑๐ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2  10 นาที ๒. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอเลิกสมาคมฯพรอมออก
ใบเสร็จรับเงิน และจดทะเบียนผูชําระบัญชี  เปนเงิน ๒๕ 
บาท และบันทึกรายการ “ไดรับเงินคาธรรมเนียมแลว”   
พรอมลงชื่อผูรับเงินกํากับไว สวนใดสวนหนึ่งของคําขอแบบ 
ส.ฌ.๑๐ 
 
 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

         

       รับคําขอ  

เก็บคาธรรมเนียม 



72 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3 

 
 
 
 
 

10 นาที 3. ตรวจสอบหลักฐานของเอกสารประกอบเรื่อง 
1. คําขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.๑๐ 

จํานวน ๒ ชุด  
2.  หลักฐานของผูชําระบัญชี แบบ ส.ฌ.๑๑ จํานวน ๒ ชุด 

    3. สําเนารายงานการประชุมใหญท่ีมีมติใหเลิกสมาคม 
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม 
และเลือกตั้งผูชําระบัญชี  จํานวน ๒ ชุด 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง
เพียงพอ 
 

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

-แบบ ส.ฌ.
10  
-แบบ ส.ฌ.
11 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

    3.2 ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารประกอบเรื่อง         

      1. ผูลงนามในคําขอเลิกสมาคมฯ และจดทะเบียน       
ผูชําระบัญชี จะตองเปนนายกสมาคม ถาเปนกรรมการอ่ืน
จะตองระบุวาทําการแทนนายกสมาคม และมีหนังสือ
ประกอบดวยวาเปนผูรับมอบอํานาจจากนายกสมาคม 

2. ตรวจรายงานการประชุม ซ่ึงจะตองมีการลงมติใน
เรื่องดังกลาวตอไปนี้ คือ การเลิกสมาคมตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม การเลือกตั้งผูชําระ
บัญชี และการโอนทรัพยสินท่ีเหลือใหแกนิติบุคคลอ่ืน  
ในกรณีท่ีขอบังคับของสมาคมมิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

3. เม่ือเห็นวาถูกตองแลวใหออกคําสั่งเลิกสมาคมฯ 
และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนผูชําระบัญชี แบบ ส.ฌ.
๑๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีเลิกหรือนับแตวันท่ี 

ตรวจสอบ
รายการในใบ
คําขอใหมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.๑๒ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

         

ตรวจสอบ
หลักฐาน 



73 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  
ผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

   

ปลัดกระทรวงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ โดยประทับตรา 
"ตนฉบับ" และ "คูฉบับ" ในฉบับท่ีเปนสําเนา จํานวน ๒ 
ฉบับ ดานบนตรงกลางหรือตราครุฑ  

4. กําหนดคาตอบแทนใหแกผูชําระบัญชี 
๓.๕ ปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวท่ีสํานักงานสมาคมฯ ท่ี
เลิกแลว และท่ีสํานักงานเขตท่ีสมาคมฯ นั้นตั้งอยู ๑๔ วัน 
นับแตวันท่ีจดทะเบียนผูชําระบัญชี 
 

     

4 

 
 
 
 

10 นาที 4. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.12) 
ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.12 

- 

5   1 วัน 5. ทําหนังสือเสนอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองทีก่รุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการเขตปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนาม 

5.๑ คําสั่งใหเลิกสมาคมฯ และใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนผูชําระบัญชี (แบบ ส.ฌ.๑๒)  

5.๒ หนังสือถึงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
5.๓ หนังสือถึงกรุงเทพมหานคร เพ่ือสงสําเนาเรื่องการ

จดทะเบียนเลิกสมาคม ไปประกาศการเลิกในราชกิจจา
นุเบกษาตอไป 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของหลักฐาน
และพิจาณา 
 - บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ชื่อ 

หนังสือ
ความเห็น 

ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

แบบ 
ส.ฌ.12 

หนังสือ
ความเห็น เสนอความเห็น

ตามลําดับชั้น 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 



74 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6   10 นาที 6. การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ 
6.๑ สํานักงานเขตเก็บ "ตนฉบับคําสั่ง และใบสําคัญ

แสดงการจดทะเบียน" และคูฉบับคําสั่งและใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียน (ฉบับเจาหนาท่ีไดผานเรื่องไว) ไวเปน
หลักฐาน 
     6.๒ สง "คูฉบับคําสั่งและใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียน" จํานวน ๑ ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห และใหสมาคมคืนตนฉบับใบสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (แบบ ส.ฌ.๓) 
หรือใบแทนใบสําคัญ (แบบ ส.ฌ.๙) แลวแตกรณีและคูฉบับ
ขอบังคับท่ีสมาคมเก็บไวใหนายทะเบียน 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออก
เลขทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

-แบบ 
ส.ฌ.3 
-แบบ 
ส.ฌ.๙ 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออก
เลขทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

      6.๓ สงสําเนาเรื่องรับจดทะเบียนเลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห พรอมสําเนาคําสั่งใหกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอ
นายทะเบียนกลางประกาศการเลิกสมาคมฯ ในราชกิจจา
นุเบกษา 

6.๔ เม่ือนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา จะสงสําเนาประกาศ
จากนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไปให
สํานักงานเขต เพ่ือสงใหพนักงานเจาหนาท่ีนําประกาศฉบับ
ดังกลาวไปปดไวท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

     

 

จัดเก็บแฟม 
ทะเบียน 

 

 

 



75 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖.5 กระบวนงานยอยออกใบแทนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   10 นาที  ๑. การรับคําขอ    
ยื่นคําขอตามแบบ ส.ฌ.8 โดยนายกสาคมหรือกรรมการผูรับมอบอํานาจเปน
ผูยื่นคําขอ พรอมสําเนาบันทึกการแจงความหรือกรณีชํารุดในสาระสําคัญให
แนบใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนท่ีเหลืออยูและลงรับคําขอในสมุดทะเบียน
คําขอพรอมออกเลขท่ีในคําขอและลงรับคําขอในสมุดทะเบียนคําขอและออก
เลขท่ีตามลําดับท่ีของคําขอสมุดทะเบียนคําขอเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดป
และนําเลขท่ีคําขอไปบันทึกไวท่ีชอง "รายการสําหรับเจาหนาท่ีกรอก" ซ่ึงอยู
มุมบนขวาของคําขอจดทะเบียน 

คําขอมี
การกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.8 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2  10 นาที ๒. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอออกใบแทนสมาคมฯ พรอมออก
ใบเสร็จรับเงินและจดทะเบียนผูชําระบัญชี  เปนเงิน ๒๕ บาท และบันทึก
รายการ "ไดรับเงินคาธรรมเนียมแลว"   พรอมลงชื่อผูรับเงินกํากับไว สวนใด
สวนหนึ่งของคําขอแบบ ส.ฌ.8 

หลักฐา
นเอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 

 
 
 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

 
 
 

        

เก็บคาธรรมเนียม 

       รับคําขอ  



76 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3   ๑๐ นาที   3. ตรวจเอกสารประกอบเรื่อง  
หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง
เพียงพอ 
 

        

     3.๑ คําขอออกใบแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.8 จํานวน 
๒ ชุด  
    3.2 สําเนาบันทึกการแจงความ 
    3.3 เอสการอ่ืน ๆ เชน ส.ฌ.3 , ส.ฌ.7 

  

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน

ปกครอง 

-แบบ 
ส.ฌ.8 
-แบบ 
ส.ฌ.3 
-แบบ 
ส.ฌ.7 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

4 

 
 
 
 
 

10 นาที 
 

4. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.9) ตนฉบับ 1 ชุด และ
คูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความ
ถูกตอง 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.9 

- 

5   1 วัน 5. ทําหนังสือเสนอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี
กรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) ลงนาม 

5.๑ ใบแทนใบสําคัญ (แบบ ส.ฌ.9)  
5.๒ หนังสือถึงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

- 
ตรวจสอบ
ความถูก
ตองของ
หลักฐาน
และ
พิจาณา 
 - บันทึก
ผลการ

หนังสือ
ความเห็น 

ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

แบบ 
ส.ฌ.9 

หนังสือ
ความเห็น เสนอความเห็น

ตามลําดับชั้น 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 



77 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

พิจารณา
และลง
ลายมือชื่อ 

         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6  10 นาที 6. การเก็บเงินคาธรรมเนียมใบแทนสมาคมฯ พรอมออกใบเสร็จรับเงินเปน
เงิน 100 บาท และสงมอบตนฉบับ ส.ฌ.9 จํานวน 1 ชุด 

หลักฐา
นเอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 
 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
- สมุด
นําสงเงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
- สมุดนําสง
เงิน 

เก็บคาธรรมเนียม
และสงมอบเอกสาร 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
7   10 นาที 7. การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ 

 สํานักงานเขตเก็บ "คูฉบับใบแทนใบสําคัญฯ ส.ฌ.9 
 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออก
เลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
๙ 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  กระบวนงานการจัดตั้งทะเบียนมัสยิด 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

พนักงานเจาหนาท่ี 
ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

7. กระบวนงานทะเบียนมัสยิด 

จัดเก็บแฟม 
ทะเบียน 

 

 

 



79 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

อนุมัติ 

 
10 นาที 

 
 
 
 

ภายใน  
๑๐ วัน 

 
 
 
 
 

ภายใน  
๒๐ วัน 

 
 

 
1 คน 

 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 

 
                        
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

  

 
 
 

  8.1  กระบวนงานยอยการจัดตั้งศาลเจา / การอุทิศท่ีดินใหเปนสมบัติของศาลเจา 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวย

ผูอํานวยการเขต 

สํานักงานปกครอง
และทะเบียน 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง 

แจงกระทรวงมหาดไทยและ
คณะกรรมการอิสลามประจาํ

กรุงเทพมหานคร 

8. กระบวนงานทะเบียนศาลเจา 

มอบหนังสือสําคญั
แสดงการจด

ทะเบียนจัดตั้ง
มัสยดิ 

จดทะเบียนจัดต้ังมัสยิดและ
ออกหนังสือสําคัญแสดงการ

จดทะเบียนจัดต้ังมัสยิด 

รายงาน 

ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 

ลงนามเสนอ 

เสนอ 

 

แกไข/เพ่ิมเติม 
ไมอนุมัติ 

ลงนามเสนอ 

 

แกไข/เพ่ิมเติม 

แจงผูรอง 
พรอมเหตุผล 

เสนอความเห็น 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบหลักฐาน 

 

พิจารณา 

 

พิจารณา 

 

พิจารณา 

 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
10 นาที 

 
 
 

๓ ช.ม. 
 
 
 
 
 
 

ภายใน  
๒๐ วัน 

 
 

 

 
1 คน 

 
1 คน 

 

 
1 คน 

 
 

1 คน 
 
 
 
 
 

1 คน 
 

 
                        
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

   

๘.๒ กระบวนงานยอยการแตงตั้งผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา / การออกบัตรและใชบัตรประจําตัวผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง 

ถูกตอง/ครบถวน 

ตรวจสอบหลักฐาน 

ขอออกโฉนดท่ีดิน 

พิจารณา พิจารณา พิจารณา 

รับคําขอ 

สอบสวน 

เสนอความเห็น 

รายงาน 

ข้ึนทะเบียน 

จัดทําแฟมทะเบียน 

แจงผูรอง 
พรอมเหตุผล 

ไมอนุมัติ 

แกไข/ 
เพ่ิมเตมิ 

ลงนามเสนอ 
ลงนามเสนอ 

ลงนามเสนอ 

แกไข/ 
เพ่ิมเตมิ แกไข/ 

เพ่ิมเตมิ 

เสนอ 
พิจารณา 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

อนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
๕ นาที 

 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน  
๒๐ วัน  

 

 
1 คน 

 
 

1 คน 
 
 

1 คน 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 

1 คน 
 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

๘.๓ กระบวนงานยอยการขอเชาอาคาร/ท่ีดิน หรือขอตออายุสัญญาเชาอาคาร/ ท่ีดินของศาลเจา/การกอสรางบูรณซอมแซมอาคารในท่ีดินของศาลเจา/  
การระวังรักษา  แนวเขตท่ีดินของศาลเจา 

ระยะ 
จํานวน 

ผูปฏิบัติงาน ฝายปกครอง หัวหนาฝาย
ผูอํานวยการเขต/ 

ผูชวยผูอํานวยการเขต 
กรุงเทพมหานค

ร 
กรมการปกครอง 

คณะกรรมการควบคุม 
ตรวจตราสอดสอง 

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ออกใบแตงตั้ง/ 
บัตรประจําตัว 

พิจารณา 

 

พิจารณา 

 

พิจารณา 

 

เสนอ 

มอบใบแตงตั้ง 
/บัตรประจําตัว 

รับเรื่อง 

สอบสวน 

เสนอความเห็น 

ตรวจสอบหลักฐาน 

ลงนามเสนอ ลงนามเสนอ 

แจงผูรอง 
พรอมเหตุผล 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

พิจารณา 

 

ลงนามเสนอ 

แกไข/ 
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/ 
เพ่ิมเตมิ 

แกไข/ 
เพ่ิมเตมิ 



82 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

เวลา ปกครอง กิจการตางๆของศาลเจา 

5 นาที 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 
 
 

๒๐ วัน 
 

 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

9. กระบวนงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

เสนอ 

แกไข/เพิ่มเติม 

 

แกไข/เพิ่มเติม 

 

 

แกไข/เพิ่มเติม แกไข/เพิ่มเติม 

 

พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา 

ลงนามเสนอ 
 

ลงนามเสนอ 
 

ลงนามเสนอ 
 

ลงนามเสนอ 
 

ทําสัญญาเชา/  การมอบกรรมสิทธ์ิ/ มอบอํานาจรวม 
รังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน หรือรังวัดออกโฉนด 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

รับเรื่อง 

สอบสวน 

เสนอ 
ความเห็น 

แจงผู 
ขอเชา 

แจงผูรอง 
พรอมเหตผุล 



83 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
9.  กระบวนงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 

๕ นาที 
 

๒๐ นาที 
 

๓ วัน 
 

๑ วัน 
 

๒๐ นาที 
 

1 วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 

 

 
1 คน 

 
๑ คน 

 
๑ คน 

 
1 คน 

 
๑ คน 

 
๕ คน 

 
สวนราชการ

และหนวนงานที่
เกี่ยวของ 
๑  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10. กระบวนงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตามประเมินผล 

หนังสือสั่งการ 

รับเรื่อง 

เวียนแจง 

จัดทําแผน 

เสนอความเห็น 

เวียนแจงแผน 

ประชุมซักซอม 

ฝกซอมตามแผน 

รายงานผล 

พิจารณา 

 

พิจารณา 

 

เสนอความเห็น 

เห็นชอบ 

อนุมัติ/ลงนาม 

พิจารณา 

 

พิจารณา 

 

แกไข/เพ่ิมเติม 

ลงนามเสนอโครงการ 

แกไข/เพ่ิมเติม 

เสนอ 

เสนอ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 

๑๐.การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตามประเมินผล 
10.1 กระบวนการย่อยการจดัทําแผนการปฏิบตัริาชการประจําปี 

 
 
 
 

 
ระยะเวลา 

จํานวน
ผูปฏิบัติงาน (คน) 

สํานักงานเขต  
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง ผูอํานวยการเขต หนวยงานผูประเมิน 

 
1 วัน 

 
1 คน 

 
 
 
 

    

 
 
 

20 วัน 

 
 
 

15 คน 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

 
7 วัน 

 
2 คน 

 
 
 
 

   
 
 

   

 จํานวน สํานักงานเขต  

รับ – สง เรื่องให 
10 ฝาย 

จัดทํารางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป 

พิจารณา ลงนาม 
คํารับรอง

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เสนอรางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและ 

คํารับรองฯ 



85 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 กระบวนการยอยการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน (คน) ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง ผูอํานวยการเขต หนวยงานผูประเมิน 
 

15 วัน 
 
 

 
1 คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 วัน 
 

 
1 คน 

  
 

 
                   

  

สงรางแผนปฏบัิติราชการฯ
ใหสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลและสง 
คํารับรองฯ ใหสาํนักงาน
คณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

ติดตามตรวจราง
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจําปจากสํานัก
ยุทธศาสตร 

เวียนแจงทุกฝาย
ดําเนินการตามแผนฯ
และคํารอง 10 ฝาย 

 
สงแผนฯและคํารับรองฯท่ี
ลงนามแลวคืนหนวยงาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

   

 
ระยะเวลา 

จํานวน
ผูปฏิบัติงาน (คน) 

สํานักงานเขต  
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง ผูอํานวยการเขต สวนราชการเจาของเรื่อง 

 
1 วัน 

 
1 คน 

 
 
 
 

    

 
30 วัน 

 
1 คน 

  
 
 
 

   

 
 

15 วัน 

 
 

10 คน 
 
 

 
 
 

 

    

 
7 วัน 

 
1 คน 

  
 
 
 

   

 จํานวน สํานักงานเขต  

รับ – สง เรื่องให 
10 ฝาย 

ติดตามความก้าวหน้าผล

การปฏิบตัิราชการตามคํา

รับรองและประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการและจดัทํา

 

ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการฯ 

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ใหผลงานเปนไปตาม
แผนปฏิบัตริาชการฯ 

ใหคําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัตริาชการตาม
คํารับรองฯ 

เสนอหนังสือรายงานผล
การปฏิบัตริาชการ 

พิจารณา 
พิจารณา
สั่งการ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ไมเปนไปตามแผน 

ติดตามความก้าวหน้าผล

การปฏิบตัิราชการตามคํา

รับรองและประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการและจดัทํา

 

ติดตามความกาวหนาผล
การปฏิบัตริาชการตามคํา
รับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและจัดทํา
หนังสือรายงาน 



87 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน (คน) ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง ผูอํานวยการเขต สวนราชการเจาของเรื่อง 
 
 
 

15 วัน 

 
 
 

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

11. กระบวนงานการบริหารงานบุคคล 

รวบรวมและสรุป 
ผลคะแนน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

11.  กระบวนงานการบริหารงานบุคคล 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 

3 วัน 
 
 
 

1 วัน 

 
1 คน 

 
 
 

1 คน 
 
 
 
 

1 คน 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 

   

 

ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

ครบถวน/ถูกตอง 

ครบถวน/ถูกตอง 

ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

รับเรื่อง 

 

จัดทําคําสั่งบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

พิจารณาเรื่องบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน  
หรือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

บันทึกขอมูลใน ก.พ.7/ก.ก.๑ 
 

12. กระบวนงานการจัดการงานสารบรรณ 

สงเรื่องคืน
เจาของเรื่อง 

แกไข                                          

เห็นชอบ/ลงนาม 

พิจารณา พิจารณา 

แกไข                                          
เสนอลงนาม

                                          
เสนอ                                          
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12.  กระบวนงานการจัดการงานสารบรรณ 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 

1 วัน 
 
 

1 วัน 
 
 

30 วัน 

 
1 คน 

 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 
 

1 คน 
 
 

1 คน 
 
 

1 คน 

   

 13. กระบวนงานการกลั่นกรองงานและชวยอํานวยการ 

จัดทําหนังสือ/เอกสารเสนอผูมีอํานาจ 

เก็บรักษาหนังสือ/เอกสาร 

จัดทํา
 

ทําลายหนังสือ/เอกสาร 

- หนังสือ/บัญชีหนังสือขอทําลาย    
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

เห็นชอบ/ทราบ/ลงนาม 

รับและสงหนังสือ/เอกสาร 

ตรวจสอบ จําแนกประเภท 
หนังสือ/เอกสาร 

 

เห็นชอบ/ทราบ/ลงนาม/สั่งการ เห็นชอบ/ทราบ/ลงนาม 

ลงนามเสนอ 
 พิจารณา พิจารณา 

พิจารณา 

แกไข 
 

แกไข 
 

แกไข 
 

เสนอ                            
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 

13.   กระบวนงานการกล่ันกรองงานและชวยอํานวยการ 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 

 
 
 

   1  วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 คน 
 
 
 
 
 

   

 
 

รับเรื่อง 

 

ตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร 

 

การประสานขอขอมูลเก่ียวกับเรื่อง 
ท่ีจะดําเนินการกรองงาน 

หนังสือ/เอกสารท่ีจะ 
รายงานผูบริหาร 

14. กระบวนงานการบริหารการประชุม 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

14.  กระบวนงานการบริหารการประชุม 

ระ ยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 

1 – 2 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 

๕ วัน 
 

 
1 คน 

 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 

1 คน 

   

 
 

 

 
การเตรียมการประชุม 

 

 

ดําเนินการประชุม 
 

การสรุปรายงานการประชุม และการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม  

เวียนแจง
รายงาน

 

พิจารณา พิจารณา 

 
ลงนามเสนอ 

 

ทราบ/ลงนาม/สั่งการ 

แกไข                                         แกไข 

 บันทึกการประชุม 

ทราบ/ลงนาม/สั่งการ 

จัดทําวาระการประชุม 
 

15. กระบวนงานการจัดงานพิธี รัฐพิธี 

เสนอ                             
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1๕.  กระบวนงานการจัดงานพิธี รัฐพิธ ี

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

    
 
     

         

       ไมอนุมัติ   

          

          

๑ วัน   ๑ คน      

        

          

       อนุมัติ   

๗ วัน   ๑ คน      

        

          

          

๑ วัน   ๓ คน       

        

          

๑ วัน   ๑ คน       

        

          

๑ วัน   ๑ คน       

 
     1 วัน 

       
       ๑ คน 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพมหานคร 
สั่งการ 

ขออนุมัติ
  

ดําเนินการ 

ประเมินผล 

จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

จัดเตรียมงาน 

ประชุมคณะกรรมการ 

สถานที,่ หนังสือเชญิ ,
ลําดับขั้นตอนพิธกีาร ฯลฯ  

ลงทะเบียน , จัดทําหนังสือ
ตอบขอบคุณ ฯลฯ  

รายงาน 

16. กระบวนงานการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
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1๖.  กระบวนงานการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 

     

 

 
 

แกไข 

17. กระบวนงานการประชาสัมพันธและการรับเร่ืองรองทุกข 

 จัดทําแผน / คําสั่ง / 
มาตรการ 

ประชุมแจงผูเก่ียวของ , 
มอบหมายภารกิจ 

ดําเนินการตามแผน 

ประเมินผล 

รายงาน 

พิจารณา 

อนุมัต ิ
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17.1 กระบวนงานยอยการประชาสัมพันธ 

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง ผูอํานวยการเขต/ 

ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 
1 คน 

 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 

1 คน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประสานขอขอมูล 
 

รายงานผูบริหาร
ทราบ 

 

นําขอมูลจัดทําขาวเขียน/  
ภาพขาว 

 

เผยแพรใหสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ 
สื่ออิเล็กทรอนิคส ติดบอรด

ประชาสมัพันธ 

 

กิจกรรม/โครงการ/ผลการ
ดําเนินการ 
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17.2   กระบวนงานยอยการรับเรื่องรองทุกข 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 วนั 

 
 
 
 
 
 

 
1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 คน 

 
 
 
 
 

1 คน 

 
 
 
 

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 

  เริ่ม 

รับเรื่องรองเรียน 

พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
รองเรียน 

เสนอหนังสือ/              
เรื่องรองเรียน 

แกไข/เพ่ิมเติม                                

 

พิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
    1 วัน 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 3 วัน
นับถัดจาก

วันท่ีตอบรับ
เรื่องในระบบ 

 
 
 
 
 

๑ คน 
 
 
 
 

๑ คน 
 
 
 

๑ คน 
 
 

 
                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
                         เห็นชอบ/ 
                              ทราบ/ 
                              ลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

บนัทึกเร่ืองร้องเรียน และผล

การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน    

                                

 

ส่งเร่ืองร้องเรียน 

                                

 

ตรวจสอบ/ติดตามและ

รายงานผลการดาํเนินการ 

                                

 

 
-บันทึกในระบบMIS 

- บันทึกในระบบ
ฐานขอมูลหนวยงาน                                
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

ทุกวันท่ี 15 
และ 30 
ของเดือน 
 
 
 

 
ภายในวันท่ี 
10  ของ
เดือน 

1 คน 
 
 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 

1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แกไข/เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               แกไข/เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 ทราบ/ 
                                 ลงนาม 

ตรวจสอบ/ตดิตามและ
รายงานผลการดําเนินการ 

                                
 

ตรวจสอบ/ตดิตามและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการ

แกไขเรื่องรองเรยีน             
 
                                
 จัดเก็บขอมลูผลการแกไขเรื่อง

รองเรียน 
 
                                
 

จบ 

พิจารณา 

พิจารณา 

- บันทึกในระบบ
ฐานขอมูลหนวยงาน 

เสนอ 

ลงนามเสนอ 
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๑8. กระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

  18.๑ กระบวนการยอยการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีกอนแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน (คน) 
สํานักงานเขต  

ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง ผูอํานวยการเขต สวนราชการเจาของเรื่อง 
   

 
 
 

    

30 วัน 1 คน 
 

  
 
 

   

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
   

 
 

 
                  เห็นชอบ 

  

๒ วัน 1 คน      

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับ – สง เรื่องให
เจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 

แจงสวนราชการท่ี
เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป และสงเรื่องคืน 

 
 

พิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการ 

พิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 

 

ตรวจสอบขอกฎหมาย 

ตรวจสอบขอเท็จจริง
และเอกสารหลักฐาน 

พิจารณา 



99 
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18.๒ กระบวนการยอยการจัดทําคําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
สํานักงานเขต  

ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

๑๕ วัน 1 คน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

 
 

ไมถูกตอง  
 
 

ไมถูกตอง 

 
 
 

 

3 วัน 1 คน  
 
 

 
 
 

  
ถูกตอง 

 

๒ วัน ๑ คน      

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 
แจงผูไดรับการแตงตั้ง

ดําเนินการตอไป  
และสงเรื่อง  

 

ถูกตอง 

รับเรื่องจากฝาย
บริหารงานท่ัวไป 

 

ลงนามคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการฯ 

ตรวจสอบเรื่องและ
ศึกษาขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

พิจารณา 
ความถูกตอง 

ครบถวน 

สงเอกสาร
เพ่ิมเตมิ 

พิจารณา พิจารณาจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งกรรมการฯ 
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18.๓ กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

 
ระยะเวลา 

จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขต หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต (สํานักงานกฎหมายและคดี) 

   
 
 
 

    

๔๕ วัน 1 คน 
 

  
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 

 
 
 
 

 

3 วัน 

 
 

2 คน 

  
 
 
 

 
                  เห็นชอบ 

  

๒ วัน 1 คน      

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับ – สง เรื่องให
เจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 
แจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป และสงเรื่อง 

 
 

พิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการ 

พิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 

 

ตรวจสอบขอกฎหมาย 

ตรวจสอบขอเท็จจริง
และเอกสารหลักฐาน 

พิจารณา 
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18.๔ กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
 

 
ระยะเวลา 

จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขต หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต (สํานักงานกฎหมายและคดี) 

   
 
 

    

๔๕ วัน 1 คน 
 

  
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 

 
 
 
 

 

3 วัน 
 
 

2 คน 

  
 
 

 
                  เห็นชอบ 

  

๒ วัน 1 คน      

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับ – สง เรื่องให
เจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 

แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป และสงเรื่อง 

 
 

พิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการ 

พิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 

 

ตรวจสอบขอกฎหมาย 

ตรวจสอบขอเท็จจริง
และเอกสารหลักฐาน 

พิจารณา 



102 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 
18.5 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีอ่ืนๆ  

 
ระยะเวลา 

จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขต หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
(สํานักงานกฎหมายและคดี) ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต 

   
 
 

    

๔๕ วัน 1 คน 
 

  
 
 

   

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 

 
 
 
 

 

3 วัน 

 
 

2 คน 

  
 
 
 

 
                  เห็นชอบ 

  

๒ วัน 
 

1 คน 
 

     

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับ – สง เรื่องให
เจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 

แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป และสงเรื่อง  

 

พิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการ 

พิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 

 

ตรวจสอบขอกฎหมาย 

ตรวจสอบเรื่อง 
ขอเท็จจริงและเอกสาร 

พิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 
18.6 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
 

 
ระยะเวลา 

จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขต  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต 

   
 
 
 

    

๔๕ วัน 1 คน 
 

  
 
 

   

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 

 
 
 
 

 

3 วัน 

 
 

2 คน 

  
 
 
 

 
                  เห็นชอบ 

  

๒ วัน 1 คน      

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับ – สง เรื่องให
เจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 

แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป และสงเรื่อง  

 

พิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการ 

พิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 

 

ตรวจสอบขอกฎหมาย 

ตรวจสอบผลการ
ตรวจสอบของ

กระทรวงการคลัง 

พิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 
18.7 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีละเมิดตอบุคคลภายนอก 
 

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขต หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต 

   
 
 

    

๔๕ วัน 1 คน 
 

  
 
 

   

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 

 
 
 
 

 

3 วัน 

 
 

2 คน 

  
 
 
 

 
                  เห็นชอบ 

  

๒ วัน 1 คน      

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับ – สง เรื่องให
เจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 
แจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป และสงเรื่อง  

 

พิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการ 

พิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 

 

ตรวจสอบขอกฎหมาย 

ตรวจสอบผลการ
ตรวจสอบของรมต.วาการ

กระทรวงมหาดไทย 

พิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 
18.8 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีอ่ืนๆ 
 

ระยะเวลา จํานวน
ผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขต หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 ฝายปกครอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการเขต 

   
 
 

    

๔๕ วัน 1 คน 
 

  
 
 

   

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

มีความเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
 

 
 
 
 

 

3 วัน 

 
 

2 คน 

  
 
 
 

 
                  เห็นชอบ 

  

๒ วัน 1 คน      

18. แผนผังกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รับ – สง เรื่องให
เจาหนาท่ี 

รับเรื่อง 

แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป และสงเรื่อง  

 

พิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการ 

พิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 

 

ตรวจสอบขอกฎหมาย 

ตรวจสอบผลการ
ตรวจสอบของรมต.วาการ

กระทรวงมหาดไทย 

พิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

 

กระบวนงานจดทะเบียนนิติกรรม (เรือบางประเภท) 

ระยะเวลา 
จํานวน 

ผูปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง หัวหนาฝายปกครอง 

ผูอํานวยการเขต/ 
ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
10 นาที 

 
 

 
 
 
ภายใน 
33 วัน 
แลวแตกรณี 

 
1 คน 

 
 

1 คน 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 

 
รับคําขอ 

 
 

ตรวจสอบ 
หลักฐาน 

 
 
 

เสนอความเห็น 
 
 

เก็บคาธรรมเนียมและ 
สงมอบเอกสาร 

 
 

 
แจงผูรอง 

พรอมเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณา 

 

เสนอ 
ลงนามเสนอ 

ไมอนุมัติ 

ไมถูกตอง/ไมครบถวน 

ครบถวน/ถูกตอง 
แกไข/เพ่ิมเติม 

อนุมัติ 

19. แผนผังกระบวนงานทะเบียนนิติกรรม 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

สวนที่ 3 
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
1. กระบวนงานสอบสวนรับรอง 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      ข้ันท่ี ๑           
๑  

 
๑๐ นาที 

 
๑.๑ ผูรองมายื่นคํารองตามแบบ 
๑.๒ เจาหนาท่ีรับคํารองและ
ตรวจสอบคํารองมีการกรอกขอมูล
ในคํารองถูกตองครบถวน 

คํารองกรอกรายการ
ครบถวน ถูกตอง  

 

- พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

คํารองท่ัวไป คูมือปฏิบัติงาน 
ฝายปกครอง 

 
๒ 

   
๑๐ นาที 

ข้ันท่ี ๒ เจาหนาท่ีตรวจหลักฐานท่ี
นํามาประกอบการสอบสวน
รับรอง ประกอบดวย 
๑. บัตรประจําตัวประชาชน 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. พยานบุคคล 
๔. พยานเอกสาร 
 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 
เพียงพอท่ีจะทําการ
สอบสวนเพ่ือออกหนังสือ
รับรอง 

- พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- - 

 
 
 

        

 รับคาํขอ 

 ตรวจสอบหลักฐาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3  1 – 1.5 
ชั่วโมง 

ข้ันท่ี 3 
3.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ วา
ถูกตองครบถวนหรือไม 
3.2 สอบสวนเรื่องราวเรื่องท่ีจะขอรับรอง  
3.3 บันทึกปากคําผูรองตามแบบ ป.ค.14 
๓.๔ จัดพิมพหนังสือรับรอง 

 
การสอบสวน
ละเอียด
ครบถวน 

 
บันทึกการ
สอบสวน 

 
พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 
  ป.ค.14 
 

 

4  10นาที ข้ันท่ี 4 
- รวบรวมเอกสารหลักฐานและหนังสือรับรอง
พรอมความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 

 
- มีหลักฐาน 
พยานและ
ขอเท็จจริง
เพียงพอ 

 
บันทึกเสนอ
ความเห็น 

 
- พนักงาน
ปกครองหรือเจา
พนักงานปกครอง 
- หัวหนาฝาย 
-ผูชวยผูอํานวยการเขต 

 
- 

 
- 

5  10นาที ข้ันท่ี 5 
5.1 กรณีอนุมัติ 
-ลงนามในหนังสือรับรองมอบใหผูยื่นคํารอง 
5.2 กรณีไมอนุมัติ 
- แจงผูยื่นคํารองทราบพรอมเหตุผล 
และใหผูรองลงลายมือชื่อรับทราบ 
ผลการพิจารณาในคํารอง 
 

 
หนังสือรับรอง
ถูกตอง 

 
หนังสือรับรอง 

 
ผูอํานวยการเขต 

 
- 

 
- พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองท่ี 
พ.ศ.2457 
- พ.ร.บ. ระเบียบ 

บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

การสอบสวน 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

การพิจารณาอนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 

ท่ี  ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6   5 นาที ข้ันท่ี 6 
6.1 เจาหนาท่ีออกเลขหนังสือรับรอง และสง
มอบหนังสือรับรองท่ีผูอํานวยการเขตลงนาม
แลวใหแกผูยื่นคํารองโดยผูรองลงลายมือชื่อรับ
หนังสือรับรองในสมุดออกเลขหนังสือรับรอง 
6.2 รวบรวมคํารอง สําเนาหนังสือรับรอง และ
หลักฐานเอกสารเก็บเขาแฟมรวมเรื่องไว 
 
 
 

 
- มีหลักฐาน
ควบคุมการ
ออกหนังสือ
รับรอง 
- มีการจัดเก็บ
เอกสาร
หนังสือรับรอง
ท่ีเปนระบบ 

 
- สมุดออก
เลขหนังสือ
รับรอง   
- แฟมหนังสือ
รับรอง 

 
พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 
- 

 
- สมุดออกเลข
หนังสือรับรอง 
- แฟมหนังสือ
รับรอง 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มอบหนังสือ
รับรอง 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

2.  กระบวนงานทะเบียนพาณิชย  
2.๑  กระบวนงานยอยจดทะเบียนพาณิชยจัดตั้งใหม 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐ นาที 
 
 
 
 

 

๑. การรับเรื่อง 
 - ผูประสงคจะจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหมยื่นคําขอ 
ณ สํานักงานเขตท่ีสํานักงานตั้งอยู เจาหนาท่ีตรวจ 
คําขอมีการกรอกรายการครบถวน 
 
 

- คําขอกรอก
รายการครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ทพ. คูมือการจด
ทะเบียน
พาณิชย ตาม
พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย  
พ.ศ. ๒๔๙๙  

๒   ๕  นาที  ๒.๑ เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ี
เกี่ยวของ ประกอบดวย 
- คําขอจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม (แบบ ทพ.) 
- สําเนาบัตรประจําตัวของเจาของกิจการ หรือ
หุนสวนผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ ในกรณีเปนบุคคลตางประเทศ 
 - หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
 - เอกสารอ่ืน (ถามี) 
๒.๒  ออกเลขคําขอจดทะเบียนในคําขอ 
 
 

เอกสารท่ี
เก่ียวของเพียง
พอท่ีจะ
ดําเนินการจด
ทะเบียนได 

- พนักงาน
ปกครอง
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 
  
  
  

- คูมือการจด
ทะเบียน
พาณิชย ตาม
พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย          
พ.ศ. ๒๔๙๙  

         

 
    รับคําขอ  

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓  ๕ นาที 3. บันทึกขอมูลรายละเอียดในระบบคอมพิวเตอร  
พิมพรายละเอียดลงในทะเบียนพาณิชย 
ประกอบดวย เลขคําขอ เลขทะเบียนพาณิชย ชื่อ – 
สกุลผูขอ ชื่อประเภทกิจการ ท่ีตั้งสํานักงานรานคา 

 ใบทะเบียน
พาณิชยมีรายการ
ครบถวนถูกตอง 

-ใบทะเบียน
พาณิชย 
- คําขอจด
ทะเบียน 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- ใบทะเบียน
พาณิชย 
- คําขอจด
ทะเบยีน 

- 

๔  ๕ นาที ๔. ลงช่ือจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
และใบทะเบียนพาณิชย  

ใบทะเบียน
พาณิชยสามารถ
ใชเปนหลักฐาน 
ในการประกอบ
กิจการไดอยาง
ถูกตอง 

- นายทะเบียน - คําขอจด
ทะเบียน และ
ใบทะเบียน
พาณิชย 

๕ 
 
 
 

  
 
 
 

๕ นาที 
 
 
 

๕. รับเงินคาธรรมเนียม ๕๐ บาท ออกใบเสร็จ 
ผนึกใบเสร็จในคําขอจดทะเบียน มอบใบทะเบียน
พาณิชยแกผูย่ืนคําขอ 
 
 
 
 

ถูกตองและ
รวดเร็ว 
 
 
 

ตรวจสอบ
จากสมุด
ทะเบียนออก
เลขคําขอ  
จดทะเบียน  
และเลม
ใบเสร็จรับเงิน 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- -สมุดทะเบียน
ออกเลขคําขอ
จดทะเบียน  
- เลมใบเสร็จ 
รับเงิน   

๖   ๑๐ นาที ๖. จัดทําสารบัญแฟมทะเบียน เก็บแฟมทะเบียน
เขาระบบ 

สามารถคนหา
และตรวจสอบ
ขอมูลไดสะดวก
และรวดเร็ว 

มีการจัดทํา
สารบัญแฟม

ทะเบียน
พาณิชย 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน

ปกครอง 

- สารบัญแฟม
ทะเบียน
พาณิชย 

 

บันทึกขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร 

ออกใบทะเบียน
พาณิชย

 

เก็บคาธรรมเนียม 

จัดทําแฟมทะเบียน 



112 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๒.๒  กระบวนงานยอยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑ 
 
 
 
 

 
 

๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง  
- ผูประสงคจะจดทะเบียนแกไข เปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบียนพาณิชย ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตท่ีจด
ทะเบียนไว 
- เจาหนาท่ีตรวจคําขอมีขอมูลครบถวนและลงรับเรื่องไว 

คําขอจด
ทะเบียนกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-  พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 แบบ ทพ. คูมือการจด
ทะเบียนพาณิชย 
ตามพ.ร.บ. 
ทะเบียนพาณิชย  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒  ๕ นาที ๒.๑ ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 

- คําขอจดทะเบียนตั้งใหม (แบบ ทพ.) 
- สําเนาบัตรประจําตัวของเจาของกิจการ หรือ

หุนสวนผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ ในกรณีเปนบุคคลตางประเทศ 

- ใบทะเบียนพาณิชยหรือใบแจงความกรณีใบ
ทะเบียนพาณิชยสูญหาย 

- หนังสือแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการในประเทศ
หรือผูรับผิดชอบดําเนินการในตางประเทศ หรือ
กรรมการ 

- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
- เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส 

ใบสําคัญการเปลี่ยนแปลง  ชื่อตัว และชื่อสกุล 
๒.๒  ออกเลขทะเบียนคําขอ 

เอกสารท่ี
เก่ียวของเพียง
พอท่ีจะ
ดําเนินการ 
จดทะเบียน 

- พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- คูมือการจด
ทะเบียนพาณิชย  
ตาม พ.ร.บ. 
ทะเบียนพาณิชย  
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

รับคําขอ 

ตรวจสอบหลักฐาน  
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓   ๕ นาที ๓. บันทึกขอมูลรายละเอียดในระบบคอมพิวเตอร            

      3.1 พิมพรายละเอียดขอมูลทะเบียนพาณิชยลงใน
ฐานขอมูล 

3.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 

ใบทะเบียน
พาณิชยมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

ตรวจสอบใบ
ทะเบียน
พาณิชยกับ
คําขอจด
ทะเบียน 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

ใบทะเบียน
พาณิชย 

- 

๔   ๕ นาที ๔. ลงช่ือจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนพาณิชย ลง
ช่ือในใบทะเบียนพาณิชย จายใบทะเบียนพาณิชย
ใหแกผูย่ืนคําขอโดยใหผูย่ืนคําขอลงช่ือในตนข้ัวใบ
ทะเบียนพาณิชยและสมุดออกเลขทะเบียนพาณิชย 

ใบทะเบียน
พาณิชย
สามารถใช
เปนหลักฐาน
ในการ
ประกอบ
กิจการได
อยางถูกตอง 

- นายทะเบียน - - คําขอจด
ทะเบียน  
-ใบทะเบียน
พาณิชย 
- ตนข้ัวใบ
ทะเบียน
พาณิชย 
-สมุดออกเลข
คําขอ 
จดทะเบียน 
 
 
 

บันทึกขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร 

ออกใบทะเบียนพาณิชย 
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ท่ี 
 

ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕   ๕ นาที ๕. รับเงินคาธรรมเนียม จํานวน ๒๐ บาท  
ออกใบเสร็จผนึกใบเสร็จในคําขอจดทะเบียน 
จากผูย่ืนคําขอ 

ถูกตองและ
รวดเร็ว 
 
 
 

ตรวจสอบ
จากสมุด
ทะเบียนออก
เลขคําขอ  
จดทะเบียน  
และเลมใบ 
เสร็จรับเงิน 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

-สมุด
ทะเบียนออก
เลขคําขอจด
ทะเบียน  
- เลมใบเสร็จ 
รับเงิน   

- 
 
 
 
 
 
 

๖   ๑๐ นาที ๖. จัดทําสารบัญแฟมทะเบียน เก็บแฟมทะเบียน 
เขาระบบ 

สามารถ
คนหาและ
ตรวจสอบ
ขอมูลได
สะดวกและ
รวดเร็ว 

สารบัญแฟม
ทะเบียน
พาณิชย 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- สารบัญแฟม
ทะเบียน
พาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

จัดทําแฟมทะเบียน 
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๒.๓  กระบวนงานยอยจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ 
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง  
 - ผูประสงคจะจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจยื่นคําขอ 

ณ สํานักงานเขตท่ีไดจดทะเบียนพาณิชยกิจไว 

คําขอจด
ทะเบียน
กรอกรายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-  พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 แบบ ทพ. คูมือการจด
ทะเบียน
พาณิชย ตาม
พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย 
พ.ศ. ๒๔๙๙  

๒   ๕ นาที ๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 
- คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
- สําเนาบัตรประจําตัวของเจาของกิจการ หรือหุนสวน

ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการใน
ประเทศ ในกรณีเปนบุคคลตางประเทศ 
  - ใบทะเบียนพาณิชยหรือใบแจงความกรณีใบ
ทะเบียนพาณิชยสูญหาย 

เอกสารท่ี
เก่ียวของ
เพียงพอ 
ท่ีจะจด
ทะเบียน  

- พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- คูมือการจด
ทะเบียน
พาณิชย ตาม
พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย  
พ.ศ. ๒๔๙๙  

      - หนังสือรับฝากบัญชี หรือเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีในกรณีมีเจาหนาท่ีจัดทําบัญชี 
- สําเนาเอกสารสั่งการใหเลิกประกอบกิจการ 
ในประเทศ กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ 

 

  
 

    

 
    รับคําขอ  

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      - สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบกิจการ  
ในกรณีผูประกอบกิจการถึงแกกรรม 
- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
- เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส 
 ใบสําคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 

          

๓   ๕ นาที ๓. ลงช่ือในคําขอจดทะเบียนในคําขอเลิกทะเบียน
พาณิชยกิจและหลักฐานการยกเลิกทะเบียนพาณิชย  

ใบยกเลิก
ทะเบียน
พาณิชย
สามารถใช
เปนหลักฐาน
แสดงการเลิก
กิจการได 

- พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ท.พ. ใบยกเลิก
ทะเบียน
พาณิชย 

๔   ๕ นาที ๔. รับเงินคาธรรมเนียม จํานวน ๒๐ บาท  
ออกใบเสร็จผนึกใบเสร็จในคําขอจดทะเบียน 
และสงมอบหลักฐานการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
ใหแกผูย่ืนคําขอ 

 

ถูกตองและ
รวดเร็ว 
 
 
 

ตรวจสอบ
จากสมุด
ทะเบียนออก
เลขคําขอ  
จดทะเบียน  
และเลม
ใบเสร็จรับเงิน 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

-สมุด
ทะเบียนออก
เลขคําขอจด
ทะเบียน  
- เลมใบเสร็จ 
รับเงิน   

- 
 
 
 
 
 
 

         

ออกหลักฐานการยกเลิก
ทะเบียนพาณิชยกิจ 

เก็บเงิน
คาธรรมเนียม 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  ๑๐ นาที ๕. จัดทําสารบัญแฟมทะเบียน เก็บแฟมทะเบียน 
เขาระบบ 

สามารถ
คนหาและ
ตรวจสอบ
ขอมูลได
สะดวกและ
รวดเร็ว 

สารบัญแฟม
ทะเบียน
พาณิชย 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- สารบัญแฟม
ทะเบียน
พาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 
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๓.  ทะเบียนพินัยกรรม 
๓.๑  กระบวนงานยอยพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง 

         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง 
    ๑.๑ ผูประสงคจะทําพินัยกรรมยื่นคํารองตาม
แบบ พ.ก.๑ 
๑.๒ กรณีผูรองประสงคจะใหออกไปทําพินัยกรรม
นอกสํานักงานเขต ตองอยูในพ้ืนท่ีปกครองของ
สํานักงานเขตนั้น 

  
คํารองมี
รายการ
ครบถวน 
ถูกตอง 

 
- 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 
พ.ก. ๑ 

 
คูมือพินัยกรรม 

๒   ๑๐ นาที ๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ประกอบดวย 
๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน 
๒.๒ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ 
๒.๓ พยานอยางนอย ๒ คน  

เอกสารท่ี
เก่ียวของเพียง
พอท่ีจะ
ดําเนินการ 
จดทะเบียน
พินัยกรรมได 

- พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง  

- คูมือพินัยกรรม 

 ๓   ๑๕ นาที ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคํารอง ดังนี้ 
๓.๑ อายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ 
๓.๒ ไมเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถ      
๓.๓ สอบปากคําใหผูรองยืนยันวา ขณะทํา

พินัยกรรมมีสติบริบูรณดี 

สอบสวน
ปากคํามี
รายละเอียด
ครบถวน 

หัวหนาฝาย
ปกครอง
ตรวจสอบ
บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

ป.ค.๑๔ บันทึกการ
สอบสวน
ปากคํา 

 
     รับคําขอ  

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔   ๒๐ นาที 4.รวบรวมเอกสารหลักฐาน บันทึกการสอบสวน
ปากคํา แบบ ป.ค.14 จัดพิมพพินัยกรรม และทํา
ความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู
มีอํานาจลงนามอนุมัติ 

พินัยกรรม      
มีรายการ
ครบถวน 
ถูกตอง 

- -พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 
-หัวหนาฝาย 
-ผูชวย
ผูอํานวยการ
เขต 

พ.ก.๒ - บันทึก
ความเห็นของ
เจาหนาท่ีและ
ผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป
ตามลําดับ 
-  พ.ก. ๒ 

 ๕    ๓๐ นาที ๕. ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
๕.๑ กรณีอนุมัติ 
 - ดําเนินการจัดทําพินัยกรรม ตามแบบ พ.ก. ๒ 
 - กรอกรายการลงในสมุดทะเบียนพินัยกรรม 
- ออกใบรับพินัยกรรมตามแบบ พ.ก. ๗        

(ถาประชาชนประสงคจะรับพินัยกรรมทันที           
ก็ไมตองออกใบรับ)  

- ผูทําพินัยกรรมลงลายมือชื่อในทะเบียน
พินัยกรรม 

- เรียกเก็บคาธรรมเนียม 
กรณีทําท่ีสํานักงานเขต ฉบับละ ๕๐ บาท        

คูฉบับ ๆ ละ ๑๐ บาท 

พินัยกรรม
ถูกตองตาม
วัตถุประสงค
ของผูยื่นคํา
รอง 

- พ.ก. 2  
- สมุด
ทะเบียน
พินัยกรรม  
- พ.ก.๗  
- ใบเสร็จ   
รับเงิน 

ผูอํานวยการ
เขต  

- - พ.ก. 2  
- สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 
- พ.ก.๗   
- ใบเสร็จ     
รับเงิน 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

การพิจารณา
อนุมัต ิ
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      กรณีทํานอกสํานักงานเขต ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
คูฉบับ ๆ ละ ๒๐ บาท  
- เก็บรักษาพินัยกรรมไว ณ สํานักงานเขต โดยใช

ความระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือสําคัญ
ของทางราชการ 

๕.๒  กรณีไมอนุมัติ 
- แจงใหผูรองทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถจัดทํา

พินัยกรรมได 

 
 
 
 
 
 

มีเหตุผล
ถูกตองชัดเจน
ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 

บันทึก
ความเห็น
ผูอํานวยการ
เขต 

  
 
 
 
 
 
ผูอํานวยการ
เขต 

  
 
 
 
 
 

- 

  
 
 
 
 
 
บันทึกความเห็น
ผูอํานวยการเขต 

๖   ๑๐ นาที ๖. การสงมอบพินัยกรรมใหแกผูขอรับท่ีมีสิทธิ 
    - ผูขอรับท่ีมีสิทธิยื่นคํารองขอรับพินัยกรรม 

        

      - ผูรับลงชื่อในทะเบียนพินัยกรรม และตนข้ัวใบ
รับแลวเก็บใบรับทอนปลายรวมเรื่องไว 

- คัดสําเนาพินัยกรรมแลวลงลายมือชื่อ พรอม
ประทับตราประจําตําแหนงเก็บไวแลวจึงมอบ
พินัยกรรมใหผูขอรับท่ีมีสิทธิ 

รวดเร็ว 
ถูกตอง 

- ตนข้ัว        
พ.ก. ๗  
- สมุด
ทะเบียน
พินัยกรรม 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

คํารองท่ัวไป - ตนข้ัว  
พ.ก. ๗ 
- สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 

 
 
 
 
 

การสงมอบ
พินัยกรรม 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๓.๒  กระบวนงานยอยพินัยกรรมแบบเอกสารลับ 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 1    
๑๐ นาที  

๑. การรับเรื่อง 
- ผูประสงคจะทําพินัยกรรมยื่นคํารองตามแบบ  
พ.ก.๑ 

  
คํารองมี
รายการ
ถูกตอง
ครบถวน  
 

 
- 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 

 
พ.ก.๑ 

 
คูมือพินัยกรรม 

๒    ๑๐ นาที ๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 

๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน         
๒.๒ พินัยกรรมซ่ึงใสซองปดผนึกแลว 

    ๒.๓  พยานอยางนอย ๒ คน 

 
 

เอกสารท่ี
เก่ียวของ

เพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการจด

ทะเบียน
พินัยกรรมได 

- 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 

 
 
- 

 
 

คูมือพินัยกรรม 
 

 3   ๑๕ นาที ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคํารอง ดังนี้ 
๓.๑ อายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ 
๓.๒ ไมเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถ 
๓.๓ สอบปากคําใหผูรองยืนยันวา ขณะทํา

พินัยกรรมมีสติบริบูรณดี 

สอบสวน
ปากคํามี
รายละเอียด
ครบถวน 

หัวหนาฝาย
ปกครอง
ตรวจสอบ
บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

ป.ค.๑๔ บันทึกการ
สอบสวนปากคํา 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔   ๒๐ นาที 4.รวบรวมเอกสารหลักฐาน บันทึกการสอบสวน
ปากคํา แบบ ป.ค.14 และทําความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติ 

พินัยกรรม      
มีรายการ
ครบถวน 
ถูกตอง 

- -พนักงาน
ปกครองหรือเจา
พนักงานปกครอง 
-หัวหนาฝาย 
-ผูชวย
ผูอํานวยการเขต 

ป.ค.14 - บันทึก
ความเห็นของ
เจาหนาท่ีและ
ผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป
ตามลําดับ 
- ปค.14 

๕   ๓๐ นาที ๕. ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
๕.๑ กรณีอนุมัติ 
- ดําเนินการบันทึกบนซองพินัยกรรม    
- กรอกรายการลงในสมุดทะเบียนพินัยกรรม 
- ออกใบรับพินัยกรรมตามแบบ พ.ก. ๗ (ถารับ
พินัยกรรมทันทีไมตองออกใบรับ) 
 - เรียกเก็บคาธรรมเนียน ฉบับละ ๒๐ บาท 
- เก็บรักษาพินัยกรรมไว ณ สํานักงานเขต โดยใช
ความระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือสําคัญ
ของทางราชการ 
๕.๒  กรณีไมอนุมัติ 
- แจงใหผูรองทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถจัดทํา 
พินัยกรรมได                                                                       

การจัดทํา
พินัยกรรม
ถูกตองและมี
ผลบังคับตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
มีเหตุผล
ถูกตอง
ชัดเจนตาม
กฎหมาย 

- สมุด
ทะเบียน
พินัยกรรม   
- ใบเสร็จรับ 
เงิน 
 
 
 
 
 
บันทึก
ความเห็น
ผูอํานวยการ
เขต 

ผูอํานวยการเขต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูอํานวยการเขต 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 
- ใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกความเห็น
ผูอํานวยการเขต 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

การ
พิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๖   ๑๐ นาที ๖. การสงมอบพินัยกรรมใหแกผูขอรับท่ีมีสิทธิ 
    - ผูขอรับท่ีมีสิทธิยื่นคํารอง ขอรับพินัยกรรม 

         

      - ผูรับลงชื่อในทะเบียนพินัยกรรม และตนข้ัวใบ
รับแลวเก็บใบรับทอนปลายรวมเรื่องไว 

- ไมตองคัดสําเนาทะเบียนพินัยกรรมเก็บไว ให
สงมอบพินัยกรรมแกผูขอรับท่ีมีสิทธิท้ังซอง โดยไม
เปดซอง 

สงมอบ
พินัยกรรม
ใหแกผูรับ 
อยางถูกตอง  

สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 

พนักงาน
ปกครอง
หรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

คํารองท่ัวไป สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สงมอบเอกสาร  
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๓.๓  กระบวนงานยอยพินัยกรรมดวยวาจา 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑   ๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง          

    

  

- มีพฤติการณพิเศษ ซ่ึงไมสามารถทําพินัยกรรม
ตามแบบอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดได เชน ตกอยูใน
อันตราย ใกลความตาย หรือเวลามีโรคระบาด  
หรือสงครามและไมอาจหาเครื่องมือเครื่องเขียนได
ทันทวงที แตตองแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรม
ตอหนาพยานอยางนอย ๒ คน ซ่ึงอยูพรอมกัน   
ณ ท่ีนั้น 

- พยานอยางนอย ๒ คน ซ่ึงไดรับทราบเจตนา
ของผูทําพินัยกรรมไปสํานักงานเขตแจงใหจัดทํา
พินัยกรรม 

- พยานตองไปแสดงตน โดยมิชักชา 

 คํารองกรอก
ขอมูลถูกตอง
ครบถวน 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 พ.ก. ๑  คูมือพินัยกรรม 

๒  
 

๑๐ นาที 2. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 
    2.๑ บัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน 

2.๒ พยานอยางนอย ๒ คน 
 

 
เอกสารท่ี
เก่ียวของ
เพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการจด
ทะเบียน
พินัยกรรมได 

 
- 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง  

 
- 

 
คูมือพินัยกรรม 

         

      รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 



125 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓   ๑๕ นาที ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
๓.๑ คุณสมบัติของผูทําพินัยกรรม 
๓.๒ คุณสมบัติของพยานตองไมเปนผูมีสวนได

เสียในพินัยกรรม 
๓.๓ สอบปากคํา โดยใหทราบวามีพฤติการณ

พิเศษอยางไร ท่ีทําใหไมสามารถทําพินัยกรรมตาม
แบบอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดไวได 

 สอบสวน
ปากคํามี
รายละเอียด
ครบคถวน 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง  

ป.ค.๑๔ - 

๔ 
 
 
 
 

 ๒๐ นาที 4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน บันทึกการสอบสวน
ปากคํา แบบ (ป.ค.14) และทําความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูมีอํานาจลง
นามอนุมัติ 

พินัยกรรมมี
รายละเอียด
ครบถวน 

- - พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 
- หัวหนาฝาย 
- ผูชวย
ผูอํานวยการเขต 

- บันทึกความเห็น 

๕   ๑ ชั่วโมง 5. ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
5.๑ กรณีอนุมัติ 
- ดําเนินการจัดทําพินัยกรรมตามแบบ พ.ก. ๓ 
- กรอกรายการลงในสมุดทะเบียนพินัยกรรม 
- ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียน 
- เก็บรักษาพินัยกรรมไว ณ สํานักงานเขต  

โดยใชความระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือ
สําคัญของทางราชการ 

 
พินัยกรรม
ถูกตองมีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 

 
-สมุดทะเบียน

พินัยกรรม 
-ใบเสร็จรับเงิน 

 
ผูอํานวยการ
เขต  

 
- พ.ก.๓ 
 

 
- พ.ก.๓ 
-สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 
- ใบเสร็จรับเงิน 
 

ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

การพิจารณา
อนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 
 

  

 
 

   5.๒  กรณีไมอนุมัติ 
- แจงใหผูรองทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถ

จัดทําพินัยกรรมได 

มีเหตุผล
ถูกตอง
ชัดเจนตาม
กฎหมาย 

 บันทึก
ความเห็น        
ผูอํานวยการ
เขต 

ผูอํานวยการ
เขต  

   บันทึก
ความเห็น 

๖  ๑๐ นาที 6. การสงมอบพินัยกรรมใหแกผูมีสิทธิ 
     - ผูขอรับท่ีมีสิทธิยื่นคํารองขอรับพินัยกรรม 

 - ผูรับลงชื่อในทะเบียนพินัยกรรม และตนข้ัว 
ใบรับแลวเก็บใบรับทอนปลายรวมเรื่องไว 

- คัดสําเนาพินัยกรรมแลวลงลายมือชื่อ     
พรอมประทับตราประจําตําแหนงเก็บไวแลว       
จึงมอบพินัยกรรมใหผูขอรับท่ีมีสิทธิ 

 
สงมอบ
พินัยกรรม
ใหแกผูรับ 
อยางถูกตอง 

 
สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 
ค ํา ร อ ง ท ั่ว ไ ป  

 
- สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 
 –ตนข้ัวใบรับ
พินัยกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สงมอบเอกสาร  
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๓.๔ กระบวนงานยอยการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  

ท่ี  ผังกระบวนงาน  ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม 

เอกสาร 
อางอิง 

๑  
 

 ๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง 
- ผูประสงคจะตัดทายาทยื่นคํารองตามแบบ พ.ก.๑ 
- เจาหนาท่ีตรวจคํารองกรอกขอมูลครบถวน 

 

 คํารองมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

 
- 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง  

 
พ.ก.๑ 

 
คูมือพินัยกรรม 

 ๒   ๑๐ นาที  ๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน,  

สําเนาทะเบียนบาน 
๒.๒ พยานอยางนอย ๒ คน 

 
 
 

เอกสาร        
ท่ีเก่ียวของ
เพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการตัด
ทายาทโดย
ธรรมมิใหรับ
มรดกได 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- คูมือพินัยกรรม 

๓   ๑๕ นาที ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคํารอง ดังนี้ 
๓.๑ อายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ 
๓.๒ ไมเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถ 
     ๓.๓ สอบปากคําใหผูรองยืนยันวา ขณะตัด
ทายาท ผูรองมีสติบริบูรณดี 

มีการสอบสวน 
ท่ีละเอียด
ครบถวน 

หัวหนาฝาย
ปกครอง
ตรวจสอบ
บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

ป.ค. ๑๔ บันทึกการ
สอบสวน 

         

 
รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔   ๒๐ นาที ๔. เสนอความเห็นตามลําดับช้ันตอผูมีอํานาจใน
การจัดทําพินัยกรรมหรือหนังสือตัดทายาทโดย
ธรรมมิใหรับมรดก 

มีรายละเอียด
การตัดทายาท

ครบถวน 

- - พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
- หัวหนาฝาย 
- ผูชวย
ผูอํานวยการ
เขต 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๕   ๓๐ นาที-๑ 
ช.ม. 

๕. ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
๕.๑ กรณีอนุมัติ 
- ดําเนินการจัดทําหนังสือตัดทายาทโดยธรรม       
มิใหรับมรดกตามแบบตัวอยาง พ.ก. ๔ 
- กรณีทําเปนพินัยกรรมก็ถือปฏิบัติตามหลักการ   
ทําพินัยกรรม 
 - ออกใบรับตามแบบ พ.ก. ๘ 
- เรียกเก็บคาธรรมเนียน ฉบับละ ๒๐ บาท 
 - เก็บรักษาไว ณ สํานักงานเขต โดยใชความ
ระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือสําคัญของ
ทางราชการ 
๕.๒  กรณีไมอนุมัติ 
 - แ จ ง ใ ห ผ ูร อ ง ท ร า บ ถ ึง ส า เ ห ต ุท ี่ไ ม ส า ม า ร ถ ด ํา เ น ิน ก า ร ใ ห ไ ด  

การตัดทายาท
โดยธรรม มีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 

- พินัยกรรม  
- หนังสือตัด
ทายาท 
 

หัวหนาฝาย/
ผูอํานวยการ
เขต  

- พ.ก.๔ 
- พ.ก.๘ 

 

- สมุดทะเบียน
ตัดทายาทโดย 
ธรรมมิใหรับ
มรดก 
-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

การพิจารณา
อนุมัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๖    ๑๐ นาที ๖. การสงมอบใหแกผูขอรับท่ีมีสิทธิ 
- ดําเนินการเชนเดียวกับการทําพินัยกรรมแบบ
เอกสารฝายเมือง 
 - เรียกเก็บคาธรรมเนียนในการเก็บรักษาเอกสาร 
ฉบับละ ๒๐ บาท 

  
สงมอบแกผูรับ 
อยางถูกตอง 

  
ทะเบียนตัด
ทายาทโดย
ธรรมมิใหรับ
มรดก 

 
- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 

 
- 

 
สมุดทะเบียน 
ตัดทายาท
โดยธรรม 
มิใหรับมรดก 

สงมอบพินัยกรรม 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

๓.๕ กระบวนงานยอยการถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก  
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม 
เอกสาร 
อางอิง 

๑  
  

 

 ๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง 
- ผูประสงคจะตัดทายาทยื่นคํารองตามแบบ พ.ก.๑ 
 

  
คํารองกรอก
ขอมูลถูกตอง 
ครบถวน 

  
- 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
 

 
พ.ก.๑ 

 
คูมือพินัยกรรม 

๒   ๑๐ นาที ๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 

๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน 
๒.๒ พยานอยางนอย ๒ คน 
๒.๓ หลักฐานการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก 

เอกสารท่ี
เก่ียวของเพียง
พอท่ีจะ
ดําเนินการถอน
การตัดทายาท
ได 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
 

- คูมือพินัยกรรม 

๓   ๑๕ นาที ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคํารอง ดังนี้ 
๓.๑ อายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ 
๓.๒ ไมเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
๓.๓ สอบปากคําใหผูรองยืนยันวา ขณะถอนการตัด
ทายาทผูรองมีสติบริบูรณดี 
 

 สอบสวน
ละเอียด
ครบถวน 

หัวหนาฝาย
ปกครอง
ตรวจสอบ
บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
 

ป.ค.๑๔  - 

 

 
   รับคาํขอ  

 ตรวจสอบหลักฐาน  

 ตรวจสอบคุณสมบัติ  
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม 
เอกสาร 
อางอิง 

๔   ๒๐ นาที ๔. เสนอความเห็นตามลําดับช้ันตอผูมีอํานาจในการ
จัดทํา 

มีรายละเอียด
การถอนการตัด
ทายาท
ครบถวน 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
- หัวหนาฝาย 
- ผูชวย
ผูอํานวยการเขต 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๕   ๓๐ นาที 
ถึง  

๑ ชั่วโมง  

๕. ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
๕.๑ กรณีอนุมัติ 

 - ดําเนินการจัดทําหนังสือถอนการตัดทายาท      
โดยธรรม มิใหรับมรดกตามแบบตัวอยาง พ.ก. ๔  
 - กรณีทําเปนพินัยกรรมก็ถือปฏิบัติตามหลักการ   
ทําพินัยกรรม 
- ออกใบรับตามแบบ พ.ก. ๘ 
 - เรียกเก็บคาธรรมเนียม ฉบับละ ๒๐ บาท 
 - เก็บรักษาไว ณ สํานักงานเขต โดยใชความ
ระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือสําคัญของ  
ทางราชการ 
๕.๒  กรณีไมอนุมัติ 
- แจงใหผูรองทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถดําเนินการได 

การถอนการตัด
ทายาท มีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
มีเหตุผลชัดเจน
ตามกฎหมาย 

หนังสือถอน
การตัด
ทายาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก
ความเห็น 

ผูอํานวยการเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูอํานวยการเขต 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 - พ.ก.๔  
- พ.ก.๘ 
- ใบเสร็จ   
รับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึก
ความเห็น 

 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

การพิจารณา
อนุมัต ิ
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม 
เอกสาร 
อางอิง 

๖   ๑๐ นาที ๖. การสงมอบใหแกผูขอรับท่ีมีสิทธ ิ          

      - ดําเนินการเชนเดียวกับการทําพินัยกรรมแบบ
เอกสารฝายเมือง  
- เรียกเก็บคาธรรมเนียนในการเก็บรักษาเอกสาร  
ฉบับละ ๒๐ บาท 

สงมอบแกผูรับ
ท่ีมีสิทธิอยาง
ถูกตอง 

- สมุด
ทะเบียนการ
ถอนการตัด
ทายาทโดย
ธรรมมิใหรับ
มรดก 

พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 

- - สมุดทะเบียน
การถอนการ
ตัดทายาทโดย
ธรรมมิใหรับ
มรดก 
- ใบเสร็จ    
รับเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สงมอบพินัยกรรม 



133 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๓.๖ กระบวนงานยอยการสละมรดก  
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

 ๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง 
 - ผูประสงคจะสละมรดก ยื่นคํารองตามแบบ พ.ก.๑ 

  
คํารองมี
รายละเอียด
ขอมูลครบถวน 
ถูกตอง 

 
- 

 
พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
 

 
พ.ก.๑ 

 
คูมือพินัยกรรม 

๒   ๑๐ นาที ๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ         

    

 

๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน 
๒.๒ พยานอยางนอย ๒ คน  
๒.๓ กรณีเปนผูเยาว บุคคลวิกลจริต หรือบุคคล    

ผูไมสามารถจัดทําการงานของตนเองได ตองมีหลักฐาน 
ดังนี้ 

- หลักฐานการยินยอมของบิดา มารดา ผูปกครอง   
ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ 

- คําพิพากษา หรือคําสั่งศาล 
 

มีเอกสาร
หลักฐานเพียง
พอท่ีจะขอทํา
หนังสือสละ
มรดกได 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 

- คูมือพินัยกรรม 

 

 รับคําขอ 

 ตรวจสอบหลักฐาน  
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓   ๑๕ นาที ๓.  ตรวจสอบคุณสมบัติ 
๓.๑ เปนผูมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท 

โดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม 
๓.๒ สอบปากคําใหผูรองยืนยันวา  

ขณะตัดทายาทผูรองมีสติบริบูรณดี 

มีการสอบสวน
ท่ีละเอียด
ครบถวน 

หัวหนาฝาย
ปกครอง
ตรวจสอบ
บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

ป.ค.๑๔ - 

๔   ๒๐ นาที ๔. เสนอความเห็นตามลําดับช้ันตอผูมีอํานาจใน
การจัดทํา 

มีรายละเอียด
การสละมรดก
ครบถวน 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
- หัวหนาฝาย 

- ผูชวย
ผูอํานวยการเขต 

บันทึก
เสนอ
ความเห็น 

- 

        
 
 

        

 
 
 
 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

เสนอความเห็น 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕   ๓๐ นาที ๕. ผูมีอํานาจในการจัดทําอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
๕.๑ กรณีอนุมัติ 
 - ดําเนินการจดัทําหนังสือสละมรดกตามแบบ พ.ก. ๖  
- ออกใบรับตามแบบ พ.ก. ๘ 
- เรียกเก็บคาธรรมเนียม ฉบับละ ๒๐ บาท 
- เก็บรักษาไว ณ สํานักงานเขต โดยใชความ
ระมัดระวังเชนเดียวกับการเก็บหนังสือสําคัญของ
ทางราชการ 
๕.๒  กรณีไมอนุมัติ 
 - แจงใหผูรองทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถ
ดําเนินการใหได 

การสละมรดก
มีผลบังคับตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
มีเหตุผลชัดเจน
ตามกฎหมาย   

 หนังสือสละ
มรดก 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึก
ความเห็น 

ผูอํานวยการ
เขต 
 
 
 
 
 
 
 
ผูอํานวยเขต 

- พ.ก.๖ 
- พ.ก.๘ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

หนังสือสละ
มรดก 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึก
ความเห็น 

                

๖   ๑๐ นาที ๖. การสงมอบใหแกผูขอรับท่ีมีสิทธ ิ          

       - ดําเนินการเชนเดียวกับการทําพินัยกรรมแบบ
เอกสารฝายเมือง 
 - เรียกเก็บคาธรรมเนียนในการเก็บรักษาเอกสาร 
ฉบับละ ๒๐ บาท 

สงมอบแกผูรับ
อยางถูกตอง 

สมุดทะเบียน
พินัยกรรม 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

  

- สมุดทะเบียน
สละมรดก 

              

                 

สงมอบเอกสาร 

การพิจารณา
อนุมัติ 
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4. กระบวนงานทะเบียนสมาคม 
๔.๑ กระบวนงานยอยการจัดตั้งสมาคม 

         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ นาที ๑. การรับคําขอ 
- ผูประสงคจะจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ยื่นคําขอตามแบบ ส.ค.๑ 
ณ สํานักงานเขตท่ีสํานักงานใหญของสมาคมจัดตั้งข้ึน 

- คําขอมี 
รายละเอียด
ครบถวน
ถูกตอง 

 
- 

 
- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน

ปกครอง 

 
  แบบ 
 ส.ค.๑ 

  
คูมืองาน 
สมาคม 

        

๒  ๒ วันทําการ  
 
 

๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
๒.๑ คําขอ ส.ค.๑ พรอมเอกสาร ๓ ชุด คือ  
- ขอบังคับสมาคม 

- รายชื่อ ท่ีอยู และอาชีพของผูจะเปนสมาชิกไมนอยกวาสิบคน 
- รายชื่อ ท่ีอยู และอาชีพของผูจะเปนกรรมการของสมาคม 
- รายงานการประชุมกอตั้งสมาคม 
- แผนผังท่ีตั้งสังเขปของสมาคมท้ังสํานักงานใหญและ

สํานักงานสาขา (ถามี) 
- หนังสืออนุญาตใหใชสถานท่ีของสมาคม 
- สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน             

ท่ีทางราชการออกให และภาพถายสําเนาทะเบียนบานของ              
ผูจะเปนสมาชิก และผูจะเปนกรรมการ 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตองเพียง
พอท่ีจะจด
ทะเบียนได 

 

-  
- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 

- คูมืองาน 
สมาคม 

 

 
    รับคําขอ 

 ตรวจสอบหลักฐาน  
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

       - สําเนา ว.ธ.๒ กรณีสมาคมมีวัตถุประสงคเก่ียวกับงานของ
สภาวัฒนธรรมแหงชาต ิ

          

           - เอกสารอ่ืน (ถามี)           

 ๓     ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูจะเปนกรรมการของสมาคม 
และบันทึกปากคํากรรมการทุกคน 

การตรวจสอบ
มีรายละเอียด
ครบถวน  

บันทึกการ
สอบสวน 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 

ป.ค.๑๔ บันทึกการ
สอบสวน 

๔   ๒ วัน 
ทําการ  

๔. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน เพ่ือสงสํานักงานปกครอง                 
และทะเบียน 

- ถูกตอง 
ครบถวน 
และรวดเร็ว 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง เสนอ 
ผอ.เขต หรือ   
ผูรักษาราชการ
แทน  หรือผู
ปฏิบัติราชการ
แทน 

-  บันทึกเสนอ
ความเห็น 

 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ  

เสนอความเห็น 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  ๕ นาที ๕. รับเรื่องท่ีนายทะเบียนสมาคมพิจารณาอนุญาต 
จัดเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสมาคม ๒,๐๐๐ บาท  
และออกใบเสร็จรับเงินใหผูขอจดทะเบียนสมาคม 
พรอมกับมอบ สค. ๔ ใหกับผูขอจดทะเบียน 

ถูกตอง 
ครบถวน 
และรวดเร็ว 

- พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- - ใบเสร็จ 
รับเงิน  
- สมุดนําสงเงิน 
- ส.ค.4 

๖  ๑๐ นาที ๖. รวบรวมเอกสารคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอ รวมเรื่องไว 

มีการจัดทํา
แฟมทะเบียน
สมาคม 
 

สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บคาธรรมเนียม 

 จัดทําแฟม
ทะเบียน 



139 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๔.๒   กระบวนงานยอยจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคม 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 
๑ 

 
  

 

 
๑๐ นาที 

๑. การรับคําขอ 
- นายกสมาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ยื่นคํา
ขอตามแบบ ส.ค.๒ ณ สํานักงานเขตท่ี
สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู โดยตองยื่นคํา
ขอภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีมีการประชุม
แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 
- คําขอมี 
รายละเอียด
ครบถวน
ถูกตอง 

 
- 

 
พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 
แบบ ส.ค.๒ 

 
คูมืองานสมาคม 

๒   ๑ วัน 
ทําการ  

๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสาร          
ท่ีเกี่ยวของ 

๒.๑  คําขอ ส.ค.๒ พรอมเอกสาร ๓ ชุด คือ  
 - รายงานการประชุมของท่ีประชุมใหญท่ีมีมติ
ใหมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคม 
 - ขอบังคับของสมาคมฉบับเกา และขอบังคับ
ของสมาคมฉบับใหม 

- ตารางเปรียบเทียบขอบังคับของสมาคม
ฉบับเกา และขอบังคับของสมาคมฉบับใหม 
- แผนผังท่ีตั้งสังเขปของสมาคม และหนังสือ
อนุญาตใหใชสถานท่ีตั้งของสมาคมในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตั้ง 

-  หลักฐาน
เอสาร
ครบถวน 
ถูกตองเพียง
พอท่ีจะจด
ทะเบียนได 
 
 
 

-  พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- คูมืองานสมาคม 

     รับคําขอ 

 ตรวจสอบหลักฐาน  
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 
3 

  ๒ วันทําการ ๓. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน เพ่ือสง
สํานักงานปกครองและทะเบียน  

ถูกตอง 
ครบถวน 
และรวดเร็ว   

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง เสนอ ผอ. 
เขต หรือผ ู รักษา
ราชการแทน หรือผ ู 
ปฏิบัติราชการแทน 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๔   
 
 
 

๑๐ นาที ๔.  รับเรื่องท่ีนายทะเบียนสมาคมพิจารณา
อนุญาต และจัดเก็บคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสมาคม ๒๐๐ 
บาท และออกใบเสร็จรับเงินใหผูขอจด
ทะเบียน พรอมสงมอบแบบ ส.ค.๕ ใหผูขอ
จดทะเบียน 

รวดเร็ว 
ถูกตอง  

-ใบเสร็จ  
รับเงิน 
- สมุดนํา 
สงเงิน 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- -ใบเสร็จรับเงิน 
- สมุดนําสงเงิน 

๕   ๑๐ นาที ๕. รวบรวมเอกสารคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคําขอ รวมเรื่องไว 

มีการจัดทํา
แฟม
ทะเบียน
สมาคม 
 

สารบัญแฟม
ทะเบียน 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- สารบัญแฟม
ทะเบียน 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

เก็บ
คาธรรมเนียม 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 
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๔.๓ กระบวนงานยอยจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมข้ึนใหมทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ นาที ๑. การรับคําขอ 
- นายกสมาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ยื่นคําขอ
ตามแบบ ส.ค.3 ณ สํานักงานเขตท่ีสํานักงานใหญ
ของสมาคมตั้งอยู โดยตองยื่นคําขอภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีมีการประชุมแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 
- กรอกคําขอ
ครบถวน
ถูกตอง 

 
- 

 
พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน

ปกครอง 

 
แบบ ส.ค.๓ 

 
คูมืองาน
สมาคม 

๒   ๒ วัน 
ทําการ 

๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
๒.๑ คําขอตามแบบ ส.ค.๓ พรอมเอกสาร ๓ 

ชุด คือ  
 - รายงานการประชุมของสมาคมท่ีมีมติใหมี

การแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมท้ังชุดหรือการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ขอบังคับของ
สมาคม 

 - รายชื่อกรรมการเกา และกรรมการใหม 
 - สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหและภาพถาย
สําเนาทะเบียนบานของกรรมการชุดใหม 

 

- หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตองเพียง
พอท่ีจะจด
ทะเบียนได 
 

- พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน

ปกครอง 

- คูมืองาน
สมาคม 

 รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓   ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูจะเปนกรรมการของ
สมาคม 

คุณสมบัติ
ครบถวน 

ตรวจสอบกับ
ขอบังคับ
สมาคม 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 
เสนอ ผอ. เขต 
 

- ขอบังคับ
สมาคม 

๔   ๒ วัน 
ทําการ 

๔. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน เพ่ือสงสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน 

รวดเร็วถูกตอง บันทึกเสนอ
ความเห็น 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๕  ๒๐ นาที ๕. รับเรื่องท่ีนายทะเบียนสมาคมพิจารณาอนุญาต 
และจัดเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสมาคม  และ
ออกใบเสร็จรับเงินใหผูขอจดทะเบียนสมาคม 
พรอมสงมอบ ส.ค. ๖ ใหผูขอจดทะเบียน 

การจดทะเบียน  
ถูกตองมีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 

- ใบบเสร็จ      
รับเงิน 
- สมุดนําสง
เงิน 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน

ปกครอง 

- ส.ค. ๖  

๖  ๑๐ นาที ๖.รวมรวมเอกสารคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอรวมเรื่องไว 

มีการจัดทําแฟม
ทะเบียนสมาคม 
 

สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- สารบัญ
แฟม
ทะเบียน 
 

   
 

         

เสนอความเห็น 

ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

เก็บคาธรรมเนียม 

 จัดทําแฟมทะเบียน 
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๔.๔   กระบวนงานยอยจดทะเบียนเลิกสมาคม 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ นาที ๑. การรับเรื่อง 
- ผูประสงคจะจดทะเบียนเลิกสมาคม ยื่นหนังสือ 
เลิกสมาคมตามแบบท่ีกําหนด 

 กรอก          
คําขอครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบเลิก
สมาคม  

 คูมืองาน
สมาคม 

๒
  

   ๒ วัน 
ทําการ  
 

๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
๒.๑ หนังสือเลิกสมาคมตามแบบท่ีกําหนด 
๒.๒ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม 
๒.๓ ใบสําคัญการจดทะเบียนการแตงตั้งกรรมการ

ของสมาคมข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ของสมาคม ซ่ึงเปนกรรมการท่ีอยูในตําแหนงขณะมีการ
เลิกสมาคม 

๒.๔ ขอบังคับของสมาคม 
๒.๕ เอกสารการแตงตั้งผูชําระบัญชี 
๒.๖ สําเนารายงานการประชุมของสมาคมท่ีมีมติใหเลิกสมาคม 
๒.๗ เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน สําเนาการประกาศ

โฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีแจงการเลิกสมาคม สําเนา
จดหมายลงทะเบียนไปยังเจาหนี้ สําเนารายงานของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําเนาหนังสือการโอนทรัพยสิน
ใหสมาคม หรือมูลนิธิ หรือนิติบุคคล เปนตน 

หลักฐาน
ครบถวน
เพียงพอจด
ทะเบียน 

- พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- คูมืองาน
สมาคม 
 

 รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓   ๒ วันทําการ ๓ เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน เพ่ือสงสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน 

ครบถวน
ถูกตองและ
รวดเร็ว 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๔  ๒ วันทําการ ๔. เม่ือนายทะเบียนจดทะเบียนเลิกสมาคมแลว แจงให
สมาคมทราบ กรณีสมาคมยังไมไดชําระบัญชี และโอน
ทรัพยสินท่ีเหลือใหสมาคมหรือมูลนิธิหรือนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๖ และ
มาตรา ๑๐๗ ใหแจงสมาคมดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมายหรือสงรายงานการชําระบัญชีตามแบบท่ี
กําหนดตลอดจนสําเนารายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตและหนังสือการโอนทรัพยสินท่ีเหลืออยู 
และเสนอนายทะเบียนรับทราบ  

- ครบถวน
ถูกตอง และ
รวดเร็ว  

- พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน

ปกครอง 

หนังสือแจง
สมาคม 

  

 
 
 
 
 
 

เสนอความเห็น 
ตามลําดับชั้น 

 จัดทําแฟมทะเบียน 
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      5. กระบวนงานทะเบียนมูลนิธิ 
5.๑ กระบวนงานยอยการจัดตั้งมูลนิธิ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ นาที ๑. การรับคําขอ 
ผูขอจัดตั้งมูลนิธิ ยื่นคําขอตามแบบ ม.น.1 
ณ สํานักงานเขตท่ีสํานักงานใหญของมูลนิธิจัดตั้งข้ึน 

คําขอมี 
รายละเอียด
ครบถวน
ถูกตอง 

 
- 

พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 แบบ 
 ม.น.๑ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

๒  10 นาที 2. การเก็บคาธรรมเนียม 
- จัดเก็บคาธรรมเนียมคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 
จํานวน 10 บาทและออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ 

ถูกตอง 
ครบถวนและ
รวดเร็ว 

-ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- -ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

๓  ๒ วันทําการ 
 
 

3. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของประกอบคําขอ
ตามแบบ ม.น.1 จํานวน 3 ชุดไดแก 
(1) รายช่ือเจาของทรัพยสินและรายการทรัพยสินท่ีจะ
จัดสรรสําหรับมูลนิธิ 
(2) รายช่ือ ท่ีอยู และอาชีพของผูท่ีจะเปนกรรมการของ
มูลนิธิทุกคน 
(3) ขอบังคับของมูลนิธ ิ
(4) คําม่ันวาจะใหทรัพยสินแกมูลนิธิของเจาของทรัพยสิน
ตาม (1) ท่ีมีผลตามกฎหมาย 
(5) สําเนาพินัยกรรม ในกรณีท่ีมีการขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัด
ทรัพยสินสําหรับมูลนิธิตาม (1) กิดข้ึนโดยผลของพินัยกรรมนัน้ 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตองเพียง
พอท่ีจะจด
ทะเบียนได 

- - พ นั ก ง า น
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
 

- คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

 
    รับคําขอ  

 ตรวจสอบหลักฐาน  

เก็บคาธรรมเนียมคําขอ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

   (6) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
อ่ืนท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจออกให และ
สําเนาภาพถายทะเบียนบานของบุคคลตาม (1) และ (2) หรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีสามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถ่ินท่ีอยูใน
ทํานองเดียวกัน ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวเปนผูไมมีหลักฐาน
ตามท่ีกําหนด เชน คนตางดาวหรือพระภิกษุ 
(7) แผนผังโดยสังเขปแสดงท่ีตั้งสํานักงานใหญ และท่ีตั้ง
สํานักงานสาขาท้ังปวง (ถามี) 
(8) หนังสืออนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองใหใชสถานท่ี
ตาม (7) 
(9) สําเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ (ถามี) 
(10) เอกสารอ่ืน ๆ เชน หนังสืออนุญาตจากเจาของชื่อหรือ
ทายาท หรือสวนราชการหนวยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลท่ี
เก่ียวของ หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

     

4  
 
 
 
 
 

 4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิ 
ตามเอกสารประกอบคําขอ 
กรณีเปนบุคคลตางดาว ตองสงตรวจสอบประวัติฐานะและ
ความประพฤติท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติและสถานทูตของ
ประเทศท่ีบุคคลนั้นถือสัญชาติอยู 

การตรวจสอบ
มีรายละเอียด
ครบถวน 

- พนักงาน
ปกครองหรือ 
เจาพนักงาน
ปกครอง 
 

- - 

ตรวจสอบคุณสมบัติ  
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

5    5. สอบสวนผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิ 
สอบสวนและบันทึกคําใหการฐานะและความประพฤติ 
ของผูท่ีจะเปนกรรมการของมูลนิธิทุกคน หรือใชหนังสือรับรอง
ผูท่ีจะเปนกรรมการของมูลนิธิ (กรณีไมตองสอบปากคํา) 
 

การสอบสวน
มีายละเอียด
ครบถวน 

บันทึก
คําใหการ 

พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

บันทึก
คําใหการ 

บันทึกคําใหการ 

6  
 
 
 
 
 
 
 

๒ วัน 
ทําการ 

๖. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน  
รวบรวมเอกสารหลักฐานพรอมบันทึกคําใหการและ 
จัดพิมพหนังสือพรอมเสนอความเห็นในแบบ ม.น.1 เสนอ
ผู บั ง คับบัญชาตามลํ าดั บชั้ นจน ถึงนายทะ เบี ยน มูลนิ ธิ
กรุงเทพมหานคร (อธิบดีกรมการปกครอง) ลงนามอนุมัติ 

- ถูกตอง 
ครบถวน 
และรวดเร็ว 

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง เสนอ 
ผอ.เขต หรือ   
ผูรักษาราชการ
แทน  หรือผู
ปฏิบัติราชการ
แทน 

- หนังสือเสนอ
ความเห็น 

7   10 นาที 
 

7. รับเรื่องท่ีนายทะเบียนมูลนิธิพิจารณาอนุมัติ 
จัดเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 200 บาท  และ 
ออกใบเสร็จรับเงินใหผูขอจดทะเบียนมูลนิธิ พรอมกับสงมอบ  
ม.น.. 3 และเอกสารที่เก่ียวของใหกับผูขอจดทะเบียน 
 
 

ถูกตอง 
ครบถวน 
และรวดเร็ว 

- ม.น.3 ถูกตอง 
-ใบเสร็จรับเงิน 
- สมุดนําสงเงิน 

พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- - ม.น.3  
-ใบเสร็จรับเงิน 
- สมุดนําสงเงิน 

สอบสวน 

เสนอความเห็น 

เก็บคาธรรมเนียมและ
มอบ ม.น.3 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๘  ๑๐ นาที 8. จัดทําแฟมทะเบียนมูลนิธิ 
 

มีการจัดทํา
แฟมทะเบียน
มูลนิธิ 
 

สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

- ส า ร บั ญ แ ฟ ม
ทะเบียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแฟม 
ทะเบียนมลูนิธิ 
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5.2 กระบวนงานยอยจดทะเบียนแตงต้ังกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหมท้ังชุด / การเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะเว

ลา 
รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ 
นาที 

๑. การรับคําขอ 
 - ประธานมูลนิธิหรือผูท่ีไดรับมอบหมายฯ ยื่นคําขอตาม
แบบ ม.น. 2  ณ สํานักงานเขตท่ีสํานักงานใหญของมูลนิธิ
ตั้งอยู 
- มูลนิธิตองยื่นคําขอภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการ
ประชุมแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 

- กรอกคํา
ขอครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ม.น. 2 คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

2  
 
 
 

10 
นาที 

2. การเก็บคาธรรมเนียม 
- จัดเก็บคาธรรมเนียมคําขอจดทะเบียนแตงตั้ง/
เปลี่ยนแปลงกรรมการ จํานวน 10 บาท และออก
ใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอ 

- ถูกตอง 
ครบถวน
และรวดเร็ว 

-ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 -ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

๓   ๒ วัน 
ทําการ 

3. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของประกอบคํา
ขอตามแบบ ม.น.2 จํานวน 3 ชุด ไดแก 

1. สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดง
ถึงมติของคณะกรรมการของมูลนิธิทีใหมีการแตงตั้ง
กรรมการข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
มูลนิธิ 

2. สําเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิชุดเดิม 
3. รายชื่อ ท่ีอยู และอาชีพของผูท่ีจะเปนกรรมการของมูลนธิิ

ท่ีขอแตงตั้งข้ึนใหมท้ังชุดหรือท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

- เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง
เพียง
พอท่ีจะจด
ทะเบียนได 
 

- พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- - 

 รับคําขอ 

เก็บคาธรรมเนียมคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 

 

 

4. สําเนาขอบังคับของมูลนิธิ  
5. สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรประจําตัวอ่ืนท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจออกให และสําเนาภาพถายทะเบียน
บานของกรรมการมูลนิธิท่ีจะแตงตั้งข้ึนใหมตาม (3) 
หรือหลักฐานอ่ืนท่ีสามารถแสดงสถานภาพของบุคคล
และถ่ินท่ีอยูในทํานองเดียวกัน ในกรณีท่ีบุคคล
ดังกลาวเปนผูไมมีหลักฐานตามท่ีกําหนด เชน  
คนตางดาวหรือพระภิกษุ 

6. เอกสารอ่ืน เชน หนังสือมอบอํานาจ     

     

๔   4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูจะเปนกรรมการของ
มูลนิธิ ตามเอกสารประกอบคําขอ 
    กรณีเปนบุคคลตางดาว ตองสงตรวจสอบประวัติ
ฐานะและความประพฤติท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติ
และสถานทูตของประเทศท่ีบุคคลนั้นถือสัญชาติอยู 

คุณสมบัติ
ครบถวน 

ตรวจสอบกับ
ขอบังคับ
มูลนิธิ 
และ ม.น. 4 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 
เสนอ ผอ. เขต 
 

- ขอบังคับ
สมาคม 

5   5. สอบสวนผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิ 
สอบสวนและบันทึกคําใหการฐานะและความ 
ประพฤติของผูท่ีจะเปนกรรมการของมูลนิธิทุกคน  
หรือใชหนังสือรับรองผูท่ีจะเปนกรรมการของ 
มูลนิธิ (กรณีไมตองสอบปากคํา) 

การสอบสวนมี
รายละเอียด
ครบถวน 

บันทึก
คําใหการ 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

บันทึก
คําใหการ 

บันทึก
คําใหการ 

ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

สอบสวน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๖   ๒ วัน 
ทําการ 

5. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน  
รวบรวมเอกสารหลักฐานพรอมบันทึกคําใหการและ
จัดพิมพหนังสือพรอมเสนอความเห็นในแบบ ม.น. 2 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายทะเบียน
มูลนิธิกรุงเทพมหานคร (อธิบดีกรมการปกครอง)  
ลงนามอนุมัติ 

ถูกตอง 
ครบถวนและ
รวดเร็ว 

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง เสนอ ผอ.
เขต หรือ   ผูรักษา
ราชการแทน  หรือ 
ผูปฏิบัตริาชการแทน 

 หนังสือ
เสนอ
ความเห็น 

๗  ๑๐ นาที 7. รับเรื่องท่ีนายทะเบียนมูลนิธิพิจารณาอนุมัติ 
จัดเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการมูลนิธิ 50 บาท  และออกใบเสร็จรับเงิน 
ใหผูขอจดทะเบียน พรอมกับสงมอบ ม.น. 4 
และเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับผูขอจดทะเบียน 

ถูกตองครบถวน 
และรวดเร็ว 

-ม.น. 4  
-ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- -ม.น. 4  
-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

8  ๑๐ นาที 8. จัดเก็บเอกสารการเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิ 
ในแฟมทะเบียนมูลนิธิ 

มีการจัดเก็บ
เอกสารในแฟม
เพ่ือความ
สะดวกในการ
สืบคน 
 

สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- สารบัญ
แฟม
ทะเบียน 
 

 
 

เสนอความเห็น 

เก็บคาธรรมเนียม และ
มอบ ม.น. 4 

   จัดเก็บเอกสาร 
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5.3   กระบวนงานยอยจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิ 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน 
ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน 
มา ต ร ฐ า น
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 
๑ 

 
  

 

๑๐ 
นาที 

๓. การรับคําขอ 
- ประธานมูลนิธิหรือผูท่ีไดรับอบหมายฯ ยื่นคําขอตาม
แบบ ม.น. 2  ณ สํานักงานเขตท่ีสํานักงานใหญของ
มูลนิธิตั้งอยู ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดลงมติให
แกไข 
 

คําขอมี 
รายละเอียด
ค ร บ ถ ว น
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ม.น. 2 คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

2 
 

 
 
 

๑๐ 
นาที 

๔. การเก็บคาธรรมเนียม 
- จัดเก็บคาธรรมเนียมคําขอ ม.น. จํานวน  
10 บาท และออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอจด
ทะเบียน 

ถูกตอง 
ครบถวน 
และรวดเร็ว 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 -ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

3   ๑ วัน 
ทําการ 

 3. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ประกอบคําขอ ตามแบบ ม.น. 2 จํานวน 3 ชุด ไดแก 
   1. สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดง
ถึงมติของคณะกรรมการของมูลนิธิใหมีการแกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิ             
   2. สําเนาขอบังคับของมูลนิธิในปจจุบันและ
ขอบังคับของมูลนิธิในสวนท่ีประสงคจะขอแกไข
เพ่ิมเติม 

-  เอกสาร
การจด
ทะเบียน
เพียงพอแก
การจด
ทะเบียน  
 
 

  พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

 คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

     รับคําขอ 

 ตรวจสอบหลักฐาน  

เก็บคาธรรมเนียมคําขอ 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

        3. แผนผังโดยสังเขปแสดงท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือ
สํานักงานสาขาแหงใหมของมูลนิธิและหนังสืออนุญาต
จากเจาของหรือผูครอบครองใหใชสถานทท่ีดังกลาว ใน
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือ
สํานักงานสาขา หรือมีการตั้งสํานักงานสาขาแหงใหม  

     

4   ๒  วั น
ทําการ 

4. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน  
- รวบรวมเอกสารหลักฐาน และจัดพิมพหนังสือพรอม
เสนอความเห็นในแบบ ม.น.2 เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลํ า ดั บ ชั้ น จน ถึ ง      น า ยทะ เบี ย น มู ลนิ ธิ
กรุงเทพมหานคร  
(อธิบดีกรมการปกครอง) ลงนามอนุมัติ 

-  การจด
ทะเบียน
เปนไปอยาง
ถูกตอง   

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง เสนอ 
ผอ. เขต หรือ
ผูรักษาราชการ
แทน หรือผู
ปฏิบัติราชการ
แทน 

- หนังสือเสนอ
ความเห็น 

5  ๑๑ น
าที 

5.  รับเรื่องท่ีนายทะเบียนมูลนิธิพิจารณาอนุมัติ 
และจัดเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคับมูลนิธิ 50 บาท  
ออกใบเสร็จรับเงินใหผูขอจดทะเบียน 
พรอมกับสงมอบใบสําคัญ ม.น. 4 
 
 

-รวดเร็ว 
ถูกตอง  
-แบบ ม.น.4
ถูกตองและ
มีผลบังคับ
ตาม
กฎหมาย 

- ม.น. 4 
- ใบเสร็จ 
รับเงิน 
ถูกตอง 
-สมุดนําสง
เงิน 
 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- - ม.น.4  
- ใบเสร็จรับเงิน 
 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

เก็บคาธรรมเนียม  
สงมอบใบสําคัญ ม.น.4 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6   ๑๐ 
นาที 

๖. จัดเก็บเอกสารการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในแฟม
ทะเบียนมูลนิธิ 

มี ก า ร
จั ด เ ก็ บ
เอกสารใน
แ ฟ ม เ พ่ื อ
ค ว า ม
สะดวกใน
การสืบคน 
 

สารบัญแฟม พนักงานปกครอง
หรื อ เจ าพนั ก งาน
ปกครอง 

- ส มุ ด ออก เ ล ข
ทะเบียนมูลนิธิ 

 
 

จัดเก็บทะเบียน
เอกสาร 
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5.๔   กระบวนงานยอยจดทะเบียนเลกิมูลนิธิ 

ท่ี 
ผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

๑๐ นาที ๑. การรับคําขอ 
- ประธานมูลนิธิหรือผูท่ีไดรับมอบหมายฯ ยื่นคําขอ 
ณ สํานักงานเขตท่ีสํานักงานใหญของมูลนิธิตั้งอยู ภายใน 
14 วัน นับแตวันท่ีมีการเลิกมูลนิธิ 

คํ าขอครบถ วน
ถูกตอง       

 

- พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

ม.น. 6  คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

2  
 
 

10 นาที 2. การเก็บคาธรรมเนียม 
- จัดเก็บคาธรรมเนียมคําขอ จํานวน 10 บาท และ 
ออกใบเสร็จรับเงินใหผูยื่นคําขอจดทะเบียน 

ถูกตอง 
ครบถวน และ
รวดเร็ว 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 - ใบเสร็จ 
รับเงิน 
- สมุดนําสง
เงิน 

๓
  

  ๒ วัน 
ทําการ 

 

๓. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
     (๑) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  
(ม.น. 3)    
     (2) ใบสําคัญการจดทะเบียนการแตงตั้งกรรมการ 
ของมูลนิธิข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ของมูลนิธิ ซ่ึงเปนกรรมการท่ีอยูในตําแหนงขณะมีการ 
เลิกมูลนิธิ (ม.น. 4)  
     (3) ขอบังคับของมูลนิธิ 
     (4) เอกสารการแตงตั้งผูชําระบัญชี 
     (5) สําเนารายงานการประชุมของมูลนิธิท่ีมีมติให 
เลิกมูลนิธิ 
     (6) เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน สําเนาการประกาศ 
โฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีแจงการเลิกมูลนิธิ สําเนา 
จดหมายลงทะเบียนไปยังเจาหนี้ สําเนารายงานของ 

หลักฐาน
ครบถวน
เพียงพอจด
ทะเบียนเลิก
มูลนิธิ 

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

 รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เก็บคาธรรมเนียม 
คําขอ 
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  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําเนาหนังสือการโอนทรัพยสิน 
ใหมูลนิธิ หรือนิติบุคคล เปนตน 

     

๔   ๒ วันทําการ ๔. เสนอความเห็นตามลําดับชั้น  
- รวบรวมเอกสารหลักฐาน และจัดพิมพหนังสือพรอมเสนอ
ความ เ ห็น เสนอผู บั ง คั บบัญชาตามลํ า ดั บชั้ น จน ถึ ง           
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร (อธิบดีกรมการ
ปกครอง) ลงนามอนุมัติ 

ครบถวน
ถูกตองและ
รวดเร็ว 

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- หนังสือเสนอ
ความเห็น 

5  ๒ วันทําการ ๕. เม่ือนายทะเบียนจดทะเบียนเลิกมูลนิธิแลว แจงให
มูลนิธิทราบ กรณีมูลนิธิยังไมไดชําระบญัชี และโอนทรัพยสิน
ที่เหลือใหมูลนิธิหรือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย มาตรา ๑34 ใหแจงมูลนิธิดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสงรายงานการชําระบัญชีตามแบบที่
กําหนดตลอดจนสําเนารายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตและหนังสือการโอนทรัพยสินที่เหลืออยู 
และเสนอนายทะเบียนรับทราบ  

- ครบถวน
ถูกตอง และ
รวดเร็ว  

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

ม.น. 7 -ประกาศราช
กิจจานุเบกษา 

๖  ๒ วันทําการ ๖. รวบรวมเอกสารคําขอจดทะเบียน เอกสารประกอบ
คําขอรวมเร่ือง  และจําหนายทะเบียนมูลนิธิ 

- มีการจัดเก็บ
เอกสารไวใน
แฟมทะเบียน
มูลนิธิท่ียกเลิก  

สารบัญแฟม
ทะเบียน 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

-  สารบัญแฟม
ทะเบียน 

 

   จัดเก็บเอกสาร
จําหนายทะเบียน   
      มูลนิธ ิ

เสนอความเห็น 
ตามลําดับชั้น 

แจงมูลนิธิ 
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5.5 กระบวนงานยอยการรายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 

 
ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1   5 วัน ๑. หนังสือแจงมูลนิธิกําหนดการตรวจตรามูลนิธิประจําป 
ใหมูลนิธิจัดทําและสงสํานักงานเขต ตามแบบท่ีกําหนด  

๑.๑ แบบรายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิ จํานวน 
3 ชุด 

1.2 รายงานการประชุมของมูลนิธิในรอบปท่ีผานมา 
จํานวน 3 ชุด 

1.3 บัญชีรายรับ – รายจาย และ งบดุล จํานวน 3 ชุด 
มูลนิธิสงรายงานภายในเดือนมีนาคม 

มีหนังสือ
แจงมูลนิธิ
ครบทุก
มูลนิธิ 

กําหนดการ
ตรวจตรา 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

แบบ
รายงานการ
ตรวจตรา 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

2   ภายใน 
เดือน
กุมภาพันธ 

- 
มีนาคม 

 

๒. การออกตรวจตราการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 
๒.๑ การดําเนินการของมูลนิธิเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวในขอบังคับของมูลนิธิหรือไม 
    2.2 ตรวจสอบการทําบัญชีรายรับ รายจาย ของมูลนิธิ 
และ การจัดทํางบดุลของมูลนิธิซ่ึงตองมีผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตลงนามรับรอง  
    2.3 รายงานการตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนิน
กิจการของมูลนิธิ  

ออกตรวจ
ตรามูลนิธิ
ตาม
กําหนดการ
ตรวจตรา 

 

รายงานการ
ตรวจตรา 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

รายงานการ
ตรวจตรา
และ
ควบคุมดูแล
การดําเนิน
กิจการของ
มูลนิธิ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

 
 
 

   หนังสือแจง    
     มูลนิธ ิ

ออก 
ตรวจตรา 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3   ภายใน
เดือน
เมษายน 

3. รวบรวมแบบรายงานการดําเนินกิจการ รายงานการ
ประชุม บัญชีรายรับ – รายจาย และงบดุล ของมูลนิธิท่ีสง
ใหสํานักงานเขต รายงานการตรวจตราและควบคุมดูแลการ
ดําเนินกิจการของมูลนิธิ และจัดทํา 
     3.1 บัญชีการตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ
ของมูลนิธิ 
     3.2 บัญชีรายชื่อมูลนิธิท่ีสงรายงานการดําเนินกิจการ 
     3.3 บัญชีรายชื่อมูลนิธิท่ีไมสงรายงานการดําเนินกิจการ 
มีหนังสือนําสงสํานักงานปกครองและทะเบียน 
 

มูลนิธิสง
รายงานการ
ดําเนิน
กิจการของ
มูลนิธิ 

แบบรายงาน 
ท่ีมูลนิธิสง 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

3.1 - 3.3  
ตามท่ี  
กระทรวง 
มหาดไทย 
กําหนด 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

4  15 นาที 4. จัดเก็บสําเนาแบบรายงานการดําเนินกิจการ  
รายงานการประชุม บัญชีรายรับ – รายจาย และงบดุล 
ในรอบปท่ีผานมารวมแฟมยอนหลัง 3 ป เพ่ือการตรวจสอบ
การสงรายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 
 

การเก็บ
แบบ
รายงาน 

ตรวจสอบ
ยอนหลังได 
3 ป 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

- คูมือการ
ปฏิบัติงาน
มูลนิธิ 

รวบรวมแบบ
รายงานและมี
หนังสือนําสง
สํานักงานปกครอง 
และทะเบียน 

 จัดเก็บรายงาน 
การดําเนินงาน 
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๖. กระบวนการทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
     ๖.๑  กระบวนงานยอยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑
  

 10 นาที  ๑. การรับคําขอ 
- ผูขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ยื่น

แบบคําขอจดทะเบียนสมาคมฯ ตามแบบ ส.ฌ.๑ และลง
รับสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ีตามลําดับท่ีของคําขอ
และนําเลขลําดับคําขอไปบันทึกท่ีชองรายการ “สําหรับ
เจาหนาท่ีกรอก” มุมบนขวาของคําขอ 

คําขอมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 
 

 

- พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
๑ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน  
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2  10 นาที 2. การเก็บเงินคาธรรมเนียม 
- เก็บคําขอจดทะเบียนเปนเงิน 100 บาท พรอมออก

ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรายการ “ไดรับเงินคาธรรมเนียม
แลว” พรอมลงชื่อผูรับเงินและวัน เดือน ป ท่ีรับเงินกํากับ
ไวท่ีสวนใดสวนหนึ่งของคําขอ (แบบ ส.ฌ.1) 

- หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 
 

- ใบเสร็จรับ 
บ เงิน 

- สมุดนํา 
สงเงิน 

 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

 - ใบเสร็จรับ 
บ เงิน 

- สมุดนํา 
สงเงิน 
 

 
3 

   1 ชั่วโมง
๓๐ นาที 

3. เอกสารประกอบเรื่อง 
3.๑ มีผูเริ่มกอการจัดตั้งจํานวนไมนอยกวา ๗ คน ลง

นามในคําขอ จํานวน ๒ ชุด 
3.๒ ขอบังคับของสมาคม จํานวน ๓ ชุด 
3.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบานของผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน 

- หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 
 

- พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

-แบบ ส.ฌ.
1 
-แบบ ส.ฌ.
2 

คูมือการ
ปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เก็บคาธรรมเนียม 



161 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      3.๔ ประวัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน ตามแบบ 
ส.ฌ.2 

3.๕ แผนผังแสดงท่ีตั้งสํานักงานของสมาคม 
3.๖ หนังสืออนุญาตใหใชสถานท่ีเปนท่ีตั้งของสมาคม 
3.๗ เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ 

         

4    4. ตรวจรายละเอียดเอกสารประกอบเรื่องเพ่ือพิจารณา
จดทะเบียน 

4.๑ ลายมือชื่อผูเริ่มกอการในแบบ ส.ฌ.๑ และแบบ 
ส.ฌ.๒ ตองเปนลายมือเดียวกัน 

4.๒ ตรวจคุณสมบัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห 

4.๓ ตรวจขอบังคับซ่ึงขอบังคับอยางนอยตองมีความตาม
มาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ตองไมขัดตอกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมฯ 

4.๔ บันทึกความเห็นในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีในคําขอ
จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.๑ ในชอง
ความเห็นเจาหนาท่ี 

 
 
 
 

รายละเอียด
ประกอบเรื่อง
จดทะเบียน
ครบถวน
ถูกตอง 
 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

-แบบ 
ส.ฌ.1 
-แบบ 
ส.ฌ.2 
-แบบ 
ส.ฌ.3 

- 

         

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เ อ ก ส า ร อ า ง อ ิง  

5 

 
 
 
 

 5. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.3) 
ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

พนักงาน
ปกครองหรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
3 

-  

6   1 วัน 6. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน          

      6.๑ เม่ือหลักฐานครบถวนถูกตองแลวใหประทับตรา
ตนฉบับ จํานวน ๑ ชุด และคูฉบับ จํานวน ๒ ชุด ตรงกลาง
ดานบนหนาแรกของขอบังคับ 

6.๒ บันทึกความเห็นของพนักงานเจาหนาท่ี 
6.๓ จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
6.๔ ทําบันทึกเสนอนายทะเบียนสมาคมฯ ประจําทองท่ี

กรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) 

รวดเร็ว
ถูกตอง 

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

- พนักงาน
ปกครอง หรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 
- ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

- หนังสือ
เสนอ
ความเห็น 

7  10 นาที 7. เก็บคาธรรมเนียมใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
สมาคมฯ แบบ ส.ฌ.๓ จํานวน ๕๐๐ บาท พรอมออก
ใบเสร็จรับเงิน 

 7.๑ โดยสํานักงานเขตเก็บคูฉบับใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมฯ และตนฉบับขอบังคับของสมาคมพรอม
เอกสารประกอบเรื่องไว ๑ ชุด 

7.๒ มอบเอกสารแกผูเริ่มกอการ 
 - ตนฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน จํานวน ๑ ชุด 

     - คูฉบับขอบังคับของสมาคม จํานวน ๑ ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

- ใบเสร็จรับ 
บ เงิน 

- สมุดนํา 
สงเงิน 

 

พนักงาน
ปกครองหรือ
เจาพนักงาน
ปกครอง 

 - ใบเสร็จ 
รับเงิน 
- สมุด
นําสงเงิน 

 

เสนอความเห็น 

เก็บคาธรรมเนียม
และสงมอบเอกสาร 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 



163 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

8  ๑๐ นาที 8.จัดทําแฟมทะเบียน 
     สงสําเนาเรื่องการรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหท้ังหมดพรอมดวยสําเนาใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหแกนายทะเบียน
กลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิชักชา ภายใน ๑๕ 
วัน เพ่ือนายทะเบียนกลางจะไดประกาศการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

- พนักงาน
ปกครอง 
หรือเจา
พนักงาน
ปกครอง 
 

 สารบัญแฟม
ทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแฟม
ทะเบียน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖.๒  กระบวนงานยอยจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคบัสมาคม 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑    10 นาที  ๑. การรับคําขอ 
ยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับตามแบบ 
ส.ฌ.4 ในกรณีดังนี้ 
1. ท่ีประชุมใหญมีมติแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับไมนอย
กวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิก 
2.การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับตองไมขัดวัตถุประสงค
ของสมาคมหรือกฎหมาย  
3.ขอบังคับท่ีแกไขหรือเพ่ิมเติมจะตองมีผลใชบังคับตอเม่ือ
นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวเทานั้น 
4. ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแตวันท่ี
ประชุมใหญลงมติ 
5. ลงรับคําขอในสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ี
ตามลําดับท่ีของคําขอสมุดทะเบียนคําขอเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปและนําเลขท่ีคําขอไปบันทึกไวท่ีชอง 
"รายการสําหรับเจาหนาท่ีกรอก" ซ่ึงอยูมุมบนขวาของคํา
ขอจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติม 
 
 

คําขอมีการ
กรอกรายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.4 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 

        

 
รับคําขอ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

2  10 นาที 2. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอจดทะเบียนเปนเงิน 50 
บาท พรอมออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรายการ “ไดรับ
เงินคาธรรมเนียมแลว” พรอมลงชื่อผูรับเงินและวัน เดือน 
ป ท่ีรับเงินกํากับไวท่ีสวนใดสวนหนึ่งของคําขอ (แบบ ส.ฌ.
4) 

- หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 

 

-ใบเสร็จรับเงิน 
-สมุดนําสงเงิน 

- พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

 -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

3  10 นาที  3. การตรวจสอบหลักฐาน 
   3.1  การตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนแกไขหรือ
เพ่ิมเติมขอบังคับ 

- ขอจดทะเบียนแกไขยกเลิกความในขอบังคับท้ังขอ 
และใชขอความใหม 
- ขอจดทะเบียนแกไขยกเลิกความในขอบังคับเฉพาะ
บางสวนของขอความในขอบังคับเฉพาะบางสวนหรือ 
เฉพาะขอ 
- ขอจดทะเบียนยกเลิกขอบังคับบางขอ 
 - ขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับท้ังฉบับ 

 
 

เอกสาร
ถูกตอง
ครบถวน
เพียงพอจด
ทะเบียนได 

- - พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

 

-ส.ฌ.4 คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 
 
 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เก็บคาธรรมเนียม 



166 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

    ๓.2 ตรวจรายละเอียดเอกสารประกอบเรื่อง         

      - ผูลงนามในคําขอแบบ ส.ฌ.๔ จะตองเปนนายก
สมาคม แตถาเปนอุปนายกสมาคมตองระบุวาทําการแทน
นายกสมาคม 

- ผูลงนามในคําขอเปนกรรมการตองมีหนังสือแนบ
ประกอบวาเปนผูไดรับมอบอํานาจ 

- คําขอท่ีแกไขจะตองเปนขอความท่ีตรงกับมติท่ีประชุม
ใหญ  

- ตรวจรายงานการประชุมวามีมติใหแกไขไมนอยกวา 
๒ ใน ๓ ของผูมาประชุม 

   -  

4  
 
 

 
10 นาที 

 
 
 

4. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.

5) ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.5 

- 

5   1 วัน 5. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน   - พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 
- ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

  

       - เม่ือหลักฐานครบถวนถูกตองแลวใหเสนอนายทะเบียน
ประจําทองท่ีกรุงเทพมหานคร(ผูอํานวยการเขตปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) พิจารณาอนุมัติ 
 
 

รวดเร็ว
ถูกตอง 

หนังสือเสนอ
ความเห็น 

 หนังสือเสนอ
ความเห็น 

 
 

เสนอความเห็น 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6   ๑๐ นาที 6 การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ         

      6.๑ สํานักงานเขตเก็บตนฉบับใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนและคูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ฉบับท่ี
พนักงานเจาหนาท่ีไดผานเรื่องไว ไวเปนหลักฐาน) 
ในกรณีแกไขขอบังคับท้ังฉบับ ใหสํานักงานเขตเก็บ 
"ตนฉบับขอบังคับ" ไวเปนหลักฐาน 
6.๒ สง "คูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน" จํานวน ๑ 
ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห 
    ในกรณีแกไขขอบังคับท้ังฉบับ ใหแนบ "คูฉบับ
ขอบังคับ" ไปพรอมกับ "คูฉบับ" ใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนดวย 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟมทะเบียน 
- สมุดออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- - แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จัดเก็บแฟม
ทะเบียน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖.๓  กระบวนงานยอยจดทะเบียนแตงตัง้กรรมการข้ึนใหมทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

10 นาที ๑ รับคําขอ 
- นายกสมาคมยื่นคําขอจดทะเบียน ส.ฌ.๖ และลงรับคําขอ
ในสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ีตามลําดับท่ีของคําขอใน
สมุดทะเบียนคําขอเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปและนํา
เลขท่ีคําขอไปบันทึกไวท่ีชอง "รายการสําหรับเจาหนาท่ี
กรอก" ซ่ึงอยูมุมบนขวาของคําขอจดทะเบียนแกไขหรือ
เพ่ิมเติม 

คําขอมี
การกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
๖ 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2 
 
 
 

 10 นาที ๒. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอจดทะเบียน เปนเงิน ๕๐ 
บาท พรอมออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกรายการ "ไดรับเงิน
คาธรรมเนียมแลว" พรอมลงชื่อผูรับเงินและวัน เดือน ป ท่ีรับ
เงินกํากับไว สวนใดสวนหนึ่งของคําขอแบบ ส.ฌ.๖ 

- หลักฐาน
เอกสาร 
ครบถวน 
ถูกตอง 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

3    1 ชั่วโมง 
30 นาที 

6. เอกสารประกอบเรื่อง 
3.๑ คําขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ แบบ ส.ฌ.๖ 
จํานวน ๒ ชุด 
.3.๒ รายงานการประชุมใหญท่ีมีมติแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ 
3.๓ ประวัติแสดงหลักฐานของกรรมการผูไดรับเลือกตั้งแบบ ส.ฌ.๒ 
3.๔ สําเนาบัตรประชาชน 

3.๕ สําเนาทะเบียนบาน 
3.๖ รูปถายขนาด ๓x๔ ซ.ม. คนละ ๑ รูป 
๒.๗ เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)  

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง
เพียงพอจด
ทะเบียนได 

  

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน

ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
6 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

 รับคําขอ 

เก็บคาธรรมเนียม 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4    4. ตรวจรายละเอียดเอกสารประกอบเรื่อง         

      4.๑ ผูลงนามในคําขอแบบ ส.ฌ.๖ จะตองเปนนายก
สมาคม แตถาเปนอุปนายกสมาคมจะตองระบุวาทําการแทน
นายกสมาคม 

4.๒ ถาผูลงนามในคําขอเปนกรรมการอ่ืน ตองมีหนังสือ
แนบประกอบเรื่องไวดวยวาเปนผูไดรับมอบอํานาจ 

4.๓ กรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งจะตองเปนสมาชิกของ
สมาคมเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหระบุเลขท่ีสมาชิกไว
ท่ีแบบ ส.ฌ.๒  

4.๔ ตรวจรายงานการประชุมในระเบียบวาระท่ีอางวามี
มติเลือกตั้งกรรมการซ่ึงตองระบุชื่อ สกุล ตําแหนงท่ีไดรับไว
อยางชัดเจน  

4.๕ จํานวนกรรมการไมนอยกวา ๗ คน และกําหนด
ตําแหนงไวในขอบังคับ 

4.๖ สําเนารายงานการประชุมตองมีนายกสมาคมลงนาม
ใตขอความขอรับรองวาเปนสําเนาบันทึกการประชุมจริง แต
ถาเปนอุปนายกสมาคม หรือกรรมการอ่ืน ตองทําการแทน
นายกสมาคม  

4.๗ ตรวจสอบ วัน เดือน ปเกิดของผูไดรับเลือกตั้งให
ถูกตองครบถวน 

รายการใน
คําขอมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-  พนักงาน
ปกครอง หรือเจา
พนักงานปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.6 

- ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

5 

 
 
 
 

 5. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.7) 
ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.7 

- 

 6   1 วัน 6. เสนอความเห็นตามลําดับช้ัน  การจด
ทะเบียน
เปนไปอยาง
ถูกตอง มีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 
  
  
  

ใบสําคัญ
แสดงการรับ
จดทะเบียน
แตงตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการ 
  

ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

แบบ  ใบสําคัญ
แสดงการรับ
จดทะเบียน
แตงตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการ 
 

      6.๑ เม่ือหลักฐานครบถวนถูกตองแลวใหทําบันทึกเสนอ
นายทะเบียนประจําทองท่ีกรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการเขต
ปฏิบัติราชการแทนผูวากราชการกรุงเทพมหานคร) เพ่ือ
อนุมัติและลงนาม 

 ส.ฌ.๗ 

     6.๒ อนุญาตในคําขอ แบบ ส.ฌ.๖   

      6.๓ ใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนแตงตั้งหรือ
เปลี่ยนตัวกรรมการ (ส.ฌ.๗) 

    

      6.๔ หนังสือถึงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห         

      6.๕ เม่ือนายทะเบียนลงนามแลวใหประทับตรานาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี
กรุงเทพมหานคร  ในตนฉบับ และคูฉบับ ท้ัง ๒ ฉบับ ตรงท่ี
ลงนามและออกเลขท่ีใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

        

         
 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้นอนุมัติ 
 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

7  ๑๐ นาที 7. การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ         

    7.๑ สํานักงานเขตเก็บ "ตนฉบับใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียน" และคูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ฉบับ
เจาหนาท่ีไดผานเรื่องไว) ไวเปนหลักฐาน 

7.๒ สง "คูฉบับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน" จํานวน 
๑ ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออก
เลขทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- - แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออก
เลขทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดเก็บแฟม 
ทะเบียน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๖.๔ กระบวนงานยอยเลกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 
         

ท่ี  
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสา  

 ๑   10 นาที  ๑. การรับคําขอ    
ยื่นคําขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ส.ฌ.10 ได ๓ กรณี ดังนี้ 
1. ท่ีประชุมลงมติใหเลิก 
2. นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๒ 
3. ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๔ 
4. ลงรับคําขอในสมุดทะเบียนคําขอและออกเลขท่ีตามลําดับท่ีของคําขอสมุดทะเบียนคําขอ
เรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปและนําเลขท่ีคําขอไปบันทึกไวท่ีชอง "รายการสําหรับเจาหนาท่ี
กรอก" ซ่ึงอยูมุมบนขวาของคําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติม 

คําขอมี
การกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.๑๐ 

คูมือก
ปฏิบัติ
ตาม พ  
ฌาปน
สงเคร   
พ.ศ. ๒  

2  10 นาที ๒. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอเลิกสมาคมฯพรอมออกใบเสร็จรับเงิน และจดทะเบียนผูชําระ
บัญชี  เปนเงิน ๒๕ บาท และบันทึกรายการ “ไดรับเงินคาธรรมเนียมแลว”   พรอมลงชื่อผูรับ
เงินกํากับไว สวนใดสวนหนึ่งของคําขอแบบ ส.ฌ.๑๐ 
 
 

หลักฐา
นเอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- -ใบเส  
รับเงิน 
-สมุดน
เงิน 

         

ท่ี  
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสา  

3 

 
 
 
 

10 นาที 3. ตรวจสอบหลักฐานของเอกสารประกอบเรื่อง 
1. คําขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.๑๐ จํานวน ๒ ชุด  
2.  หลักฐานของผูชําระบัญชี แบบ ส.ฌ.๑๑ จํานวน ๒ ชุด 

    3. สําเนารายงานการประชุมใหญท่ีมีมติใหเลิกสมาคม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

-แบบ ส.ฌ.
10  
-แบบ ส.ฌ.
11 

คูมือก
ปฏิบัติ
ตาม พ  
ฌาปน

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

       รับคําขอ  

เก็บคาธรรมเนียม 



173 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 สามของผูมาประชุม และเลือกตั้งผูชําระบัญชี  จํานวน ๒ ชุด เพียงพอ 
 

สงเคร   
พ.ศ. ๒  

    3.2 ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารประกอบเรื่อง         

      1. ผูลงนามในคําขอเลิกสมาคมฯ และจดทะเบียน       ผูชาํระบัญชี จะตองเปนนายก
สมาคม ถาเปนกรรมการอ่ืนจะตองระบุวาทําการแทนนายกสมาคม และมีหนังสือประกอบดวย
วาเปนผูรับมอบอํานาจจากนายกสมาคม 

2. ตรวจรายงานการประชุม ซ่ึงจะตองมีการลงมติในเรื่องดังกลาวตอไปนี้ คือ การเลิก
สมาคมตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม การเลือกตั้งผูชําระบัญชี และ
การโอนทรัพยสินท่ีเหลือใหแกนิติบุคคลอ่ืน  
ในกรณีท่ีขอบังคับของสมาคมมิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

3. เม่ือเห็นวาถูกตองแลวใหออกคําสั่งเลิกสมาคมฯ และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนผู
ชําระบัญชี แบบ ส.ฌ.๑๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีเลิกหรือนับแตวันท่ี 

ตรวจสอบ
รายการ
ในใบคํา
ขอใหมี
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.๑๒ 

คูมือก
ปฏิบัติ
ตาม พ  
ฌาปน
สงเคร   
พ.ศ.  

         

ท่ี  
ผัง

กระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสา  

   

ปลัดกระทรวงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ โดยประทับตรา "ตนฉบับ" และ "คูฉบับ" ในฉบับท่ีเปน
สําเนา จํานวน ๒ ฉบับ ดานบนตรงกลางหรือตราครุฑ  

4. กําหนดคาตอบแทนใหแกผูชําระบัญชี 
๓.๕ ปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวท่ีสํานักงานสมาคมฯ ท่ีเลิกแลว และท่ีสํานักงานเขตท่ีสมาคม
ฯ นั้นตั้งอยู ๑๔ วัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนผูชําระบัญชี 
 

     

4 

 
 
 

10 นาที 4. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.12) ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความ

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.12 

- 
จัดพิมพใบสําคัญการ

จดทะเบียน 
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 ถูกตอง 

5   1 วัน 5. ทําหนังสือเสนอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานคร 
(ผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนาม 

5.๑ คําสั่งใหเลิกสมาคมฯ และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนผูชําระบัญชี (แบบ ส.ฌ.๑๒)  
5.๒ หนังสือถึงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
5.๓ หนังสือถึงกรุงเทพมหานคร เพ่ือสงสําเนาเรื่องการจดทะเบียนเลิกสมาคม ไปประกาศ

การเลิกในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

- 
ตรวจสอบ
ความถูก
ตองของ
หลักฐาน
และ
พิจาณา 
 - บันทึก
ผลการ
พิจารณา
และลง
ลายมือชื่อ 

หนังสือ
ความเห็น 

ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

แบบ 
ส.ฌ.12 

หนังสื
ความ  

ท่ี  
ผัง

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสา  

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 
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6   10 นาที 6. การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ 
6.๑ สํานักงานเขตเก็บ "ตนฉบับคําสั่ง และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน" และคูฉบับคําสั่ง

และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ฉบับเจาหนาท่ีไดผานเรื่องไว) ไวเปนหลักฐาน 
     6.๒ สง "คูฉบับคําสั่งและใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน" จํานวน ๑ ฉบับ ใหแกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห และใหสมาคมคืนตนฉบับใบสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (แบบ ส.ฌ.๓) หรือใบแทนใบสําคัญ (แบบ ส.ฌ.๙) 
แลวแตกรณีและคูฉบับขอบังคับท่ีสมาคมเก็บไวใหนายทะเบียน 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุด
ออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

-แบบ 
ส.ฌ.3 
-แบบ 
ส.ฌ.๙ 

- แฟม
ทะเบี  
- สมุด
เลขท
สมาค
ฌาปน
สงเคร  

      6.๓ สงสําเนาเรื่องรับจดทะเบียนเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พรอมสําเนาคําสั่งให
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอนายทะเบียนกลางประกาศการเลิกสมาคมฯ ในราชกิจจานุเบกษา 

6.๔ เม่ือนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ประกาศยกเลิกในราชกิจจา
นุเบกษา จะสงสําเนาประกาศจากนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไปให
สํานักงานเขต เพ่ือสงใหพนักงานเจาหนาท่ีนําประกาศฉบับดังกลาวไปปดไวท่ีสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

     

 
 

 

๖.5 กระบวนงานยอยออกใบแทนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

จัดเก็บแฟม 
ทะเบียน 
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 ๑   10 นาที  ๑. การรับคําขอ    
ยื่นคําขอตามแบบ ส.ฌ.8 โดยนายกสาคมหรือกรรมการ
ผูรับมอบอํานาจเปนผูยื่นคําขอ พรอมสําเนาบันทึกการแจง
ความหรือกรณีชํารุดในสาระสําคัญใหแนบใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนท่ีเหลืออยูและลงรับคําขอในสมุดทะเบียน
คําขอพรอมออกเลขท่ีในคําขอและลงรับคําขอในสมุด
ทะเบียนคําขอและออกเลขท่ีตามลําดับท่ีของคําขอสมุด
ทะเบียนคําขอเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปและนําเลขท่ี
คําขอไปบันทึกไวท่ีชอง "รายการสําหรับเจาหนาท่ีกรอก" 
ซ่ึงอยูมุมบนขวาของคําขอจดทะเบียน 

คําขอมีการ
กรอกรายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- - พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.8 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2  10 นาที ๒. การเก็บเงินคาธรรมเนียมคําขอออกใบแทนสมาคมฯ 
พรอมออกใบเสร็จรับเงินและจดทะเบียนผูชําระบัญชี  เปน
เงิน ๒๕ บาท และบันทึกรายการ "ไดรับเงินคาธรรมเนียม
แลว"   พรอมลงชื่อผูรับเงินกํากับไว สวนใดสวนหนึ่งของคํา
ขอแบบ ส.ฌ.8 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 

 
 
 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

- -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
-สมุดนําสง
เงิน 

 
 
 

        

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3   ๑๐ นาที   3. ตรวจเอกสารประกอบเรื่อง          

เก็บคาธรรมเนียม 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

       รับคําขอ  
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     3.๑ คําขอออกใบแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
แบบ ส.ฌ.8 จํานวน ๒ ชุด  
    3.2 สําเนาบันทึกการแจงความ 
    3.3 เอสการอ่ืน ๆ เชน ส.ฌ.3 , ส.ฌ.7 

  

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง
เพียงพอ 
 

- พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน

ปกครอง 

-แบบ 
ส.ฌ.8 
-แบบ 
ส.ฌ.3 
-แบบ 
ส.ฌ.7 

คูมือการ
ปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

4 

 
 
 
 
 

10 นาที 
 

4. จัดพิมพใบสําคัญการจดทะเบียน 
    - จัดทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (แบบ ส.ฌ.9) 
ตนฉบับ 1 ชุด และคูฉบับ  2 ชุด 

โปรงใส 
ถูกตอง 

หัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

พนักงานปกครอง
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ 
ส.ฌ.9 

- 

5   1 วัน 5. ทําหนังสือเสนอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจําทองท่ีกรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการ
เขตปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) ลง
นาม 

5.๑ ใบแทนใบสําคัญ (แบบ ส.ฌ.9)  
5.๒ หนังสือถึงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 
 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของหลักฐาน
และพิจาณา 
 - บันทึกผล
การพิจารณา
และลงลายมือ
ชื่อ 

หนังสือ
ความเห็น 

ผูอํานวยการเขต
(ปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

แบบ 
ส.ฌ.9 

หนังสือ
ความเห็น 

         

 ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 

จัดพิมพใบสําคัญการ
จดทะเบียน 
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6  10 นาที 6. การเก็บเงินคาธรรมเนียมใบแทนสมาคมฯ พรอมออก
ใบเสร็จรับเงินเปนเงิน 100 บาท และสงมอบตนฉบับ 
ส.ฌ.9 จํานวน 1 ชุด 

หลักฐาน
เอกสาร
ครบถวน 
ถูกตอง 
 

-ใบเสร็จ 
รับเงิน 
- สมุดนําสง
เงิน 

- พนักงาน
ปกครอง  
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

 -ใบเสร็จ 
รับเงิน 
- สมุดนําสง
เงิน 

7   10 นาที 7. การดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติ 
 สํานักงานเขตเก็บ "คูฉบับใบแทนใบสําคัญฯ ส.ฌ.9 

 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟมทะเบียน 
- สมุดออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ ส.ฌ.
๙ 

- แฟม
ทะเบียน 
- สมุดออกเลข
ทะเบียน
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗. กระบวนงานการจัดตัง้ทะเบียนมัสยดิ 
         

จัดเก็บแฟม 
ทะเบียน 

 

 

 

เก็บคาธรรมเนียม
และสงมอบเอกสาร 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   ๑๐ นาที 1.  ผูไดรับความเห็นชอบใหสรางและจัดตั้งหรืออิหมาม    
คอเต็บ บิหลั่นประจํามัสยิดท่ีไดรับมอบหมายยื่นเรื่องราว
ตอผูอํานวยการเขตท่ีมีมัสยิดตั้งอยูตามแบบ บอ.๒             
พรอมดวยหนังสือแจงมติเห็นชอบใหจัดตั้งมัสยิดของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และสําเนาหนังสือ
อนุญาตใหกอสรางอาคารมัสยิดหรือใบรับแจงการกอสราง
อาคารมัสยิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

คําขอกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-   พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

แบบ  
บอ.๒ 

พ.ร.บ.บริหาร
องคกร
ศาสนา
อิสลาม  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒   1 วัน    2. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และไป
ตรวจสถานท่ีตั้งมัสยิด สรุปเสนอหัวหนาฝายปกครองและ
ผูอํานวยการเขตตามลําดับ 
 

มัสยิดพรอมท่ี
จะประกอบ
ศาสนกิจ 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน
ปกครอง/ 
หัวหนาฝาย
ปกครอง/
ผูอํานวยการเขต 

แบบ  
บอ.๒ 

พ.ร.บ.บริหาร
องคกร
ศาสนา
อิสลาม  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

3   9 วัน 3. ผูอํานวยการเขตตรวจสอบถูกตองแลวจะเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นไปยังพนักงานเจาหนาท่ี                        
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 
  

รวดเร็ว
ถูกตอง 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง/ 
ผูอํานวยการเขต 

 บันทึกเสนอ
ความเห็น 

 
 
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

       รับคําขอ  

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เสนอความเห็น
ตามลําดับชั้น 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

4  20 วัน 4. พนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการดังนี้ 
   4.1 พิจารณาสั่งการภายในกําหนด 20 วัน 
         - กรณีไมรับจดทะเบียน พนักงานเจาหนาท่ีจะแสดง
เหตุผลไวดวย และแจงผูยื่นคําขอ 
        - กรณีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้ง
มัสยิดพนักงานเขาหนาท่ีจะออกหนังสือสําคัญแสดงการร
จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ตามแบบ บอ.3 
   4.2 แจงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดใหมี
การประกาศการจัดตั้งมัสยิดในราชกิจจานุเบกษา 
   4.3 จัดเก็บเรื่องการขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดและ
หลักฐานท้ังหมด ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
   4.4 แจงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดไปยัง
กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการอิสรามประจํา
กรุงเทพมหานคร 

การจด
ทะเบียน
ถูกตองมีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 

หนังสือ
สําคัญแสดง
การจด
ทะเบียน 

พนักงาน
เจาหนาท่ี 

(ปลัด
กรุงเทพมหานคร) 

แบบ 
บอ.3 

หนังสือ
สําคัญแสดง
การจด
ทะเบียน 

๕   ๑๕ นาที 5. สํานักงานเขตสงมอบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
จัดตั้งมัสยิด (แบบ บอ.3) ใหผูขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด 

- จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 

- แฟม
ทะเบียน 
 

พนักงานปกครอง 
หรือเจาพนักงาน
ปกครอง 

แบบ  
บอ.3 

- แฟม
ทะเบียน 
 

 

 
 
๘.  กระบวนงานทะเบียนศาลเจา 
     ๘.๑ กระบวนงานยอยการจัดตั้งศาลเจา 

 
         

จดทะเบียนจัดตั้งมสัยดิ 

 มอบหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนฯ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   ๑๐ นาที -  เจาของศาลเจาเอกฃนท่ีมีความประสงคจะยกศาลเจา
พรอมท่ีดินและทรัพยสินใหเปนศาลเจาท่ีอยูในความดูแล
ของทางราชการยื่นเรื่อง ณ สํานักงานเขตแหงทองท่ี 
ท่ีศาลเจาตั้งอยู  

คําขอกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-   พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

คํารอง
ท่ัวไป 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

๒   3 ช.ม. ๑. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน  
ดังนี้ 

1) ชื่อและท่ีอยูของผูยกให 
2) รายละเอียดของศาลเจาพรอมท่ีดินและทรัพยสิน 
3) สอบสวนผูยกใหตามแบบ ป.ค. 14  ดังนี้  
    - การไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ของท่ีดินและทรัพยสิน 
    - เจตนารมณของผูยกให บันทึกและลงลายมือชื่อ 
ไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเอกสารท้ังหมดพรอม
เสนอความเห็นไปยังกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา 

2. ชึ้นทะเบียนเปนสมบัติของศาลเจา ตามแบบ ศ.จ.2 
และ ศ.จ.3 จํานวน 3 ชุด 
3. รายงานกรมการปกครองทราบพรอมจัดสงสําเนาโฉนด
ท่ีดิน และ ศ.จ.3 อยางละ 1 ชุด 
4. จัดสงสําเนาโฉนดท่ีดิน และ ศ.จ.3 ใหสํานักงานเขต 
อยางละ 1 ชุด 
5. เก็บรักษาโฉนดท่ีดิน และ ศ.จ. 3  

- เอกสาร
หลักฐาน
เพียงพอจด
ทะเบียน 
- การ
สอบสวน     
มีรายละเอียด
ครบถวน 

 

บันทึกการ
สอบสวน
ปากคํา 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

- ป.ค. 14 
 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

       รับคําขอ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

3   2 ช.ม.  - กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานปกครองและทะเบียน
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและเสนอความเห็นตอ
ปลัดกรุงเทพมหานครรับมอบท่ีดินและทรัพยสิน และ
ดําเนินการแจงสํานักงานเขตใหขอออกโฉนดท่ีดินในนาม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท่ีศาลเจา ... )  
ตอสํานักงานท่ีดิน 

ครบถวน
ถูกตอง 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

สํานักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน 
กรุงเทพมหานคร 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๔   ๑๕ นาที - กรมการปกครองตรวจสอบและจัดเก็บไวหลักฐาน พรอม
ข้ึนทะเบียนเปนสมบัติศาลเจาท้ังหมด  

 - จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 
 

แฟมทะเบียน 
ศาลเจา 

สวนการทะเบียน
ท่ัวไป            
กรมการปกครอง 

- แฟมทะเบียน 
ศาลเจา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๒  กระบวนงานยอยการอุทิศท่ีดินใหเปนสมบัติของศาลเจา 

         

เสนอความเห็น 

 
 

รับรายงาน 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   10 นาที ๑. ผูยื่นเรื่องดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตท่ีศาลเจาตั้งอยู 
๑.๒ แนบสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และรายละเอียดของท่ีดินท่ีจะอุทิศ พรอมโฉนด
แสดงกรรมสิทธิ์ หรือหลักฐานสําคัญท่ีดิน 

คําขอกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-   พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

คํารอง
ท่ัวไป 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

๒   1 วัน  ๒. สํานักงานเขตดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตอง  
๒.๒ สอบสวนผูประสงคท่ีจะอุทิศท่ีดิน ตามแบบ    

ป.ค. ๑๔ เก่ียวกับการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือโฉนด            
ท่ีจะอุทิศและเจตนารมณของผูท่ีจะอุทิศท่ีดินให 

๒.๓ รวบรวมหลักฐานท้ังหมดเสนอความเห็นตอ
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

- การ
สอบสวนมี
รายละเอียด
ครบถวน 

 

บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

แบบ 
ป.ค.๑๔ 

 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

3   
 
 
 
 

 

1 วัน  
 
 
 
 

๓. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้  
๓.๑ รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตอง  
๓.๒ กรณีอนุมัติรับมอบการอุทิศท่ีดิน กรณีหลักฐาน

ถูกตองครบถวน 
๓.๓ สํานักงานเขตประสานสํานักงานท่ีดินออกโฉนด

ท่ีดินในนามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
(ท่ีศาลเจา ...)  

การอุทิศท่ีดิน
ใหเปนสมบัติ
ของศาลเจามี
ผลตาม
กฎหมาย 

-  
 
 
 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

 
 
 
 

- 

 
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

การพิจารณา
อนุญาต 

       รับคาํขอ  

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน  

๓.๔ เก็บรักษาโฉนดท่ีดินไว ณ สํานักงานปกครอง 
และทะเบียน 
๓.๕ ข้ึนทะเบียนเปนสมบัติของศาลเจา ตามแบบ   
ศ.จ.๒ , ศ.จ.๓ 
๓.๖ แจงสํานักงานเขตเพ่ือแจงผูมอบท่ีดินทราบ และ
สงสําเนาทะเบียนศาลเจา (ศ.จ.๓) ใหสํานักงานเขต
เก็บรักษา ๑ ชุด  
๓.๗ รายงานกรมการปกครองทราบพรอมสําเนาเรื่อง
ท้ังหมด ภาพถาย โฉนดท่ีดิน และ ศ.จ.๓ อยางละ ๑ ชุด 
๓.๘ สํานักงานเขตแจงผูมอบท่ีดินทราบเม่ือไดรับ

อนุมัติ 

    
 

แบบ 
ศ.จ.๒ , 
แบบ 
ศ.จ.๓ 

 

๔   ๑๕ นาที ๔. กรมการปกครองดําเนินการดังนี้ 
๔.๑ รับเรื่องราวสําเนาทะเบียนศาลเจา (ศ.จ.๓)  
๔.๒ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท้ังหมด 
๔.๓ เม่ือถูกตองเก็บไวเปนหลักฐาน 
๔.๔ ข้ึนทะเบียนเปนสมบัติของศาลเจา 

 - จัดเก็บ
ฐานขอมูล 
- สามารถ
ตรวจสอบ
อางอิงได 
 

ทะเบียน 
ศาลเจา 

สวนการทะเบียน
ท่ัวไป            
กรมการปกครอง 

แบบ 
ศ.จ.๓ 

 

ทะเบียน 
ศาลเจา 

 

 
 
 
 
๘.๓  กระบวนงานยอยการแตงตั้งผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 

         

 
 

รับรายงาน 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   ๑๐ นาที ๑. ผูยื่นเรื่องดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ยื่นคํารอง ณ สํานักงานเขตท่ีศาลเจาตั้งอยู 

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

คําขอกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

-   พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

คํารอง
ท่ัวไป 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

๒   ๒ วัน  ๒. สํานักงานเขตดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตอง  
๒.๒ สอบสวนผูประสงคจะเปนผูจัดการปกครอง 

ศาลเจา ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 
๒.๓ ออกหนังสือรับรองเพ่ือแสดงวาเปนบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติไมขัดตอขอ ๑๒ แหงกฎเสนาบดีวาดวยท่ีกุศล
สถานชนิดศาลเจา พ.ศ. ๒๔๖๓  

๒.๔ รวบรวมหลักฐานท้ังหมดเสนอความเห็นตอ
กรุงเทพมหานคร 

 

- การ
สอบสวนมี
รายละเอียด
ครบถวน 

 

- บันทึกการ
สอบสวน 
- หนังสือ
รับรอง 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

 กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

 
 
 
 
 
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

       รับคําขอ  

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

3   
 
 
 

 

๒ ช.ม.  
 
 
 
 
 

๓. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้  
- รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตอง เม่ือเห็นวาถูกตอง

รวบรวมเอกสารและความเห็นเสนอกรมการปกครอง เพ่ือ
พิจารณาแตงตั้ง 

 

ครบถวน
ถูกตอง 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๔   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

๔. กรมการปกครองดําเนินการดังนี้ 
๔.๑ รับเรื่องจากกรุงเทพมหานคร 
๔.๒ เม่ือเห็นวาถูกตอง เสนออธิบดีกรมการปกครอง 

พิจารณาแตงตั้งและออกใบแตงตั้งตามแบบ ศ.จ.๑  
จํานวน ๓ ชุด  

การแตงตั้ง
ถูกตองมีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 

ใบสําคัญ
แสดงการ
แตงตั้ง 

อธิบดี 
กรมการปกครอง 

 
 
 
 
 

แบบ  
ศ.จ.๑ 

ใบสําคัญ
แสดงการ
แตงตั้ง 

๕   ๑๕ นาที ๕. แจงกรุงเทพมหานครทราบ เพ่ือแจงสํานักงานเขต   
และผูรองตอไป พรอมสง ศ.จ.๑ ใหจํานวน ๒ ชุด  
 

 

 การสงมอบ 
ศ.จ. ๑ 
รวดเร็ว
ถูกตอง 
 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน
ปกครอง 

 แบบ ศ.จ.๑ 

 
 
 
 
 
 

๘.๔  กระบวนงานยอยการออกบัตรและใชบัตรประจําตัวผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 
         

 
 

สงมอบเอกสาร 

เสนอความเห็น 

การพิจารณา
อนุญาต 



187 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   ๑๐ นาที ๑. ผูยื่นเรื่องดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ยื่นคํารองขอมีบัตร ณ สํานักงานเขตท่ีศาลเจา

ตั้งอยู 
๑.๒ แนบรูปถายจํานวน ๒ ใบ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ ซ.ม. 

ครึ่งตัวหนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตาสีเขม ถายไวไม
เกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ 

๑.๓ สําเนาหนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการปกครองศาลเจา
ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา (ศ.จ.๑)  

๑.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
๑.๕ สําเนาทะเบียนบาน  

คํารองกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

คํารอง
ท่ัวไป 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

๒   ๒ วัน  ๒. สํานักงานเขตดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตอง  
๒.๒ รวบรวมหลักฐานท้ังหมดเสนอความเห็น 

ตอกรุงเทพมหานคร 
 

หลักฐาน
ครบถวน
ถูกตอง 

 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

- 
 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

3   
 
 

 

๒ ช.ม.  
 
 

 

๓. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้  
๓.๑ รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตอง  
๓.๒ เม่ือเห็นวาถูกตองรวบรวมเอกสารและความเห็น

เสนอกรมการปกครอง เพ่ือพิจารณาออกบัตร 

หลักฐาน
ครบถวน
ถูกตอง 
 

-  
 
 

 

 - 

 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

       รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

เสนอความเห็น 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๔   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

๔. กรมการปกครองดําเนินการดังนี้ 
๔.๑ รับเรื่องจากกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความ 

ถูกตองของเอกสารท้ังหมด 
๔.๒ เม่ือเห็นวาถูกตอง เสนออธิบดีกรมการปกครอง 

พิจารณาอนุญาต  

การออกบัตร
ถูกตองมีผล
บังคับตาม
กฎหมาย 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

อธิบดี 
กรมการปกครอง 

 
 
 

 
 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๕    ๕. กรมการปกครอง ดําเนินการดังนี้  
๕.๑ อธิบดีกรมการปกครองออกบัตรประจําตัว  

ตามแบบ ศ.จ. ๒  
๕.๒ แจงกรุงเทพมหานครทราบ เพ่ือแจงสํานักงานเขต

และผูรองตอไป พรอมสงบัตรประจําตัว ตามแบบ  ศ.จ.๓  

 รวดเร็ว 
ถูกตอง 
 

- กรมการปกครอง แบบ  
ศ.จ. ๒, 
ศ.จ.3 

บัตรประจําตัว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๕  กระบวนงานยอยการขอเชาอาคาร/ท่ีดิน หรือขอตออายุสัญญาเชาอาคาร /ท่ีดินของศาลเจา 
         

 
 

ออกบัตรประจําตัว 

การพิจารณา
อนุญาต 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   ๑๐ นาที ๑. ผูยื่นเรื่องดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ยื่นคํารองตามแบบท่ีกําหนด 
๑.๒ บันทึกความเห็นชอบของผูจัดการปกครองและ

ผูตรวจตราสอดสองศาลเจา 
๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบาน 
๑.๔ แผนผังท่ีตั้งศาลเจาและอาคาร/ท่ีดินท่ีจะขอเชา 
๑.๕ ภาพถายอาคาร/ท่ีดินท่ีจะขอเชา 
๑.๖ รางสัญญาเชาอาคาร/ท่ีดิน จํานวน ๑ ชุด 

คํารองกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

- กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

๒   ๒ วัน  ๒. สํานักงานเขตดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตอง  
๒.๒ สอบสวนผูขอเชาอาคาร/ท่ีดิน 
๒.๓ แตงตั้งเจาหนาท่ีสํานักงานเขตตรวจสอบการเชา

อาคาร/ท่ีดิน 
๒.๔ บันทึกการตรวจสอบสภาพอาคาร/ท่ีดิน 
๒.๕ พิจารณาอัตราคาเชาอาคาร/ท่ีดิน และคาบํารุง

ศาลเจา 
๒.๖ หลักฐานถูกตองครบถวน เสนอความเห็นไปยัง 
กรุงเทพมหานคร 

การสอบสวน
มีรายละเอียด
ครบถวน
ถูกตอง 

 

บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

แบบ 
ป.ค. ๑๔ 

กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

       รับคําขอ  

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

3   
 
 

 

๓ ช.ม.  
 
 

 

๓. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้  
๓.๑ รับเรื่องราวจากสํานักงานเขต 
๓.๒ พิจารณาอัตราคาเชาท่ีดินและอาคารและคา

บํารุงศาลเจา 
๓.๓ ตอรองอัตราคาเชาโดยประสานสํานักงานเขต  
๓.๔ รวบวมหลักฐานท้ังหมดเสนอความเห็นไปยัง 

กรมการปกครอง 
๓.๕ แจงสํานักงานเขต เพ่ือแจงผูขอเชาทราบ 

เม่ือไดรับการอนุมัติหนังสือสัญญาเชา 

คาเชาท่ีดิน
และอาคาร 
และคาบํารุง
ศาลเจา 
เปนไปตาม
อัตราท่ี
กําหนด 
 
 

- กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

- - 

๔   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔. กรมการปกครองดําเนินการดังนี้ 
๔.๑ รับเรื่องจากกรุงเทพมหานคร  
๔.๒ ตรวจสอบความถูกตอง 
๔.๓ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมตรวจ

ตราสอดสองกิจการตาง ๆ ของศาลเจา พิจารณาอนุมัติ 

รายละเอียด
ประกอบเรื่อง
ครบถวน
ถูกตอง 

คณะกรรมการ
ควบคุมตรวจ
ตราสอดสอง
กิจการตาง ๆ 
ของศาลเจา 
 

สวนการทะเบียน
ท่ัวไป            
กรมการปกครอง 
 

- มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ควบคุมตรวจ
ตราสอดสอง
กิจการตาง ๆ 
ของศาลเจา 

๕    ๕. แจงมติท่ีประชุมใหกรุงเทพมหานครทราบ  
และเก็บสัญญาเชาจากกรุงเทพมหานคร  

  

 การจัดเก็บ
สัญญาเชา
เปนระบบ 
 

แฟมสัญญา
เชา 

สวนการทะเบียน
ท่ัวไป            
กรมการปกครอง 
 

- แฟมสัญญา
เชา 

 
 
๘.๖  กระบวนงานยอยการกอสรางบูรณะซอมแซมอาคารในท่ีดินของศาลเจา 

         

การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอความเห็น 

 
 

การเก็บสัญญาเชา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   ๑๐ นาที ๑. ผูยื่นเรื่องดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ยื่นคํารองโดยผานความเห็นชอบจากผูจัดการ

ปกครองศาลเจา และผูตรวจตราสอดสองเจา 
๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบานของผูยื่นคํารอง 
๑.๓ รายละเอียดการกอสรางบูรณะซอมแซมอาคาร 
๑.๔ แบบแปลนการกอสรางซ่ีงเปนไปตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร 
๑.๕ แผนท่ีอาคารของศาลเจา 
๑.๖ ภาพถายอาคารในท่ีดินของศาลเจา 
๑.๗ สัญญาการมอบกรรมสิทธิ์อาคารใหกับศาลเจา 

เม่ือไดรับอนุมัติใหกอสรางและกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
 

คํารองกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

- กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

 
 
 
 

       รับคําขอ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒   ๒ วัน  ๒. สํานักงานเขตดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ รับเรื่องราวและตรวจสอบความถูกตอง  
๒.๒ สอบสวนผูท่ีจะขอกอสรางบูรณะซอมแซม 
๒.๓ ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

สภาพอาคารท่ีจะกอสรางบูรณะซอมแซมพรอมบันทึก
ความเห็น 

๒.๔ จัดทําสัญญาการมอบกรรมสิทธิ์อาคารใหกับ      
ศาลเจา 

๒.๕ เม่ือหลักฐานถูกตองครบถวนเสนอ
กรุงเทพมหานครพรอมความเห็น 

การสอบสวน
มีรายละเอียด
ครบถวน
ถูกตอง 
 

บันทึกการ
สอบสวน 

พนักงานปกครอง /
เจาพนักงาน

ปกครอง 

- กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

3   
 
 

 

๓ ช.ม. 
 
 

 

๓. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้  
๓.๑ รับเรื่องราวและเอกสารตรวจสอบความถูกตอง 
๓.๒ รวบรวมหลักฐาน พรอมสําเนาโฉนดท่ีดินศาล

เจา (ถามี) และเสนอความเห็นไปกระทรวงมหาดไทย 

หลักฐาน
ประกอบเรื่อง 
ครบถวน 

- กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอความเห็น 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔   
 

 ๔. กรมการปกครองดําเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ รับเรื่องราวจากกรุงเทพมหานครตรวจสอบ           

ความถูกตอง 
๔.๒ นําเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบเรื่องราวศาลเจา เพ่ือกลั่นกรองและให
ความเห็นชอบ 

๔.๓ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุม
ตรวจตราสอดสองกิจการตาง ๆ ของศาลเจาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 

รายละเอียด
ประกอบเรื่อง
ครบถวน
ถูกตอง 

คณะกรรมการ
ควบคุมตรวจ
ตราสอดสอง
กิจการตาง ๆ 
ของศาลเจา 
 

สวนการ
ทะเบียนท่ัวไป            
กรมการปกครอง 
 

- มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ควบคุมตรวจ
ตราสอดสอง
กิจการตาง ๆ 
ของศาลเจา 

๕    ๕. กรมการปกครองแจงมติท่ีประชุมให
กรุงเทพมหานครทราบ เพ่ือแจงสํานักงานเขต 
และผูรองตามลําดับ 
 

 การแจงมติ
การอนุญาต
เปนไปดวย
ความรวดเร็ว 
 

หนังสือแจงมติ
ท่ีประชุม 

สวนการ
ทะเบียนท่ัวไป            

กรมการปกครอง 
 

- หนังสือแจงมติ 
ท่ีประชุม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

แจงผูรอง 

การพิจารณา
อนุญาต 
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๘.๗  กระบวนงานยอยการเฝาระวังรักษาแนวเขตท่ีดินของศาลเจา 
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 ๑   ๑๐ นาที ๑. ผูยื่นเรื่องดําเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ยื่นคํารองผานผูจัดการปกครองศาลเจา ผูตรวจ

ตราสอดสองเจา 
๑.๒ ภาพถายโฉนดท่ีดิน/หลักฐานกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบานของผูยื่นคํารอง 
 

คํารองกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

- กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

๒   ๒ วัน  ๒. สํานักงานเขตดําเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ การรับเรื่องราวและเอกสารตรวจสอบความ

ถูกตอง  
๒.๒ สอบสวนผูจัดการผูตรวจตราสอดสองเจา 
๒.๓ แตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบโฉนดท่ีดินและสภาพ

ท่ีดิน 
๒.๔ เม่ือถูกตองรวบรวมเอกสารและความเห็นเสนอ 

ไปยังกรุงเทพมหานคร 
 

คํารองกรอก
รายการ
ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

- กฎเสนาบดี 
วาดวยท่ีกุศล
สถานชนิด
ศาลเจา  
พ.ศ. ๒๔๖๓  

 
 
 
 
 

       รับคําขอ 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3   
 
 

 

๔๕ นาที 
 
 

 

๓. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้  
๓.๑ รับเรื่องราวและเอกสารตรวจสอบความถูกตอง 
๓.๒ หลักฐานถูกตองครบถวน เสนอกรมการปกครอง

พรอมความเห็น  
๓.๓ เม่ือไดรับอนุญาตแจงสํานักงานเขตทราบ 
๓.๔ จัดเก็บรักษาโฉนดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือออก

โฉนดใหมแลวรายงานใหกรมการปกครองทราบพรอม
ภาพถายโฉนด จํานวน ๑ ชุด 

 

หลักฐาน
ประกอบเรื่อง 
ครบถวน 

บันทึกเสนอ
ความเห็น 

กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

- บันทึกเสนอ
ความเห็น 

๔    ๔. กรมการปกครองดําเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ รับเรื่องราวและเอกสารจากกรุงเทพมหานคร  
๔.๒ ตรวจสอบความถูกตอง 
๔.๓ เม่ือถูกตอง จะแจงเปนหนังสือใหกรุงเทพมหานคร

ทราบ โดยกรมการปกครอง มอบอํานาจใหผูอํานวยการ
เขตแหงทองท่ีเปนผูรวมรังวัด ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินหรือ
รังวัดออกโฉนดจนเสร็จการ 

๔.๔ เก็บรวมรวมหลักฐานเอกสารท่ีไดดําเนินการแลว
เสร็จจากกรุงเทพมหานคร 

 รวบรวม
เอกสาร
หลักฐานเปน
หมวดหมู 
 

แฟม
ทะเบียน 

สวนการทะเบียน
ท่ัวไป            
กรมการปกครอง 
 

- แฟมทะเบียน 

 

 
 
 
 

 

 
 

จัดทําแฟมทะเบียน 

เสนอความเห็น 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๙.  กระบวนงานการจัดทาํแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         

ท่ี  ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

 
๑ 

  
 

๑๐ นาที 
 

กรุงเทพมหานคร สั่งการใหสํานักงานเขตจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสํานักงานเขต       
 

 -   พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

 หนังสือสั่งการ 

๒   ๒๐ นาที 
 

แจงสวนราชการภายในสํานักงานเขตทราบ และจัดสง
ขอมูลวัสดุอุปกรณในการปองกันภัยใหฝายปกครอง
ทราบ 

หนังสือบันทึก
แจง 
 

บันทึกแจง
สวน

ราชการ 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง  

- 
 

หนังสือแจง
สวนราชการ 

๓   ๓ วัน 
 

นําขอมูลท่ีไดจากฝายตางๆ มาจัดทําแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

ขอมูลเพียงพอ
จัดทําแผน 
 

รางแผน พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

- จัดทํา
แผนตาม
รูปแบบ 

 

- หนังสือสั่ง
การ 
- แผนปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

๔   ๑ วัน 
 

เสนอหัวหนาฝายปกครองลงนามเสนอแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและเสนอผูอํานวยการเขตลงนาม
อนุมัติแผน 
 

แผนมีความ 
ชัดเจนและมี
ความสอดคลอง 
กับแผนปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
กรุงเทพมหานคร 
 

แผนปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงาน

ปกครอง 

- 
 

แผนปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 

รับคําขอ 

แจงสวนราชการ 

จัดทํา 
แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

เสนอความเห็น 
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ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕   ๒๐ นาที 
 

เวียนแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหทุกฝายทราบ  
 
 
 
 

ทุกฝายมีความ
เขาใจในแผน
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- พนักงาน
ปกครอง / 

เจาพนักงาน
ปกครอง 

- 
 

- 

๖   1 วัน 
 

จัดประชุมขาราชการและลูกจางเพ่ือซักซอมการปฏิบัติ
ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

มีผลสรุปแนว
ทางการฝกซอม 

รายงานการ
ประชุม 

พนักงาน
ปกครอง / 

เจาพนักงาน
ปกครอง 

- 
 

รายงานการ
ประชุม 

๗   1 วัน 
 

ดําเนินการฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  
 
 

ปละ ๒ ครั้ง 
 

- พนักงาน
ปกครอง / 

เจาพนักงาน
ปกครอง 

- 
 

- 

๘   1 วัน 
 

รายงานผลการฝกซอมแผนตามแผนการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยหลังจากการฝกซอมเสร็จสิ้น 
ใหกรุงเทพมหานครทราบ 
  
 

มีรายงานการ
ฝกซอม 
 

- พนักงาน
ปกครอง / 

เจาพนักงาน
ปกครอง 

-  
 

- 

 
 
 
 
 

 

เวียนแจงแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

รายงานผล 

ประชุมซักซอมแผน 

ฝกซอมตามแผน 
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๑๐. กระบวนงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและการติดตามประเมินผล 
10.1 กระบวนการยอยการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําป 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

  1 วัน - กรุงเทพมหานครสั่งการใหทุกหนวยงาน 
  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
 

- - นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - หนังสือแจง
หนวยงาน 

2.  
 

   2 วัน - แจงสวนราชการภายในสํานักงานเขตทราบ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนฯ 
  เสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 

มีคณะทํางานฯ 
ท่ีประกอบดวย 

ทุกฝาย 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานฯ 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - หนังสือคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางาน
ฯ 

3.  
 

  8 วัน - แจงคณะทํางานเพ่ือทราบ 
- จัดประชุมคณะทํางาน 
- ศึกษา วิเคราะห (SWOT) สภาพแวดลอม 
  ภายใน  ภายนอก อุปสรรค โอกาส  ในการ 
  จัดทําแผนฯ 
- จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

สอดคลองกับ
แผนพัฒนากทม. 

ระยะ 20 ป 
(2556-2575) 
และนโยบายของ
ผูบริหารกทม.

และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ระยะ 20 ป  

รางแผนฯ นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - คําสั่ง 
- รายงานการ 
  ประชุม 
- แผนปฏิบัติ 
  ราชการฯ 

 
 
 
 

        

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

รับเรื่อง 

ประชุม
คณะทํางานฯ 

แตงตั้ง
คณะทํางาน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔    8 วัน - จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาค 
  สวนตางๆ  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ   
  ขอเสนอแนะ 
- ปรับแกไขรางแผนปฏิบัติราชการประจําป 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

มีภาคราชการ
และประชาชนให
ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

มีสรุป
ขอคิดเห็น

เสนอผอ.เขต 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- 
 
 
 
 

- รายงานการ 
  ประชุม 
- แผนปฏิบัติ 
  ราชการฯ 

5.  
 
 

  
 2 วัน 

- รางแผนปฏิบัตริาชการประจําปท่ีสอดคลองกับพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2559 และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2556-2575) 

- รางแผนปฏิบัติ
ราชการ 
- คํารับรองฯ 
 

- นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - รางแผนปฏิบัติ
ราชการ 
- คํารับรองฯ 

6.  
 
 
 

6 วัน - เสนอรางแผนปฏิบัติราชการประจําปและคํา
รับรองฯ ใหผูบริหารเขตลงนาม 

- รางแผนปฏิบัติ
ราชการ 
- คํารับรองฯ 

- นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

 - รางแผนปฏิบัติ
ราชการ 
- คํารับรองฯ 

7  
 

1 วัน 
 
 
 

- จัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปใหกับ 
  สยป. 
- จัดสงคํารับรองฯ ใหกับ กก. 
 
 

สงรางแผนฯให
สยป. และคํา
รับรองฯ ใหกก.
ภายในกําหนด 

หนังสือนําสง
รางแผนให
สยป. 
หนังสือนําสง
คํารับรองฯ 
ใหกับ กก. 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - หนังสือนําสงราง
แผนใหสยป. 
- หนังสือนําสงคํา
รับรองฯ ใหกับ กก. 

 

รับฟังความ 

คดิเห็นจาก 

ภาคสว่น 

จัดทํารางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและ

คํารับรองฯ 

เสนอรางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและ

คํารับรองฯ 

สงรางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
และคํารับรองฯ 
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ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

8. - 
 

 

 
15 วัน 

- ติดตามการตรวจรางแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปจากสํานักยุทธศาสตร 
 
 
 

รางแผนฯ - นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - 

9.    1 วัน - เวียนรางแผนฯ ใหทุกฝายภายในสํานักงาน
เขตทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 
 

- CD รางแผนฯ - หนังสือเวียน
แจงทุกฝาย 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - หนังสือเวียนแจง
ทุกฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานสํานัก
ยุทธศาสตรใน
การตรวจรางแผน
 

เวียนรางฯ 
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10.2 กระบวนการยอยการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

  1 วัน - กรุงเทพมหานครสั่งการใหทุกหนวยงาน 
  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

- - นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - หนังสือแจง
หนวยงาน 

2. 
 
 
 

  10 วัน 
 

- ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามคํารับรองและ
ใหคําแนะนําในการบันทึกโครงการ/กิจกรรม
ลงในหอง WAR ROOM ONLINE และระบบ 
DAILY PLAN  
 

- - นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - รางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

3.  
 

  20 วัน - จัดทําหอง WAR ROOM ONLINE เพ่ือ 
  ติดตามความคืบหนาของแผน 
- ลงรายการติดตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ประจําปในระบบ DAILY PLAN 

มีโครงการ/
กิจกรรมของ
สํานักงานเขตท่ี
บันทึกในระบบ 
DAILY PLAN 
และหอง WAR 
ROOM ONLINE 
ครบถวน 

- ระบบ  
DAILY PLANS 
- หอง  
 WAR ROOM 
ONLINE 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - หนังสือคําสั่ง
แตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูรับชอบ 

 
 
 
 

        

รับเรื่อง 

บันทึกโครงการ/
กิจกรรม ภายใน
สํานักงานเขต 

นํารางแผนฯ 
เตรียมการบันทึก

ตามโครงการ
กิจกรรม 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 
ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

 
เอกสารอางอิง 

4.  
 

  15 วัน - WAR ROOM ONLINE  ติดตามความ      
คืบหนาของแผน 
- ติดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปในระบบ 
DAILY PLANS 

สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป
และคํารับรองฯ  

- ระบบ  
DAILY PLANS 
- หอง  
 WAR ROOM 
ONLINE 
 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- - รายงานการ
ติดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

5.  
 
 

  7 วัน - รายงานความกาวหนาของกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

- ระบบ  
DAILY PLANS 
- หอง  
 WAR ROOM 
ONLINE 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

- -หนังสือรายงาน
ติดตาม
ความกาวหนาของ
แผนปฏิบัติราชการ 

6.     
15 วัน 

-รายงานความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
- สรุปผลคะแนน 

สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

- ระบบ  
DAILY PLANS 
- หอง  
 WAR ROOM 
ONLINE 

นักวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

 
 

- -หนังสือรายงาน
ติดตาม
ความกาวหนาของ
แผนปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 

ติดตาม
ความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําป 

เสนอหนังสือ
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 

รวบรวมและ
สรุปผลคะแนน 
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๑๑.  กระบวนงานการบริหารงานบุคคล 
๑๑.๑ กระบวนงานยอยการลาประเภทตาง  ๆ (การลาปวย  ลากิจ ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ลาคลอดบุตร ลาเขารับการระดมพลเขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการตรวจเพ่ือเขารับ

ราชการทหาร) 
 

ท่ี 
 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม / 

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 

 
- รับใบลาของขาราชการและลูกจาง 
 
 

- - 
 

นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ท่ัวไป 

- ใบลา - ใบลา 

2. 
 
 
 

   
 
 

  1 วัน 

- ตรวจสอบประเภทการลา และตรวจสอบ 
  วันลาในสมุดควบคุมวันลา 
- ตรวจสอบใบลาและเอกสารประกอบการลา  
  เชน ใบรับรองแพทย (ถามี) 
 

ตรวจสอบใบลา
ใหถูกตองตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยการลา
พ.ศ.2555 

- สมุดควบคุม 
  วันลา 

นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ท่ัวไป 

- ใบลา - สมุดควบคุมวันลา 
 

3.   - เสนอใบลาตอผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือพิจารณา 
  อนุญาต 
 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ท่ัวไป 

- ใบลา - ใบลา 

4 
 
 

  - นําใบลาทีไ่ดรับการอนุมัติแลวแจงสวน 
  ราชการที่เก่ียวของ 
- เก็บรวบรวมใบลาเพื่อเปนหลกัฐานในการ 
  ตรวจสอบ 

- - รายงานการมา 
  ปฏิบัติราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ทั่วไป 

- รายงาน - รายงานวันลา 

 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

 

เสนอหนังสือ 

รวบรวม  
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 ๑๑.๒  กระบวนงานยอยการลาไปตางประเทศ  ลาอุปสมบท  ลาไปประกอบพิธีฮัจย 
 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 

 
- รับใบลาของขาราชการและลูกจาง 

 

 
 

- - หลักฐานการ 
  รับใบลา 

นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ท่ัวไป 

- ใบลา - ใบลา 

2. 
 
 
 

   
     

   1 วัน 

- ตรวจสอบประเภทการลา และตรวจสอบ 
  วันลาในสมุดควบคุมวันลา 
- ตรวจสอบใบลาและเอกสารประกอบการลา  
  เชน หนังสือรับรองจากเจาอาวาสวัด 
  หรือหนังสือรับรองจากจุฬาราชมนตรี 
 

ตรวจสอบใบลา
ใหถูกตองตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยการลา
พ.ศ.2555 

- สมุดควบคุม 
  วันลา 

นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ท่ัวไป 

- ใบลา - สมุดควบคุมวันลา 
- หนังสือรับรองเจา
อาวาส 
- หนังสือรับรอง
จุฬาราชมนตรี 

3.   - จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเขตลงนาม   
  ในบันทึกเสนอกองการเจาหนาท่ีเพ่ือ 
  ดําเนินการ 

 

- - นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ท่ัวไป 

- บันทึก - บันทึก 

4 
 
 

 1 วัน - เม่ือรับหนังสืออนุมัติคืนจากกองการ 
  เจาหนาท่ีแลว  ดําเนินการแจงสวนราชการ 
  ท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบ 
- เก็บรวบรวมใบลาเพ่ือเปนหลักฐานในการ 
  ตรวจสอบ 

- - บันทึกอนมัุติ นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงาน
ท่ัวไป 

- รายงาน - รายงานวันลา 

หมายเหตุ      การลาอุปสมบท  :  ตองจัดทําหนังสือแจงอนุญาตการลาใหเจาอาวาสวัดทราบ 

 
 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

 

เสนอหนังสือ 

รวบรวม 
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๑๑.๓ กระบวนงานยอยการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการและลูกจาง 
 
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

 
ระบบติดตาม / 

ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

 
เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 
 

- รับเรื่องคําขอมีบัตรประจําตัว 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงานท่ัวไป 

- คําขอ 
  มีบัตร 

- คําขอมีบัตร 

2. 
 
 
 

   
 
 
   

- ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตองของ 
  เอกสารตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบท่ี 
  เก่ียวของ เชน แบบคําขอมีบัตรประจําตัว /  
  ประเภทบัตร (ขาราชการหรือลกูจาง)  /  
  รูปถายติดบัตร  

ตรวจสอบความถูก
ตองตามพรบ.บัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ี
ของรัฐ พ.ศ. 2542 

- นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงานท่ัวไป 

- - พ.ร.บ.บัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ี
ของรัฐฯ 

3.        1 วัน - จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเขตลงนามใน 
  บัตรประจาํตัวขาราชการและลูกจาง 
  (ขาราชการ  : ระดับปฏิบัติงาน - ปฏิบัติการ    
  ระดับชํานาญงาน – ชํานาญการ)  
- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 
  ในบันทึกเสนอกองการเจาหนาท่ีเพ่ือเสนอ 
  ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม   
  (ขาราชการ : ระดับอาวุโส ,ระดบัชํานาญการพิเศษ,   
  ระดับเช่ียวชาญ) 

- - บันทึกคําขอม ี
  บัตรประจาํตัว 

นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงานท่ัวไป 

- - บันทึกคําขอม ี
  บัตรประจาํตัว 

4 
 
 

 1 วัน - เมื่อผูอํานวยการเขตลงนามในบัตรแลว หรือ 
  เมื่อรับบัตรคืนจากกองการเจาหนาท่ี 
- ออกเลขบัตรประจําตัว 
- แจงผูขอมีบัตรประจําตัวเพ่ือขอรับบัตรคืน 
- เก็บรวบรวมเอกสารคาํขอมีบัตรประจําตัว 
  เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

- - สมุดออกเลข 
  บัตรประจาํตัว 

นักทรัพยากร
บุคคล/นัก
จัดการงานท่ัวไป 

- - บันทึกคําขอม ี
  บัตรประจาํตัว 
- บันทึกอนุมัต ิ

 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

 

เสนอลงนาม 

รวบรวม 
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๑๑.๔  กระบวนงานยอยการพิจารณาความดีความชอบ 
 
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

 
ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

 
เอกสารอางอิง 

  
 
 

 - รับบันทึกสั่งการจากกรุงเทพมหานคร - - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - โปรแกรมระบบ 
งานสารบรรณ 

2. 
 
 
 

 
 
 

  
  1 วัน 

- แจงสวนราชการของสํานักงานเขตเพ่ือทราบ 
  และเสนอรายช่ือขาราชการท่ีมคีณุสมบัต ิ
  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  และสมควรไดรับ 
  การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฏ ก.พ. ฯ และ  
  หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - หนังสือเวียน 

3.  
 
 
 

 
 
 

   1 วัน 

- ตรวจสอบรายช่ือขาราชการผูครองตําแหนง 
  ใหตรงกับบัญชีถือจายเงินเดือน (จ.18) 
- ตรวจสอบบัญชีวันลาของขาราชการ 
- ตรวจสอบพฤติการณทางวินัย (ถามี) 

คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
และสมควรไดรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนตามกฏ ก.พ. ฯ และ หนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บัญชีถิอจาย  
- สมุดคุมวันลา 
- ก.พ.๗ 
- ก.ก.๑ 

4.. 
 
 

  - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
  ความดีความชอบของหนวยงานเสนอ 
  ผูอํานวยการเขตเพ่ือลงนาม 
 

มีคณะกรรมการจากทุกฝาย คําสั่ง 
คกก. 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่ง 

5 
 
 

 
 
 

1 วัน - สวนราชการสงบัญชีรายช่ือขาราชการผู 
  สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 
  ตามแบบ 1 กท. , 2 กท. , 3 กท. 
- จัดทําบัญชีผูสมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- จัดทําบัญชีรายช่ือผูไมสมควรไดเลื่อนข้ัน 
  เงินเดือน  

ตรวจสอบความถูกตองตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนดตามหนังสือสั่งการ 

- บัญชี ๑ กท. 
- บัญชี 2 กท. 
- บัญชี 3 กท. 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บัญชี ๑ กท. 
- บัญชี 2 กท. 
- บัญชี 3 กท. 

  
 

ตรวจสอบ 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

การเสนอรายชื่อ
ของ 

สวนราชการ 

แจงสวน
ราชการทราบ 

รับเรื่อง 
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ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

6.  
 
 

1 วัน - เสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณา 
  เลื่อนข้ันเงินเดือน พรอมหลักฐานประกอบ 
  การพิจารณา เชน โควตาการเลื่อนข้ัน ,  
  ประวัติการเลื่อนข้ันเงินเดือน ,ประวัติการลา  
  พฤติการณทางวินัย , วงเงินงบประมาณท่ีใช 
  ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ฯลฯ 
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
  เพ่ือเปนหลักฐาน 

พิจารณาตาม
หลักเกณฑท่ี
กําหนด 

รายงานการ
ประชุมฯ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บัญชี ๑ กท. 
- บัญชี 2 กท. 
- บัญชี 3 กท. 

7.  1 วัน - จัดทําเอกสารการเลื่อนข้ันเงินเดือนของ 
  ขาราชการท่ีผานการพิจารณาของ   
  คณะกรรมการฯ สงกรุงเทพมหานคร เชน   
  แบบ 1 กท. , 2 กท. , แบบ 3 กท. 

ถูกตองตาม
แบบฟอรมท่ี
กําหนดตาม
หนังสือสั่งการ 

- บัญชี ๑ กท. 
- บัญชี 2 กท. 
- บัญชี 3 กท. 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึกนําสง 
- บัญชี ๑ กท. 
- บัญชี 2 กท. 
- บัญช ี3 กท. 

8.  1 วัน - เม่ือกรุงเทพมหานครแจงผลการอนุมัติ   
  โควตา หรือวงเงินการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- จัดทําคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเฉพาะ  
  (ขาราชการ  : ระดับปฏิบัติงาน - ปฏิบัติการ    
  ระดับชํานาญงาน – ชํานาญการ)  
- สําหรับขาราชการระดับอาวุโส , ชํานาญการ 
  พิเศษ,เช่ียวชาญ และอํานวยการสูง กองการ

เจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการ 

สอดคลองตาม
มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ 

คําสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

นักทรัพยากร
บุคค 

- - บันทึกอนุมัติ 
- คําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดทําคําสั่ง 

การพิจารณา
ของ 

คณะกรรมการฯ 

สงผลการ
พิจารณา 
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ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

9.  
 
 

1 วัน - จัดสงคําสั่งใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  
  กองการเจาหนาท่ี  สํานักงบประมาณ  
  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานตรวจสอบ 
  ภายใน  สํานักงาน ก.ก.  
- จัดสงคําสั่งใหสวนราชการภายในสํานักงาน 
  เขตเพ่ือทราบ 
- จัดทําประกาศรายชื่อขาราชการท่ีมีผลการ 
  ประเมินในระดับดี และดีเดน พรอมติด 
  ประกาศภายในหนวยงาน 
 

สอดคลองกับ
คะแนนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ประกาศรายชื่อ
ขาราชการท่ีมี
ผลการประเมิน
ในระดับดี และ
ดีเดน 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึกนําสง 

10
. 

 
 
 
 

1 วัน - การลงรายการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
  ในระบบงานบุคลากรขาราชการ MIS 
- การลงรายการเลื่อนข้ันเงินเดือนในแฟม 
  ประวัติขาราชการ (ก.พ.7/ก.ก.๑) 
 

บันทึกขอมูล
การเลื่อนข้ันใน
ระบบ MIS 
ใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน 

ระบบงาน
บุคลากร

ขาราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - แฟมประวัติฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

การแจง
หนวยงาน 

การ
ลงทะเบียน
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๑๑.๕  กระบวนงานยอยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 - รับบันทึกสั่งการจากกรุงเทพมหานคร - - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - โปรแกรมระบบ 
งานสารบรรณ 

2. 
 
 
 

 
 
 

                
     1 วัน 

- แจงสวนราชการของสํานักงานเขตเพ่ือทราบ 
  และเสนอรายชื่อขาราชการท่ีมีคุณสมบัติ 
  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  และสมควรไดรับ 
  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และ   
  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ตามระเบียบวาดวย  
  การขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2536 

 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - หนังสือเวียน 

3.  
 
 
 

    
 
 

      1 วัน 

- ตรวจสอบประวัติการไดรับพระราชทาน 
  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ และเหรียญ 
  จักรพรรดิมาลา ของขาราชการในสังกัด 
- แยกรายชื่อ ระดับ ตาํแหนงของผูสมควร 
  ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชฯ ตามประเภท 
  เคร่ืองราชฯ  เพื่อตรวจสอบยืนยันกับรายชื่อ 
  ที่สวนราชการในสังกัดไดจดัสง 

ตรวจสอบคุณสมบตัิ
ตามหลักเกณฑที่
กําหนด ตามระเบียบ
วาดวยการขอ
พระราชทานเคร่ือง
ราชฯ พ.ศ.2536 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 
- ระเบียบ 
  เคร่ืองราชฯ 

4. 
 
 

 
 
 

 - จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของหนวยงานเสนอผูอํานวยการเขตลง
นาม  สมควรไดรับพระราชทานเคร่ืองราช - 
  อิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

มีคณะกรรมการจาก
ทุกฝาย 

คําสั่ง คกก. นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่ง 
- แบบฟอรมการ 
ขอเคร่ืองราชฯ 

 
 
 

ตรวจสอบ 

รับเรื่อง 

แจงสวน
ราชการทราบ 

คําสั่งแตงตั้ง คณะ
กรรมการฯ 
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ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

5. 
 
 

 
 
 

1 วัน - สวนราชการสงบัญชีรายชื่อขาราชการผู 
  สมควรไดรับพระราชทานเครื่องราช - 
  อิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 

สงบัญชีรายชื่อ
ภายในกําหนดตาม
หนังสือ 
สั่งการ 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- แบบฟอรมการ 
ขอเครื่องราชฯ 

6. 
 
 

 
 
 

1 วัน - เสนอรายชื่อขาราชการผูสมควรไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา พรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณา เชน ประวัติการไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
- จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
เปนหลักฐาน 
  

พิจารณาตาม
หลักเกณฑท่ี
กําหนด 

รายงานการ
ประชุมฯ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- แบบฟอรมการ 
ขอเครื่องราชฯ 

7. 
 
 

 
 
 

1 วัน - จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับ 
  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และ 
  เหรียญจักรพรรดิมาลา ตามรูปแบบท่ี 
  กําหนดเสนอผูอํานวยการเขตเพ่ือลงนาม 
  

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑท่ี
กําหนด ตาม
ระเบียบวาดวยการ
ขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ พ.ศ. 
2536 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- แบบฟอรมการ 
ขอเครื่องราชฯ 

 
 
 

        

การจัดทํา 
บัญชีรายชื่อ 

การพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

การเสนอรายช่ือของ 
สวนราชการ 
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ท่ี 
 

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

 
เอกสารอางอิง 

8.  1 วัน - สงบันทึกถึงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  
  พรอมบัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับ 
  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และ 
  เหรียญจักรพรรดิมาลา 
- จัดเก็บสําเนาเพ่ือเปนหลักฐานการตรวจสอบ 
 

สงบัญชีรายชื่อ
ภายในกําหนดตาม
หนังสือ 
สั่งการ 

หนังสือและ 
แบบฟอรม

การขอเครื่อง
ราชฯ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- แบบฟอรมการ
ขอเครื่องราชฯ 

9.  
 
 
 

1 วัน - เม่ือกรุงเทพมหานครแจงรายชื่อผูไดรับ 
  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
  และเหรียญจักรพรรดิมาลาตามท่ีหนวยงาน 
  ไดเสนอ  หรือเม่ือมีประกาศรายชื่อใน 
  ราชกิจจานุเบกษาแลว  ดําเนินการแจง 
  สวนราชการภายในสํานักงานเขตทราบ 
- ลงรายการในแฟมทะเบียนประวัติขาราชการ  
  (ก.ก.1) 

แจงผูมีรายชื่อ
ทราบและบันทึก
รายการในแฟม
ทะเบียนประวัติ
ขาราชการให
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

แฟมทะเบียน
ประวัติ

ขาราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- ราชกิจจา
นุเบกษา 
- ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสง 
บัญชีรายชื่อ 

การลงทะเบียน
ประวัต ิ
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.๖  กระบวนงานยอยการแตงตั้งใหขาราชการรักษาการในตําแหนง 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

   1 วัน - สวนราชการภายในสํานักงานเขตท่ีมีหนังสือ 
  เสนอรายชื่อขาราชการท่ีมีความเหมาะสม 
  ประสงคแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง  
  ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงไมสามารถ 
  ปฏิบัติงานได 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

2.  
 
 
 

   1 วัน - รวบรวมรายชื่อจากสวนราชการ และตรวจสอบ
ความถูกตองของตําแหนง/สังกัดขาราชการตามท่ี
เสนอรักษาการฯ จากทะเบียนประวัติขาราชการ 
(ก.ก.1) และกรอบตําแหนงทางการบริหารท่ีจะ
ใหรักษาการฯ และตรวจสอบคําสั่งใหขาราชการ
รักษาการฯ จากคําสั่งเดิม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเสนอคําสั่งใหขาราชการรักษาการฯ 
ใหม 
- แยกตําแหนงของขาราชการท่ีจะตอง 
  ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งเปนผูรักษาการ   
  โดยแบงเปน   
     -  อํานาจแตงตั้งเปนของผูอํานวยการเขต 
     -  อํานาจแตงตั้งเปนของปลัด 
        กรุงเทพมหานคร 
 

แตงตั้งผูรักษาการ
ในตําแหนงถูกตอง
ตามพรบ.ระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพ
มหา นครและ
บุคลากรกรุงเทพ
มหา นคร พ.ศ.
2554 และพรบ.
ระเบียบขาราชการ   
พลเรือน    พ.ศ.
2551 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบ 

รับเรื่อง 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

3. 
 
 

 
 
 

1 วัน - กรณีอํานาจของผูอํานวยการเขต จัดทํา 
  คําสั่งแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงเสนอ 
  ผูอํานวยการเขตลงนาม 
- กรณีอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานคร 
  จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 
  เสนอกองการเจาหนาท่ี 

- คําสั่งแตงตั้ง
ผูรักษาการ 
ในตําแหนง 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- คําสั่ง 

4.  
 
 

   1 วัน - กรณีสํานักงานเขตเปนผูออกคําสั่ง 
  แจงสวนราชการในสังกัดเพ่ือทราบ  และ 
  แจง กองการเจาหนาท่ี และสํานักงาน ก.ก. 
- กรณีปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูออกคําสั่ง 
  แจงสวนราชการภายในสังกัดเพ่ือทราบ 

-  คําสั่งแตงตั้ง
ผูรักษาการ 
ในตําแหนง 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - หนังสือเวียน 
- บันทึก 

5.  
 
 
 

1 วัน - ลงรายการในแฟมทะเบียนประวัติขาราชการ  
  (ก.ก.1) ของขาราชการผูไดรับการแตงตั้ง 
- รวบรวมเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานการ 
  ตรวจสอบ 
 

บันทึกขอมูล 
ในแฟมทะเบียน
ประวัติขาราชการ
และระบบ MIS ให
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

- แฟม
ทะเบียน
ประวัติ
ขาราชการ 
- ระบบ MIS 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 
- ระบบ MIS 

 
 
 
 

 
 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

การลงทะเบียน
ประวัต ิ

การจัดทํา 
คําสั่ง 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.๗  กระบวนงานยอยการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 
 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

   1 วัน - ตรวจสอบรายชื่อขาราชการในหนวยงานท่ี 
  ไดรับการบรรจุใหทดลองปฏิบัติราชการครบ   
  กําหนด 6 เดือน 
- แจงสวนราชการท่ีมีขาราชการทดลองปฏิบัติ 
  ราชการครบ ๖ เดือน  ใหสงแบบรายงานผล 
  การปฏิบัติราชการ 

 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑการ
พนทดลองการ
ปฏิบัติราชการ 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก.๑ 
- ก.พ.๗ 
- คําสั่งบรรจุ 

2.  
 
 
 

 
 
 
 
 

    1 วัน 

- สวนราชการจัดสงแบบรายงานผลการปฏิบัติ 
  ราชการของขาราชการท่ีครบทดลองปฏิบัติ 
  ราชการ 
- ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- กรณีผานเกณฑการประเมิน  ดําเนินการ 
  จัดทําคําสั่งใหขาราชการท่ีมีผลทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ไมต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนดรับ
ราชการตอไป 
- กรณีไมผานการประเมิน  จัดทําความเห็น 
  เสนอผูอํานวยการเขต 

จัดสงหนังสือและ
แบบประเมนิผลที่
กําหนดและภายใน
กําหนดตามกฎ ก.ก.
วาดวยการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
และการพัฒนา
ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
สามัญที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบตัิหนาที่
ราชการ พ.ศ.2555 

หนังสือนําสง
และแบบ

ประเมินผล
การทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - แบบประเมินผล, 
การทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แจงสวน
ราชการ 

ตรวจสอบ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

3. 
 
 

 
 
 

 - กรณีผานเกณฑการประเมิน  ดําเนินการ 
  จัดทําคําสั่งใหขาราชการท่ีมีผลทดลอง 
  ปฏิบัติหนาท่ีราชการไมต่ํากวามาตรฐานท่ี 
  กําหนดรับราชการตอไปเสนอให 
  ผูอํานวยการเขตลงนาม 
 

- แบบประเมินผล
การทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 

คําสั่งท่ีมีผล
ทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ

ไมต่ํากวา
มาตรฐานท่ี
กําหนดรับ

ราชการตอไป 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่งให
ขาราชการท่ีมีผล
ทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไม
ต่ํากวามาตรท่ี
กําหนดรับราชการ
ตอไป 

4.  
 
 

   1 วัน - เม่ือผูอํานวยการเขตลงนามในคําสั่งแลว 
- แจงผูพนทดลองราชการเพ่ือทราบ 
- แจงกองการเจาหนาท่ีทราบ 
 
 

แจงผูมีรายชื่อ
ทราบ 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

5.  
 
 
 

1 วัน - ลงรายการในแฟมทะเบียนประวัติขาราชการ  
  (ก.ก. ๑/ก.พ.๗) ของขาราชการผูไดรับการ
บรรจุแตงตั้งและบันทึกขอมูลในระบบ MIS 
- รวบรวมเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานการ 
  ตรวจสอบ 
 

บันทึกขอมูลในใน
แฟมทะเบียน
ประวัติขาราชการ
และระบบ MISให
ถูกตอง 

-แฟมทะเบียน
ประวัติ 

-ระบบ MIS 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก. ๑ 
- ก.พ.๗ 
- ระบบ MIS 

 

  
 
 
 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

การลทะเบียน
ประวัต ิ

การจัดทํา 
คําสั่ง 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.๘  กระบวนงานยอยการจางและแตงตั้งลูกจางประจํา (ตามกรอบอัตรากําลังของกรุงเทพมหานคร) 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

   1 วัน - รับบันทึกสั่งการจากกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - โปรแกรม
ระบบงานสาร
บรรณ 

2. 
 
 
 

 
 
 

   1 วัน - แจงสวนราชการของสํานักงานเขตเพ่ือทราบ 
  และเสนอรายชื่อลูกจางชั่วคราวในสังกัดท่ีมี 
  คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  และสมควรไดรับการพิจารณาใหจางและ 
  แตงตั้งเปนลูกจางประจํา 
  

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - หนังสือเวียน 

3.  
 
 
 

   1 วัน - ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจางชั่วคราวท่ี 
  สมควรไดรับการจาง 
- สวนราชการจัดสงรายชื่อลูกจางชั่วคราวท่ี 
  สมควรไดรับการจางและแตงตั้งเปน 
  ลูกจางประจํา  พรอมรายละเอียด เชน 
  แบบประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติงาน 
  รายงานวันลา (3 ป ยอนหลัง) 
 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
หนังสือสั่งการจาก
กองการเจาหนาท่ี 

แบบประเมิน
สมรรถภาพ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - แบบประเมินผล 

4. 
 
 

 
 
 

   1 วัน - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
  คัดเลือกลูกจางชั่วคราวเปนลูกจางประจํา  
  เสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 

คณะกรรมการ
ประกอบดวย 
ทุกฝาย 

คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

         
 
 

        

ตรวจสอบ 

การจัดทํา 
คําสั่ง 

รับเรื่อง 

แจงสวน
ราชการทราบ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
         
ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

5.  
 
 

   1 วัน - เม่ือผูอํานวยการเขตลงนามในคําสั่งแลว 
  แจงคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ 
- จัดเตรียมรายละเอียดของลูกจางชั่วคราวท่ี 
  ไดรับการเสนอรายชื่อเพ่ือนําเสนอคณะ 
  กรรมการฯ 
 

แจงผูมีรายชื่อใน
คําสั่งทราบ 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

6.  
 
 

   1 วัน - เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเสร็จ 
  จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณาของ 
  คณะกรรมการฯ เสนอผูอํานวยการเขตเพ่ือ 
  ใหความเห็นชอบ 
 

- รายงานผล
การพิจารณา
ของ 

  คณะ 
กรรมการฯ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

7.     1 วัน - จัดทําบันทึกรายงานแจงกองการเจาหนาท่ี 
  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการฯ ระดับ 
  กรุงเทพมหานครพิจารณา 

สงหนังสือนําสง
ภายในกําหนด 

หนังสือนําสง นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

8.  
 
 

   1 วัน - เม่ือกรุงเทพมหานครแจงผลการพิจารณา 
- แจงลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับการคัดเลือกทราบ 
  และใหนําหลักฐาน เอกสารมาประกอบการ 
  บรรจุและแตงตั้ง  
- จัดทําหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ 
  ตรวจสอบประวัติ และพฤติการณทางวินัย 
  (สถานีตํารวจ , ฝายวินัย กองการเจาหนาท่ี) 

 

- หนังสือ
ตรวจสอบ
ประวัติ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

 
 
 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

การแจงสวน
ราชการ 

ท่ีเก่ียวของ 

แจงผลการ
พิจารณา 

เสนอกองการ
เจาหนาท่ี 

 



218 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

9.  
 
 

   1 วัน - เม่ือไดรับเอกสาร หลักฐาน และผลการตรวจ 
  พฤติการณทางวินัย และประวัติจากกอง 
  ทะเบียนประวัติอาชญากรรม เรียบรอยแลว 
- จัดทําคําสั่งจางและแตงตั้งลูกจางประจํา 
- แจงสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบ 
- แจงกองการเจาหนาท่ีทราบ 

 

 คําสั่งจางและ
แตงตั้ง

ลูกจางประจํา 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

10
. 

 
 
 
 

1 วัน - จัดทําแฟมทะเบียนประวัติลูกจางประจํา  
- รวบรวมเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานการ 
  ตรวจสอบ 
 

บันทึกขอมูลในใน
แฟมทะเบียน
ประวัติ
ลูกจางประจําและ
ระบบ MISให
ถูกตอง 

แฟมทะเบียน
ประวัติ

ลูกจางประจํา
และระบบ 

MIS 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - แฟมทะเบียน
ประวัติ
ลูกจางประจํา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

 
  การบันทึก  

ทะเบียนประวัติ 



219 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.๙  กระบวนงานยอยการจางและแตงตั้งลูกจางประจํา (ตามอัตราวางของหนวยงาน) 
 
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

 
ระบบติดตาม / 

ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

 
เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

   1 วัน - สวนราชการภายในสํานักงานเขตมีหนังสือ 
  ขอใหบรรจุลูกจางช่ัวคราวเปนลกูจางประจํา 
  ตามอัตราลูกจางประจําท่ีวาง 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

2.  
 
 

  
 

  1 วัน 

- ตรวจสอบอัตราลูกจางประจําท่ีวางของ 
  หนวยงาน  (เกษียณ ,ตาย ,ลาออก ,ไลออก) 
- จัดทําบันทึกถึงกองการเจาหนาท่ีเพ่ือขอ 
  ตรวจสอบอัตราลูกจางประจําท่ีวางของ 
  หนวยงาน 

- หนังสือขอ
ตรวจสอบอัตรา

วาง 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บัญชีถือจาย
ลูกจางประจํา 
- บันทึก 

3. 
 
 
 

 
 
 

   1 วัน - เมื่อกองการเจาหนาท่ีแจงผลการตรวจสอบ 
  อัตราลูกจางประจําท่ีวาง 
- แจงสวนราชการของสํานักงานเขตเพ่ือทราบ 
  และใหพิจารณาเสนอรายช่ือลูกจางช่ัวคราว 
  ในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม   
  หลักเกณฑท่ีกําหนด และสมควรไดรับการ 
  พิจารณาใหจางและแตงตั้งเปนลกูจางประจํา    

- หนังสือแจง 
สวนราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

4. 
 
 

 
 
 

   1 วัน - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
  คัดเลือกลูกจางช่ัวคราวเปนลูกจางประจํา  
  ตามอัตราลูกจางประจําท่ีวางของหนวยงาน 
  เสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 
- แจงคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ 

คณะกรรมการ
ประกอบดวยฝายท่ี
เก่ียวของ 

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

แจงสวน
ราชการทราบ 

แตงตั้งคณะ
กรรมการฯ 



220 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

 
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

 
ระบบติดตาม / 

ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

 
เอกสารอางอิง 

5.  
 
 
 

   1 วัน - สวนราชการสงรายช่ือลูกจางช่ัวคราวท่ี 
  สมควรไดรับการจางและแตงตั้งเปนลูกจาง 
  ประจําพรอมรายละเอียด เชน แบบประเมิน 
  สมรรถภาพการปฏิบัติงาน , รายงานวันลา  
  (3 ป ยอนหลัง) 
- ตรวจสอบคณุสมบัติเบ้ืองตนวามคีุณสมบัต ิ
  ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดหรือไม 
- จัดเตรยีมรายละเอียดของลูกจางช่ัวคราวท่ี 
  ไดรับการเสนอรายช่ือเพ่ือนําเสนอคณะ 
  กรรมการฯ 

แบบประเมิน - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- รายละเอียดของ 
  ลูกจาง 

6.  
 
 

   1 วัน - เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเสร็จ 
  จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณาของ 
  คณะกรรมการฯ เสนอผูอํานวยการเขตเพ่ือ 
  ใหความเห็นชอบ 
 

- - บันทึกรายงาน
ผลของ

คณะกรรมการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึกรายงานผล
ของคณะกรรมการ 

7. 
 
 

 
 
 

   1 วัน - เมื่อผูอํานวยการเขตใหความเหน็ชอบ 
- แจงลูกจางช่ัวคราวท่ีไดรับการคดัเลือกทราบ 
  และใหนําหลักฐาน เอกสารมาประกอบการ 
  บรรจุและแตงตั้ง  
- จัดทําหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ 
  ตรวจสอบประวัติ และพฤติการณทางวินัย 
  (สถานีตํารวจ , ฝายวินัย กองการเจาหนาท่ี) 

- -หนังสือ
ตรวจสอบ
ประวัต ิ

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึกแจงผล 

 
 
 

การพิจารณา
ของ

คณะกรรมการ 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

แจงผลการ
พิจารณา 



221 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

8  
 
 

   1 วัน - เม่ือไดรับเอกสาร หลักฐาน และผลการตรวจ 
  พฤติการณทางวินัย และประวัติจากกอง 
  ทะเบียนประวัติอาชญากรรม เรียบรอยแลว 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจํา 
- แจงสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบ 
- แจงกองการเจาหนาท่ีทราบ 

 

- - คําสั่งจาง
และแตงตั้ง

ลูกจางประจํา 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่งจางและ
แตงตั้ง
ลูกจางประจํา 

9.  
 
 
 

1 วัน - จัดทําแฟมทะเบียนประวัติลูกจางประจํา  
- รวบรวมเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานการ 
  ตรวจสอบ 
 
 

บันทึกขอมูลในใน
แฟมทะเบียน
ประวัติ
ลูกจางประจําและ
ระบบ MISให
ถูกตอง 

แฟมทะเบียน
ประวัติ

ลูกจางประจํา
และระบบ 

MIS 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - แฟมทะเบียน
ประวัติ
ลูกจางประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทําคําสั่ง 

การบันทึก
ทะเบียนประวัต ิ



222 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.๑๐  กระบวนงานยอยการรับสมัครสอบและคดัเลือกบุคคลเขาเปนลูกจางช่ัวคราว 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

  1 วัน - กรุงเทพมหานครแจงการอนุมัติอัตรากําลัง 
  ลูกจางชั่วคราวใหกับหนวยงาน 
- สวนราชการภายในสํานักงานเขตมีหนังสือ 
  ขอใหเปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขา 
  เปนลูกจางชั่วคราว 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

2.  
 
 

   1 วัน - ตรวจสอบอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวท่ีวาง 
  ของหนวยงาน    
- จัดทําประกาศรับสมัครสอบ ,บันทึกเผยแพร  
  ประกาศไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  (กองการเจาหนาท่ี , กองประชาสัมพันธ 
  หนวยงานของกรุงเทพมหานคร , เว็บไซต , 
  สื่อสารมวลชน) 

 

- - บัญชีคุม
อัตรากําลัง 
- ประกาศรับ
สมัครสอบ 
- บันทึก 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บัญชีคุม
อัตรากําลัง 
- ประกาศรับ
สมัครสอบ 
- บันทึก 

3. 
 
 
 

 
 
 

   1 วัน - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบและ 
  คัดเลือกบุคคลเขาเปนลูกจางชั่วคราว 
- แจงคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ 

 

- - คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

4. 
 
 

 
 
 

   7 วัน - ดําเนินการรับสมัคร 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผูสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

- -ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ

สอบ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ใบสมัครสอบ 

 
 
 
 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
เบื้องตน 

แตงตั้งคณะ
กรรมการฯ 



223 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

5.  
 
 
 

   1 วัน - ดําเนินการสอบคัดเลือก 
- รายงานผลการดําเนินการเสนอผูอํานวยการ  
  เขตทราบ 
- จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
- จัดทําบันทึกถึงกองการเจาหนาท่ีเพ่ือ 
  ตรวจสอบประวัติผูผานการคัดเลือก 
 

- - บันทึก 
- ประกาศผล
การคัดเลือก 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- ประกาศผลการ 
  คัดเลือก 

6.  
 
 

   1 วัน - ผูผานการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงาน 
- ปฐมนิเทศ 
- สงตัวผูผานการคัดเลือกไปสวนราชการท่ี 
  เก่ียวของ 
- จัดทําสัญญาคํ้าประกัน  
  (กรณีพนักงานขับรถยนต) 
 

- -การรับ
รายงานตัว/
ปฐมนิเทศ 

-บันทึกสงตัว 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึกสงตัว 
- สัญญา 

7.  
 
 
 

1 วัน - บันทึกขอมูลประวัติลูกจางชั่วคราว 
- รวบรวมเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานการ 
  ตรวจสอบ 
 
 

บันทึกขอมูลใน
ประวัติลูกจาง

ชั่วคราวในระบบ 
MISใหถูกตอง 

-ระบบ MIS นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ระบบ MIS 

 
 
 
 
 

การรายงานตัว
เพ่ือปฏิบัติงาน 

การบันทึก
ทะเบียนประวัต ิ

การประกาศผล
การคัดเลือก 



224 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.๑๑    กระบวนงานยอยการคัดเลือกขาราชการดีเดนของหนวยงาน 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

  1 วัน - กรุงเทพมหานครแจงหลักเกณฑการคัดเลือก 
 
 
 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

2.  
 

 
 
  

  1 วัน 

- แจงสวนราชการในสังกัดใหพิจารณาเสนอ 
  รายชื่อขาราชการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

 
 
 

- หนังสือ นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

3. 
 
 
 

 
 
 

 - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
  คัดเลือกขาราชการดีเดนของหนวยงาน 
- แจงคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ 

 

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

4. 
 
 

 
 
 

   1 วัน - สวนราชการแจงรายชื่อขาราชการท่ีสมควร 
  ไดรับการคัดเลือก 
- ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูไดรับการ 
  เสนอรายชื่อ 
- สรุปนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

 

- -การ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- รายชื่อ 

5.  
 

   1 วัน - รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
  เสนอผูอํานวยการเขต 
- จัดทําบันทึกรายงานกรุงเทพมหานคร 

 

- รายงานผล
การพิจารณา 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - รายงานผลการ
พิจารณา 

 
 
 
 

แตงตั้งคณะ
กรรมการฯ 

ตรวจสอบ 

รายงานผล 

รับเรื่อง 

แจงสวน
ราชการ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

6.  
 

  1 วัน - กรุงเทพมหานครแจงผลการพิจารณา 
  ในระดับกรุงเทพมหานครใหหนวยงานทราบ 
 
 
 
 

 - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

7.  
 

1 วัน - แจงสวนราชการในสังกัดเพ่ือทราบ 

- แจงผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือทราบ 
- ลงทะเบียนประวัติ 
 

 
 

บันทึกขอมูลในใน
แฟมทะเบียน
ประวัติขาราชการ
และระบบ MISให
ถูกตอง 

แฟมทะเบียน
ประวัติ

ขาราชการ
และระบบ 

MIS 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.พ. 7 
-ระบบ MIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แจงผลการ
พิจารณา 

การลงทะเบียน
ประวัติ 



226 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.๑๒   กระบวนงานยอยการขออนุมัติอัตรากําลังลูกจางช่ัวคราว 
 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

  1 วัน - สวนราชการภายในสํานักงานเขตมีหนังสือ 
  ขออนุมัติอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวเพ่ือ 
  ปฏิบัติงาน 

 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

2.  
 
 

   1 วัน - ตรวจสอบอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวของ 
  สํานักงานเขต 

 
 
 
 

- - บัญชีคุม
อัตรากําลัง 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บัญชีคุม
อัตรากําลัง 

3.  
 

  1 วัน - จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 
  ถึงกองการเจาหนาท่ีเพ่ือขออนุมัติ 
  อัตรากําลังลูกจางชั่วคราว 

 
 

- -หนังสือขอ 
อนุมัติ

อัตรากําลัง 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

4.    1 วัน - กรุงเทพมหานครแจงการอนุมัติอัตรากําลัง 
  ใหกับหนวยงาน 
- แจงสวนราชการภายในสํานักงานเขตทราบ 

 
 

- -หนังสือแจง
สวนราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

 
 
 
 
 

รับเรื่อง 

 

เสนอหนังสือ 

รวมเรื่อง 

ตรวจสอบ 



227 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.13  กระบวนงานยอยการใหโอนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (กรณีปกติ) 
 
ท่ี 
 

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
รายละเอียดงาน 

 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

 
ระบบติดตาม / 

ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
แบบฟอรม 

 
เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 - รับคํารองของขาราชการผูประสงคขอโอน - - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - คํารอง 

2. 
 
 
 

 
 
 

  
  1 วัน 

- ตรวจสอบประวัติการรับราชการวาบรรจุเขารับ
ราชการเปนระยะเวลา ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดหรือไม 
และสามารถดําเนินการใหโอนไดหรือไม 

- ตาม พรบ.ระเบียบ
ขาราชการ
กรุงเทพมหานครและ
บุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2554 
- ตาม พรบ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 

3.  
 
 
 

 
 
 
    

- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเขตใหความเห็นชอบ
และจัดทําหนังสือสงคํารองขอโอนพรอมเอกสาร
ประกอบการโอนไปยังสวนราชการอ่ืนท่ีขาราชการ
ประสงคขอโอน เสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 
- แจงกองการเจาหนาท่ีรับทราบตาํแหนง เลขท่ีตําแหนง
ท่ีดําเนินการใหโอน 

 - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

4.. 
 
 

 1 วัน - สวนราชการที่ประสงคขอโอนมีหนังสือแจงยินดีรับโอน
ขาราชการ ดําเนินการแจงผลการรับโอนใหขาราชการทราบ 
- จัดทําหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบรายละเอยีด
ประวัติการรับราชการ พฤติกรรมทางวนิัย ภาระหนี้สินสวัสดิการ
และสหกรณออมทรัพย ภาระผูกพัน การลาศึกษาตอกบัทาง
กรุงเทพมหานคร 

 หนังสือ
ตรวจสอบ
ประวัต ิ

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

         
         

แจงผลการ
พิจารณา 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

เสนอหนังสือ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
         
ท่ี 
 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

5.  
 
 

1 วัน - เม่ือไดรับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบหนี้สิน
ภาระผูกพันและพฤติการณทางวินัยแลว 
- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการเขตลงนามแจง
ไปยังสวนราชการท่ียินดีรับโอน พรอม
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

6. 
 

 

 
 
 

1 วัน - สวนราชการท่ีประสงครับโอนแจงคําสั่งรับโอน
ขาราชการ สงใหสํานักงานเขตทราบ 

 

- - คําสั่งรับโอน
ขาราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

7.  
 
 
 

1 วัน - จัดทําคําสั่งโอนเสนอผูอํานวยการเขตลงนาม 
- จัดทําหนังสือแจงสงตัวขาราชการไป 
  หนวยงานใหมเสนอใหผูอํานวยการเขตลงนาม 
- นําคําสั่ง หนังสือสงตัวพรอมเอกสารท่ี 
  เก่ียวของมอบใหผูโอนเพ่ือเดินทางไปรับ 
  ตําแหนงท่ีสวนราชการใหม 
 

จัดทําคําส่ังใหโอนถูกตอง
ตามพรบ.ระเบียบ
ขาราชการ กทม. และ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2554 และพรบ.
ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 และ
คําส่ัง กทม ที่ 
4195/2555 ลงวันที ่
28 ก.ย.55 มอบอาํนาจ
ใหหัวหนาหนวยงาน
ปฏิบัติราชการแทนปลัด
กรุงเทพมหานคร 

- คําสั่งใหโอน
ขาราชการ 
- หนังสือสงตัว
ขาราชการ 
กทม. 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงผลการ
พิจารณา 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

การจัดทําคําสั่งให
โอน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

8. 
 
 

 
 
 

1 วัน - จัดสงคําสั่งใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
กองการเจาหนาท่ี สํานักงบประมาณ กทม. 
สํานักงาน ก.ก. 
- แจงสวนราชการภายในสังกัดเพ่ือทราบ 
  

- คําสั่งใหโอน
ขาราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - หนังสือเวียน 

9.  
 
 
 

1 วัน - ลงรายการในแฟมทะเบียนประวัติขาราชการ   
  (ก.ก.1/ก.พ.๗) 
- บันทึกขอมูลลงระบบ MIS 

- บันทึกขอมูลใน
แฟมทะเบียน
ประวัติและระบบ 
MIS ใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน 

- แฟม
ทะเบียน
ประวัติ 
- ระบบ MIS 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 
- ระบบ MIS 
 

 
หมายเหตุ : การใหโอนกรณีปกติ สามารถขอโอนไดหลังจากไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทะเบียน
ประวัต ิ

การแจง
หนวยงาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๑.14  กระบวนงานยอยการขออนุญาตลาออกจากราชการของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

   1 วัน - สวนราชการภายในสํานักงานเขตท่ีมีหนังสือ 
  แจงกรณีขาราชการขอลาออกจากราชการ 
พรอมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาตามท่ี
กําหนด 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - หนังสือขอ
อนุญาตลาออก 
- หนังสือนําสง 

2.  
 
 
 

   1 วัน - ตรวจสอบความถูกตองใหตรงตามระเบียบการ
ขอลาออกจากราชการ 
- จัดทําบันทึกขอตรวจสอบไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ พฤติการณทางวินัย หนี้สิน ภาระผูกพัน 
ถึงหนวยงานเก่ียวของเสนอผูอํานวยการลงนาม 
 
 

ระเบียบ ก.พ. วา
ดวยการลาออก
จากราชการของ
ขาราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ.2551 

หนังสือ
ตรวจสอบ
ประวัติ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

หนังสือขอ
ลาออกจาก
ราชการ 

- 
 

3. 
 
 

 
 
                
 

1 วัน - จัดทําบันทึก และ คําสั่งอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการ พรอมรวบรวมผลการตรวจสอบฯ เสนอ
ผูอํานวยการเขตพิจารณาอนุญาต และลงนามใน
คําสั่ง (ขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการลงมา) 
 
 

- คําสั่งอนุญาต
ใหขาราชการ
ลาออกจาก

ราชการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- คําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 

รับเรื่อง 

การเสนอ 
หนังสือ 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

4.  
 
 

   1 วัน - จัดทําบันทึกสงสําเนาคําสั่งอนุญาตให
ขาราชการจากราชการเวียนแจงหนวยงาน
เก่ียวของ เสนอผูอํานวยการเขตลงนาม เชน กอง
การเจาหนาท่ี, สํานักงาน ก.ก. กองกลาง (เวียน
ใน website) ของกรุงเทพมหานคร 
 

-  - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - 
 

5.  
 
 
 

1 วัน - แจงผูขอลาออกจากราชการรับทราบคําสั่ง 
- ลงทะเบียนประวัติ 
- ลงทะเบียนสมุดพนจากราชการ 
- จําหนายชื่ออกจากบัญชีถือจายเงินเดือน (จ.
18) 
- บันทึกขอมูลลงในระบบ MIS 

บันทึกขอมูล 
ในแฟมทะเบียน
ประวัติขาราชการ
และระบบ MIS ให
ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

- แฟม
ทะเบียน
ประวัติ
ขาราชการ 
- ระบบ MIS 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 
- ระบบ MIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

การลงทะเบียน
ประวัต ิ



232 
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๑๒.  กระบวนงานการจัดการงานสารบรรณ  
 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 

 
- ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในเครือขาย
คอมพิวเตอรระบบงานสารบรรณ 
 

ลงทะเบียนรับ-
สงหนังสือใน
ระบบงานสาร
บรรณ 

- โปรแกรม
ระบบงานสาร
บรรณ 
- หลักฐานการ
รับ-สงหนังสือ 

เจาพนักงาน
ธุรการ 

- ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

- โปรแกรมระบบ 
งานสารบรรณ 
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ 
- ระเบียบกทม.ฯ 

2. 
 

  - ตรวจสอบเอกสาร และจําแนกประเภท
หนังสือราชการ 

ตรวจสอบและ
จัดลําดับ
ความสําคัญ
เรงดวนให
ถูกตอง 

-โปรแกรม
ระบบ 
งานสารบรรณ 

เจาพนักงาน
ธุรการ 

- ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

- โปรแกรมระบบ 
งานสารบรรณ 

 3.   
 
 

   1 วัน - เสนอหัวหนาฝายเพ่ือลงนามเสนอความเห็น 
- เสนอผูชวยผูอํานวยการเขตท่ีรับผิดชอบ      
  แลวแตกรณี 
- เสนอผูอํานวยการเขตเพ่ือสั่งการ 

- เสนอผูมี
อํานาจลงนาม
สั่งการ
ตามลําดับ 

- หนังสือท่ีผาน
การลงนาม 

เจาพนักงาน
ธุรการ 

- ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

- ผลการดําเนินการ 

4.  
 

 - สงหนังสือท่ีผูอํานวยการเขต / ผูชวย
ผูอํานวยการเขต / หัวหนาฝายปกครอง 
พิจารณาสั่งการเรียบรอยแลวใหสวนราชการท่ี 
เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  
หรือเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ 

สงหนังสือใหกับ
สวนราชการท่ี
เก่ียวของ
ดําเนินการ 

- โปรแกรมระบบ 
งานสารบรรณ 
- หลักฐานการสง
หนังสือท่ีมีลงนาม 
รับเรื่องเรียบรอย 

เจาพนักงาน
ธุรการ 

- ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

- โปรแกรมระบบ 
งานสารบรรณ 
- ผลการดําเนินการ 

 

รับหนังสือ 
 

 

เสนอหนังสือ 

จําแนก 

สงหนังสือ 
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๑๓.  กระบวนงานการกลัน่กรองงานและชวยอํานวยการ 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 
 

- รับหนังสือ/เอกสาร/สารสนเทศนอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดบันทึก
รายละเอียด
หนังสือ/การนัด
หมายตางๆ 

โปรแกรม
ระบบงาน
สารบัญ 

หัวหนาฝาย
ปกครอง 

ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

หนังสือ/เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

 

2. 
 

  - ตรวจสอบ/กลั่นกรองเรื่อง  
 
 
 
 

ตรวจสอบ/
กลั่นกรองเรื่อง
ใหถูกตอง
ชัดเจน 

โปรแกรม
ระบบงาน
สารบัญ 

หัวหนาฝาย
ปกครอง 

ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

หนังสือ/เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

 

 3.   
 
 

     1 วัน - ประสาน/รวบรวมขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะ
ดําเนินการกรองงาน 
 
 
 

 

ดําเนินการ/
ประสาน/
รวบรวมขอมูล 

 

โปรแกรม
ระบบงาน
สารบัญ 

หัวหนาฝาย
ปกครอง 

ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

หนังสือ/เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

 

4.  
 

 - สรุปรายละเอียดขอมูลท่ีเก่ียวของ/เสนอ
หนังสือ/รายงานผล ผูบริหาร 
 
 
 
 

-จัดทําขอมูล 
สรุปรายงานผล 
-แจงสวน
ราชการท่ี
เก่ียวของ 

โปรแกรม
ระบบงาน
สารบัญ 

หัวหนาฝาย
ปกครอง 

ทะเบียน
รับ-สง
หนังสือ 

หนังสือ/เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

 

รับหนังสือ 
 

ประสาน/รวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะ
ดําเนินการกรองงาน 

ตรวจสอบ 
กลั่นกรองเรื่อง 

สรุปรายงานผล 
เสนอผูบริหาร 
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๑๔.  กระบวนงานการบริหารการประชุม 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

   1 วัน - ประธานแจงกําหนดนัดหมายประชุม 
 

๑ วัน - นักจัดการงาน
ท่ัวไป 

- - บันทึกแจงการนัด
หมาย 

2. 
 

    3 วัน - จัดเตรียมสถานท่ีประชุม เชน หองประชุม, 
โตะ-เกาอ้ีผูเขารวมประชุม, ระบบแสงสวาง, 
ระบบเสียง, โปรเจคเตอร, ระบบการ
บันทึกภาพ-เสียงการประชุม, อาหารวาง-
เครื่องดื่ม, หองรับรองผูเขารวมประชุม, 
หองน้ํา, ของท่ีระลึก (ถามี), ท่ีจอดรถยนต 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม, ภาพนิ่ง 
- นัดหมายประธานและผูเขารวมประชุม 

๓ วัน - 
 

นักจัดการงาน
ท่ัวไป 

- วาระการ
ประชุม 

- หนังสือเขิญ
ประชุม 

 3.   
 
 

  ๓ วัน - จดรายงานการประชุม 
- จัดสงรายงานการประชุมแกผูเขารวมประชุม
และผูเก่ียวของเพ่ือทราบ 

๓ วัน 
 

- 
 

นักจัดการงาน
ท่ัวไป 

วาระการ
ประชุม 

- รายงานการ
ประชุม 

4.  
 

 ๕ วัน - ติดตามผลความคืบหนาการดําเนินการตาม
มติท่ีประชุม (ถามี) 
- รายงานผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม
แกประธานและผูเก่ียวของเพ่ือทราบ 
- รวบรวมเอกสารเพ่ือเปนหลักฐาน หรือนัด
หมายประชุมในครั้งตอไป 

๕ วัน - 
 

นักจัดการงาน
ท่ัวไป 

- การ
รายงาน 

- รายงานผลการ
ดําเนินการ 

รับหนังสือ 
 

บันทึการประชุม 

รับเรื่อง 

จัดเตรียมการ
ประชุม 
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๑๕.  กระบวนงานการจัดงานพิธี รัฐพิธี  
 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสาร 
อางอิง 

1.  
 
 

๑ วัน - กรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการ
ใหหนวยงานจัดงานพิธี รัฐพิธี 
 

- - - - - 

2. 
 
 
 

 ๗ วัน - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการฯ 
- มอบหมายภารกิจผูเก่ียวของ 
- ประสานผูเก่ียวของ 
- จัดทําหนังสือเชิญ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 
- ประชาสัมพันธการจัดงาน 

- ตามมติท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ 

- คําสั่ง 
- มติท่ีประชุม 
- หนังสือมอบ 
หมายภารกิจ 

- นักจัดการ
งานท่ัวไป 
 
 
 
- นักประชา 
สัมพันธ 

- - คําสั่ง 
- มติท่ีประชุม 
- หนังสือมอบ 
หมายภารกิจ 

3.  ๑ วัน - ลงทะเบียนผูรวมงาน  
- ปฏิบัติงานในวันพิธีตามรูปแบบท่ี 
  กําหนด 
- จัดทําหนังสือตอบขอบคุณ 
  ผูเก่ียวของ 

- การจัดงาน
เปนไปตามรูป 
แบบท่ีกําหนด 

- หนังสือเชิญ นักจัดการ 
งานท่ัวไป 

- - หนังสือเชิญ 

4 
 
 

 ๑ วัน - สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
  เสนอผูบริหาร กทม.ทราบ 
 
 

- - หนังสือ
รายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน 

นักจัดการ 
งานท่ัวไป 

- - หนังสือรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 
 

รับเรื่อง 

 

ประชุมคณะ
กรรมการฯ 

 

ดําเนินการ 

รายงาน 
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๑๖.  กระบวนงานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสาร 
อางอิง 

1.  
 
 

๑ วัน - จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัย 
  อาคารสถานท่ีราชการ 
- หนังสือสั่งการจากกรุงเทพมหานครใน 
  กรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน หรอืการกอ 
  เหตุการณไมสงบในพ้ืนท่ี  
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย 
- จัดประชุมเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
- มอบหมายภารกิจ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชในการ 
  ปฏิบัติงาน 

- แผนท่ีสอดคลอง
กับหนังสือสั่งการ
จาก
กรุงเทพมหานคร
ในกรณีฉุกเฉิน
จําเปนเรงดวนหรือ 
การกอเหตุการณ 
ไมสงบในพ้ืนท่ี 
- มาตรการรักษา
ความปลอดภัย 

- แผนการรักษาความ
ปลอดภัยฯ 
- มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

นักจัดการ 
งานท่ัวไป 

- - ระเบียบ กทม. วา
ดวยการรักษาความ
ปลอดภัยเก่ียวกับ
สถานท่ีราชการของ 
กทม.พ.ศ. ๒๕๒๘ 
- หนังสือสั่งการจาก 
กทม. 
 

2. 
 
 
 

 
 
 

๑ วัน - จัดทําคําสั่งเวรรักษาความปลอดภัย 
  สถานท่ีราชการ 
- จัดทําคําสั่งมอบหมายภารกิจใหยาม 
  ปฏิบัติหนาท่ี 
- จัดทําคําสั่งเวรฯ อํานวยการ 
  ผูบังคับบัญชา 

- - คําสั่งมอบหมาย
ภารกิจ 
 

นักจัดการ 
งานท่ัวไป 

- - คําสั่งมอบหมาย
ภารกิจ 

3.  ทันที - ปฏิบัติงานตามคําสั่งฯ 
- รายงานเหตุการณประจําวัน 
 

- - รายงานเหตุการณ
ประจําวัน 

นักจัดการ 
งานท่ัวไป 

- สมุดรายงาน
เหตุการณ
ประจําวัน 

- รายงานเหตุการณ
ประจําวัน 

4 
 
 

 ๑ วัน - สรุปรายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- เปนไปตามแผน
และคําสั่งท่ีรับ
มอบหมาย 

- หนังสือรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 

นักจัดการ 
งานท่ัวไป 

- - หนังสือรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

จัดทําคําสั่งมอบหมาย
ภารกิจ 

 

ดําเนินการ 

รายงาน 

จัดทําแผนการ 
รักษาความปลอดภัย 



237 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

๑๗.  กระบวนงานการประชาสัมพันธและการรับเร่ืองรองทุกข 
๑๗.๑  กระบวนงานยอยการประชาสัมพันธ 
 

 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม / 
ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

 

   1 วัน 
- ประสานดวยตนเอง 
- ประสานโดยจัดทําหนังสือ 

- - นัก
ประชาสัมพันธ 

- - หนังสือเวียนแจง
ขอขอมูล 
- กิจกรรม/
โครงการ/ผลการ 
ดําเนินการ 

2. 
 
 
 

  
 

    1 วัน 

- นําขอมูลในสวนของเอกสาร กําหนดการ 
จัดทําขาวเขียน 
- นําขอมูลในสวนของภาพกิจกรรม/โครงการ 
จัดทําขาวภาพ 
 

ขอมูลครบถวน 
ถูกตอง 

- นัก
ประชาสัมพันธ 

- - เอกสาร 
-ภาพกิจกรรม/  
โครงการ 

 3.   
 
 

    ๒ วัน   - เสนอผูบริหารเพ่ืออนุมัติใหเผยแพรทาง
สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิคส 
บอรดประชาสัมพันธ  

ผูบริหารลงนาม
อนุมัติขาว 

- นัก
ประชาสัมพันธ 

- - ขาวเขียน 
- ภาพขาว 

5.  
 

   1 วัน - ตรวจ ตัดขาวจากสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิคส 
- นําเสนอผูบริหารทราบ 
 
 
 

สื่อมวลชนเสนอ
ขาวเผยแพรให
ประชาชนทราบ 

สถิติขาวท่ีจัดทํา
และไดเผยแพร
ทางสื่อประเภท
ตาง ๆ 

นัก
ประชาสัมพันธ 

- - ขาวท่ีไดลงในสื่อ
ประเภทตาง ๆ 

 

 

เผยแพรทางสื่อ
ตาง ๆ 

รายงานผล 

ประสานขอ
ขอมลู 

 

จัดทําขาว 
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๑๗.๒  กระบวนงานยอยการรับเร่ืองรองทุกข 
 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม หลักฐานอางอิง 

1        จัดเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ใหบริการรับเรื่องรองเรียนผานทาง
โทรศัพท หนังสือ/จดหมาย /อินเทอ
เนต/ระบบ๑๕๕๕และการเดินทางมา
รองเรียนดวยตนเอง 
 

- มีเจาหนาท่ี
ใหบริการรับ    
เรื่องรองเรียน/
ตอบขอซักถาม 
ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการ  

- หัวหนาฝายสุม
ตรวจสอบ
จํานวนบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงาน/
ใหบริการรับ
เรื่องรองเรียน 

นัก
ประชาสัมพันธ 

- - หนังสือ 
- เรื่องรองเรียน 
 

2  
 
 
 
 
 

1  วัน      ตรวจสอบหนวยงาน สวนราชการ 
หรือผูรับผิดชอบตามเรื่องรองเรียนท่ี
ไดรับ และความถูกตองครบถวนของ
ขอมูลเรื่องรองเรียนและสืบคนขอมูล
ประกอบท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน
เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณา      
 

- มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของ
เรื่องรองเรียน  
และมีขอเสนอ
ความเห็น
ประกอบการ
พิจารณา 

- หัวหนาฝายสุม
ตรวจสอบความ
ถูกตองของเรื่อง
รองเรียน และ
ความถูกตองของ
การเสนอความเห็น
ประกอบการ
พิจารณา 

นัก
ประชาสัมพันธ 

- - หนังสือ 
- เรื่องรองเรียน 
 

3        เสนอหนังสือสงเรื่องรองเรียนพรอม
แนบเรื่องรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเพ่ือพิจารณาลงนามใน
หนังสือถึงหนวยงาน/ผูรับผิดชอบแกไข
เรื่องรองเรียน 
 

- - 
 
 
 

นัก
ประชาสัมพันธ 

- - หนังสือ 
- เรื่องรองเรียน 
 

 
 

รับเรื่องรองเรียน 

เสนอหนังสือ/ 
เรื่องรองเรียน 

พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องรองเรียน 



239 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม หลักฐานอางอิง 

4  ๑ วัน -กรณีเรื่องรองเรียนท่ีไมไดผานระบบ
๑๕๕๕ใหบันทึกเรื่องรายละเอียดตางๆ
พรอมหนวยงานสวนราชการท่ี
รับผิดชอบลงในระบบ MIS โดยระบุให
หนวยงานหรือสวนราชการท่ีรับผิดชอบ
แจงผลดําเนินการใหผูรองทราบเม่ือแลว
เสร็จ แลวทําการตอบรับเรื่องและเสนอ
ผูบังคับบัญชาลงนามกอนจัดสงให
หนวยงานหรือสวนราชการท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
- กรณีเรื่องรองเรียนท่ีตอบรับทาง
๑๕๕๕จัดสงใหหนวยงานหรือสวน
ราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ี 

- บนัทึกขอมูล 
เรื่องรองเรียน 
ในระบบ MIS 
พรอมระบุ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบได
ถูกตองครบถวน 

- หัวหนาฝายสุม
ตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวน
ของรายละเอียด
เรื่องรองเรียนท่ี
ถูกบันทึกใน
ระบบ MIS 

นัก
ประชาสัมพันธ 

- - หนังสือ 
- เรื่องรองเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก 
เรื่องรองเรียน/สงเรื่อง

ใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม หลักฐานอางอิง 

5  ภายใน๓วัน
นับถัดจาก
วันท่ีตอบ
รับเรื่องใน
ระบบ 

 - ดําเนินการตรวจสอบ/ติดตาม
เรื่องรองเรียนจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของและรายงานผลการ
ดําเนินการในระบบ MISภายใน ๓ 
วันนบัแตวันท่ีตอบรับเรื่องใน
ระบบ 
- กรณีดําเนินการแลวเสร็จทําการ
บันทึกผลการดําเนินการลงใน
ระบบ MIS เพ่ือตัดเรื่องของ
หนวยงานออกจากระบบและ
เพ่ือใหศูนย๑๕๕๕ แจงผลการ
ดําเนินการใหผูรองทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- บันทึกผลการดําเนินการ/
รายงานความคืบหนาลงใน
ระบบ MIS ภายใน ๓ วันนับ
ถัดจากวันท่ีตอบรับเรื่องใน
ระบบ 
-สงรูปถายกอน-หลัง
ดําเนินการเพ่ือประกอบสง
ทางอีเมล 
bma.rongtook@gmail.com 

- หัวหนาฝายสุม 
ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ชวงเวลาการ
รายงานผลและ
การสงภาพถาย 

นักประชาสัมพันธ - - หนังสือ 
- เรื่อง
รองเรียน 
 

 
 

        

ตรวจสอบ/ตดิตามและ
รายงานผลการ

ดําเนินการ
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ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม หลักฐานอางอิง 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

ทุกวันท่ี   
1๕ และ
๓๐ ของ
เดือน 

     ดําเนินการตรวจสอบ/ติดตาม 
ความคืบหนา/ผลการแกไขเรื่อง
รองเรียนจากหนวยงาน/
ผูเก่ียวของ และจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ/ติดตามเสนอ
ผูบริหาร 

- บันทึกผลการดําเนินการ/
รายงานความคืบหนาลงใน
ระบบ Mis  

- หัวหนาฝายสุม
ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนท่ีตอง
ติดตาม และ
ความถูกตองของ
การจัดทํา
รายงาน 

นักประชาสัมพันธ - - หนังสือ 
- เรื่อง
รองเรียน 

7  ภายในวันท่ี
๑๐ ของ
เดือน 

ทําบันทึกรายงานผลดําเนินการ
แกไขเรื่องรองเรียนสงกองกลาง 
 
 

- จัดสงรายงานภายในกําหนด
พรอมเอกสารประกอบ
ครบถวน 

- หัวหนาฝาย
ตรวจสอบการสง
รายงานภายใน
กําหนดจาก
บันทึกการสง
รายงาน 

นักประชาสัมพันธ - - หนังสือ 
- เรื่อง
รองเรียน 
 

8        -จัดเก็บขอมูลท้ังหมดเขาแฟม
เพ่ือเปนฐานขอมูลเรื่องรองเรียน
ของหนวยงาน เพ่ือใชในการ
อางอิง ตรวจสอบ และตอบขอ
ซักถามของผูรองเรียน 
 
 
 

- จัดเก็บขอมูลโดยจัดทําสมุด
คุมเพ่ือความสะดวกในการ
คนหา 

- หัวหนาฝายสุม
ตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวน
ของรายละเอียด
เรื่องรองเรียนท่ี
ถูกบันทึกใน
ระบบฐานขอมูล 
ของหนวยงาน 

นักประชาสัมพันธ - - หนังสือ 
- เรื่อง
รองเรียน 
- ระบบ MIS 

 

ตรวจสอบ/ติดตาม
และรายงานผล

ดําเนินการ 

ตรวจสอบ/ตดิตามการ
และจัดทํารายงาน
สรุปผลดําเนินการ
แกไขเรื่องรองเรยีน
แกไขเรื่องรองเรยีน 

จัดเก็บขอมลูผล 
การแกไขเรื่องรองเรียน 
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7  ๑ วัน      เสนอรายงานผลการ 

ตรวจสอบ/ติดตามผลการแกไข
เรื่องรองเรียนผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเพ่ือพิจารณาลงนาม
นําเรียนผูบริหารเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
 

- - นัก
ประชาสัมพันธ 

- - หนังสือ 
- เรื่อง
รองเรียน 
 

8  1 วัน      บันทึกรายละเอียดผลการ
แกไข 
เรื่องรองเรียนในระบบฐานขอมูล 
เรื่องรองเรียนของหนวยงาน เพ่ือ
ใช 
ในการอางอิง ตรวจสอบ และตอบ
ขอซักถามของผูรองเรียน 
 
 
 

- บันทึกรายละเอียด 
เรื่องรองเรียน 
ในระบบฐานขอมูลของ
หนวยงานไดถูกตอง ครบถวน 

- หัวหนาฝาย
สุมตรวจสอบ
ความถูกตอง 
ครบถวนของ
รายละเอียด
เรื่องรองเรียนท่ี
ถูกบันทึกใน
ระบบ
ฐานขอมูล 
ของหนวยงาน 

นัก
ประชาสัมพันธ 

- - หนังสือ 
- เรื่อง
รองเรียน 
- ระบบ MIS 

 
 
 
 
 

เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบ/ตดิตามการ

แกไขเรื่องรองเรยีน 

จัดเก็บขอมลูผล 
การแกไขเรือ่งรองเรียน 



243 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

18  กระบวนการดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
๑8.1  กระบวนงานยอยการดําเนินการทางวินัย 

 
 

ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

1.  
 
 

1 วัน - กรณีมีการกลาวหา / มีกรณีสงสัยวากระทํา   
  ผิดวินัย 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 
- หนังสือรับรอง 

2.  
 
 
 

 
 
 
 
 

    1 วัน 

- จัดทําหนังสือเสนอผูอํานวยการเขต เพ่ือ 
  โปรดพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
  กรณีเห็นวาไมมีมูล ใหสั่งยุติเรื่อง 
  กรณีเห็นวามีมูล สั่งตั้งคณะกรรมการ 
  สอบสวน 
 
 

- - นักทรัพยากร
บุคคล 

- - 

3. 
 
 

 
 
 

 - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน   
  โดยพิจารณาจากผูท่ีมีความรูความสามารถ  
  และเคยผานการอบรมดานวินัย เสนอให 
  ผูอํานวยการเขตลงนาม 
- แจงเวียนคณะกรรมการเพ่ือทราบ และ 
  ปฏิบัติตามท่ีผูอํานวยการเขตสั่งการ 
- แจงผูถูกกลาวหารับทราบคําสั่งการแตงตั้ง 
  คณะกรรมการสอบสวน 

- คําสั่ง
คณะกรรมการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - 

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 

การจัดทํา 
คําสั่ง 
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ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

4.  
 
 

 3 วัน - คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ  
  และรายงานผลการสอบสวนใหผูอํานวยการ 
  เขตพิจารณา ดังนี้ 
  - กรณีเห็นวาไมไดกระทําผิด สั่งยุติเรื่อง    
    และรายงาน ก.ก. 
  - กรณีเห็นวาผิด สั่งลงโทษ ระดับชํานาญการ
ลงมารายงานก.ก. ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป
รายงานกองการเจาหนาท่ี 
 

ดําเนินการตามกฎ 
ก.พ. วาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 

รายงานผล
การสอบสวน
ของ
คณะกรรมการ 

นักทรัพยากร
บุคคล 

- - 

5.  
 
 
 

2 วัน - กรณีสั่งลงโทษ จัดทําคําสั่งลงโทษเสนอ
ผูอํานวยการเขตลงนาม 

ตามระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 

คําสั่งลงโทษ นักทรัพยากร
บุคคล 

- - 

6.  
 
 

   3 วัน - เม่ือผูอํานวยการเขตลงนามในคําสั่งแลว 
- แจงผูถูกลงโทษรับทราบคําสั่ง 
- รวบรวมสําเนาคําสั่งลงโทษและสํานวนการ
ดําเนินการพรอมเอกสารการพิจารณา ตาม
รูปแบบท่ี ก.ก. กําหนด 
- จัดทําบันทึกแจงสํานักงาน ก.ก. เสนอ
ผูอํานวยการเขตลงนาม 
 

รายงานการดําเนินการ
ทางวินัยใหถูกตองตาม
ระเบียบ ก.ก. วาดวย
การรายงานท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินการทาง
วินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2554 

- นักทรัพยากร
บุคคล 

- - บันทึก 

 
 

        

รายงานผล 

จัดทําคําสั่ง 

การแจง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
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ท่ี 
 

 

ผังกระบวนงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 
 

เอกสารอางอิง 

 
7. 

 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
- ลงรายการในแฟมทะเบียนประวัติขาราชการ 
(ก.ก.1) 
 

   
นักทรัพยากร

บุคคล 

 
- 

 
- ก.ก.1 
- ก.พ.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การลงทะเบียน
ประวัติ 
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18.2 กระบวนการยอยการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีกอนแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหัวหนา   
            หนวยงาน/สวนราชการ 
            และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

 
1 วัน 

1. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาเรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
    1.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงใน
เรื่องท่ีผูอํานวยการเขตหรือหัวหนา
สวนราชการสงเรื่องใหพิจารณา 
    ๑.2 ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมด 

- - นักทรัพยากรบุคคล/นัก
จัดการงานท่ัวไป 

 

- - หนังสือ 
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา / ผลการสอบ
ขอเท็จจริง 
 

๒  7 วัน 
 

๒. ตรวจสอบเรื่องตามกรณีตอไปน้ี 
    ๒.1 ตรวจสอบขอเท็จจริง 
    ๒.2 ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
วาสอดคลองกับขอเท็จจริงหรือไม 
และมเีอกสารใดท่ีจําเปนตองใช
ประกอบการพิจารณาหรือไม 
    ๒.๓ ตรวจสอบวากทม.ไดรับ
ความเสยีหายเปนจํานวนเทาใด 
    ๒.๔ ตรวจสอบวาผูใดกระทํา
ละเมิด ตามกรณีตอไปน้ี 
       ๑) กรณีบุคคลภายนอก
กระทําละเมดิ 
       ๒) กรณีเจาหนาท่ีกระทํา
ละเมิด  

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/นัก
จัดการงานท่ัวไป 

 

- 

 

 
 
 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน 
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18.2 กระบวนการยอยการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีกอนแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓     
 

15 
วัน 

3.  ตรวจสอบและพิจารณา
ดังตอไปน้ี 
    ๓.๑ ตรวจสอบ ขอกฎหมาย  
ระเบียบ คาํสั่ง และหนังสือเวียนท่ี
เก่ียวของ 
    ๓.๒ พิจารณาขอเท็จจริงและให
ความเห็นทางกฎหมายตามเรื่อง
ตอไปน้ี 
     ๑) พิจารณาการกระทําละเมดิท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการฟองคด ี
     ๒) พิจารณาวาเปนกรณีท่ีไมตอง
มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทาง ละเมดิ  
     ๓) พิจารณากรณีท่ีตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด 
     ๔) พิจารณาผลการตรวจสอบ
จากองคกร และหนวยงานภายนอก 
     ๕) พิจารณาคําขอท่ี
บุคคลภายนอกเรียกใหสํานักงาน
เขตชดใชคาสินไหมทดแทน 
    ๖) ตรวจสอบรายงานผลการ
สอบสวนขอเท็จจริง 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบและหนังสือเวียนท่ี
เก่ียวของ แนวคําพิพากษา
ศาลฎีกา แนวคําวินิจฉัยศาล
ปกครอง ประกาศกระทรวง  
การคลัง  มติคณะรัฐมนตรี 
ความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ความเห็นคณะ 
กรรมการพิจารณาความรับผิด
ทางแพง ฯลฯ 

 

๓. ตรวจสอบขอกฎหมาย   
เพ่ือเสนอความเห็นทาง
กฎหมายในแตละกรณ ี
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18.๒ กระบวนการยอยการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีกอนแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด (ตอ) 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔     
 

5 วัน ๔. พิจารณาวาขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายแจงชัดหรือไม มีเอกสาร
ใดท่ีจําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาหรือไม หรือมีการ
ดําเนินการถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือไม และจัดทําหนังสือ
เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา 
ดังน้ี 
   ๔.๑  กรณมีีการดําเนินการ
ถูกตอง เสนอใหสวนราชการ
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
แลวแตกรณ ี
  ๔.๒  กรณีมีการดําเนินการไม
ถูกตอง ใหความเห็นทางกฎหมาย
ตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนวาจักตอง
ดําเนินการตามกฎหมายอยางไร 
กฎหมายท่ีเก่ียวของมีวาอยางไร 
สวนราชการดําเนินการไมถูกตอง
อยางไร พรอมกับเสนอแนะให
หนวยงานดําเนินการตามกฎหมาย
หรือทําการสอบสวนเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

- เอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถวนและ
เพียงพอตอการวินิจฉัย 
สั่งการ  
- การเสนอความเห็น มีการ
ปรับขอเท็จจริงเขากับขอ
กฎหมาย โดยใหเหตุผลทาง
กฎหมายท่ีชัดเจน บน
พ้ืนฐานขอเท็จจริงท่ีถูกตอง
ครบถวน โดยใหความเห็น
และตีความบนพ้ืนฐานของ
เจตนารมณของกฎหมาย 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญตัิความรับผดิ
ทางละเมดิของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙  
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบและหนังสือเวียนท่ี
เก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา แนว
คําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพง 
ฯลฯ 

๔. พิจารณาการดําเนินการ
ของสวนราชการถูกตอง
หรือไม และจดัทําหนังสือ
เสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 
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18.๒ กระบวนการยอยการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีกอนแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ผูอํานวยการเขต พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ 

   - - หนังสือ 
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา / ผลการสอบ
ขอเท็จจริง 
 

๖  ๒ วัน ๖. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๖.๑  รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
   ๖.๒  จัดทําหนังสือเสนอหัวหนา
ฝายปกครองลงนามแจงหัวหนา
สวนราชการเจาของเรื่องทราบและ
ดําเนินการตามท่ี ผูอํานวยการเขต 
สั่งการ 
   ๖.๓  ตรวจสอบเอกสารและสง
เรื่องไปยังสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- - ความเห็นผูมีอํานาจ 
วืนิจฉัยสั่งการ 

๖. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป  
และสงเรื่องคืน 

๕. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ัน 

พิจารณา 
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18.3 กระบวนการยอยการจัดทําคําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหนวยงาน 
               และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

1 วัน 1. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาเรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
    1.๑  ตรวจสอบขอเท็จจริงใน
เรื่องท่ีผูอํานวยการเขตหรือคณะ
กรรมการฯสงเรื่องใหพิจารณา 
    ๑.2  ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมดวาสอดคลองกับขอเท็จจริง
หรือไม 

  นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- - หนังสือ 
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา/ผลการ
สอบสวนขอเท็จจริง 
 

๒  7 วัน 
 

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของใหครบถวน
และถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ี 
    ๒.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ความเห็นเบ้ืองตนของสวนรชการ
และคณะกรรมการวาแจงชัด
หรือไม 
    ๒.๒ ตรวจสอบวามีเอกสารใดท่ี
จําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาหรือไม 
    ๒.๓ ตรวจสอบอายุความ 

เอกสารหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะ
พิจารณาได 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- 

 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน 
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18.3 กระบวนการยอยการจัดทําคําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓     
 

5 วัน 3.  ตรวจสอบขอกฎหมายในเรื่อง
ดังตอไปน้ี 
    ๓.๑ ตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารในการจดัทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความละเมดิของ
เจาหนาท่ี และเอกสารท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมด 
    ๓.๒ ตรวจสอบวามีเจาหนาท่ี
ผูใดกระทําละเมิด ในขณะปฏิบัติ
หนาท่ีหรือไม 
    ๓.3 ตรวจสอบความเสียหายท่ี
กรุงเทพมหานครไดรับ 
 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิย 
- พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
 - ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัยศาลปกครอง 
ประกาศกระทรวง  
การคลัง มติคณะ รัฐมนตรี 
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

๓. ตรวจสอบขอกฎหมาย 
เพ่ือเสนอความเห็นทาง
กฎหมาย 
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18.3 กระบวนการยอยการจัดทําคําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔     
 

3 วัน ๔. พิจารณาวาขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายแจงชัดหรือไม มีเอกสาร
ใดท่ีจําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาหรือไม หรือมีการ
ดําเนินการถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือไม และจัดทําหนังสือ
เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา 
ดังน้ี 
   ๔.๑  กรณมีีการดําเนินการ
ถูกตอง เสนอใหผูอํานวยการเขต
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
แลวแตกรณ ี
  ๔.๒  กรณีมีการดําเนินการไม
ถูกตอง ใหความเห็นทางกฎหมาย
ตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนวาจักตอง
ดําเนินการตามกฎหมายอยางไร 
กฎหมายท่ีเก่ียวของมีวาอยางไร 
สวนราชการดําเนินการไมถูกตอง
อยางไร พรอมกับเสนอแนะใหสวน
ราชการดําเนินการตามกฎหมาย
หรือทําการสอบสวนขอเท็จจริง
เพ่ิมเตมิ 
 
 
 

- เอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถวนและ
เพียงพอตอการวินิจฉัย 
สั่งการ  
- การเสนอความเห็น มีการ
ปรับขอเท็จจริงเขากับขอ
กฎหมาย โดยใหเหตุผลทาง
กฎหมายท่ีชัดเจน บน
พ้ืนฐานขอเท็จจริงท่ีถูกตอง
ครบถวน โดยใหความเห็น
และตีความบนพ้ืนฐานของ
เจตนารมณของกฎหมาย 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญตัิความรับผดิ
ทางละเมดิของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙  
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบและหนังสือเวียนท่ี
เก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา แนว
คําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพง 
ฯลฯ 

๔. พิจารณาการดําเนินการ
ของสวนราชการถูกตอง
หรือไม และจดัทําหนังสือ
เสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 
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18.3 กระบวนการยอยการจัดทําคําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ผูอํานวยการเขต พิจารณา/
วินิจฉัยสั่งการ /ลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งกรรมการ 

   - - หนังสือ 
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา/ผลการ
สอบสวนขอเท็จจริง 
 

๖  ๒ วัน ๖. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๖.๑  รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
   ๖.๒  จัดทําหนังสือเสนอหัวหนา
ฝายปกครองลงนามแจงหัวหนา
สวนราชการเจาของเรื่องทราบและ
ดําเนินการตามท่ี ผูอํานวยการเขต 
สั่งการ 
   ๖.๓  แจงผูไดรับการแตงตั้ง
ดําเนินการตามคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการ 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- - ความเห็น
ผูบังคับบัญชา 
- คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการฯ 

๖. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป  
และสงเรื่องคืน 

๕. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ัน 

พิจารณา 
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18.4 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหนวยงาน 
               และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

1 วัน 1. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาเรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
    1.๑  ตรวจสอบผลการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในเรื่องท่ีผูอํานวยการเขตหรือคณะ
กรรมการฯสงเรื่องใหพิจารณา 
    ๑.2  ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมดวาสอดคลองกับขอเท็จจริง
หรือไม 

  นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- - แบบบันทึกถอยคํา 
(สล.๑) 
- แบบรายงานผลการ
สอบสวน   (สล.๒)  
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา 
 

๒  14 วัน 
 

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของใหครบถวน
และถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ี 
    ๒.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ความเห็นเบ้ืองตนของสวนราชการ
และคณะกรรมการฯ วาแจงชัด
หรือไม 
    ๒.๒ ตรวจสอบวามีเอกสารใดท่ี
จําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาหรือไม 
    ๒.๓ ตรวจสอบอายุความ 

เอกสารหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะ
พิจารณาได 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- 

 

 
 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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18.4 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓     
 

10 วัน 3.  ตรวจสอบขอกฎหมายในเรื่อง
ดังตอไปน้ี 
    ๓.๑ ตรวจสอบความถูกตองของ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และ
เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
    ๓.๒ ตรวจสอบความถูกตองของ
แบบบันทึกถอยคํา (สล.๑) แบบ
รายงานผลการสอบสวน (สล.๒)  
    ๓.๓ ตรวจสอบวามีเจาหนาท่ีผูใด
กระทําละเมดิ ในขณะปฏิบัติหนาท่ี
หรือไม 
    ๓.๔ ตรวจสอบความเสียหายท่ี
กรุงเทพมหานครไดรับ 
    ๓.๕ พิจารณาวาการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีน้ัน กระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือไม 
    ๓.๖ ตรวจสอบการพิจารณาไล
เบ้ีย และสัดสวนความรับผดิทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี 
    ๓.๗ ตรวจสอบการแจงขอ
กลาวหาและสิทธิโตแยงแสดง
พยานหลักฐานอยางเพียงพอและเปน
ธรรม  
    ๓.๘ ตรวจสอบวาตองสงสาํนวนให
กระทรวงการคลังตรวจสอบหรือไม 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
 - ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัยศาลปกครอง 
ประกาศกระทรวงการคลัง 
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

๓. ตรวจสอบขอกฎหมาย 
เพ่ือเสนอความเห็นทาง
กฎหมาย 
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18.4 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔     
 

20 วัน ๔. พิจารณาวาขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายแจงชัดหรือไม และมีการ
ดําเนินการถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือไม 
   ๔.๑ กรณมีีการดําเนินการถูกตอง 
เสนอใหผูอํานวยการเขตลงนามสง
หนวยงานดําเนินการตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของแลวแตกรณ ี
  ๔.๒ กรณีมีการดําเนินการไมถูกตอง 
ใหความเห็นทางกฎหมายตาม
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนวาจักตองดําเนินการ
ตามกฎหมายอยางไร กฎหมายท่ี
เก่ียวของมีวาอยางไร สวนราชการหรือ
คณะกรรมการดําเนินการไมถูกตอง
อยางไร พรอมกับเสนอแนะให
ดําเนินการตามกฎหมายและแนว
ทางการสอบสวน 
   ๔.๓ กรณีมีการดําเนินการไมถูกตอง 
แตไมมีผลกระทบกับข้ันตอนเก่ียวกับ
การปฏิบัตริาชการทางปกครองหรอืการ
ออกคําสั่งทางปกครอง  และมีเหตุ
จําเปนเรงดวนเพราะใกลครบกําหนด
อายุความ จะพิจารณาเสนอรายงานผล
การสอบสวนเพ่ือรายงานผูมีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการใหทันภายในกําหนดอายุ
ความ 

- เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาครบถวน
และเพียงพอตอการ
วินิจฉัยสั่งการ 
- การเสนอ
ความเห็น มีการ
ปรับขอเท็จจริงเขา
กับขอกฎหมาย โดย
ใหเหตุผลทาง
กฎหมายท่ีชัดเจน 
บนพ้ืนฐาน
ขอเท็จจริงท่ีถูกตอง
ครบถวน โดยให
ความเห็นและ
ตีความบนพ้ืนฐาน
ของเจตนารมณของ
กฎหมาย 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
- พระราชบัญญตัิความรับ
ผิดทางละเมดิของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙  
- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

๔. พิจารณาการดําเนินการ
ของสวนราชการถูกตอง
หรือไม และจดัทําหนังสือ
เสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 
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18.4 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  3 วัน ๕. ผูอํานวกการเขตลงนามเสนอ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ
ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา
และวินิจฉัยสั่งการ 

    -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
 - ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

๖  ๒ วัน ๖. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๖.๑ รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
   ๖.๒ ตรวจสอบเอกสารและสง
เรื่องไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 
 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

 

๖. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป  

และสงเรื่อง 

๕. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ันพิจารณา 



258 
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18.5 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหนวยงาน 
               และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

1 วัน 1. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาเรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
    1.๑  ตรวจสอบผลการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในเรื่องท่ีผูอํานวยการเขตหรือคณะ
กรรมการฯสงเรื่องใหพิจารณา 
    ๑.2  ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมดวาสอดคลองกับขอเท็จจริง
หรือไม 

  นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- - แบบบันทึกถอยคํา 
(สล.๑) 
- แบบรายงานผลการ
สอบสวน   (สล.๒)  
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา 
 
 

๒  14 วัน 
 

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของใหครบถวน
และถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ี 
    ๒.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ความเห็นเบ้ืองตนของสวนรชการ
และคณะกรรมการวาแจงชัด
หรือไม 
    ๒.๒ ตรวจสอบวามีเอกสารใดท่ี
จําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาหรือไม 
    ๒.๓ ตรวจสอบอายุความ 

เอกสารหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะ
พิจารณาได 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- 

 

 
 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 



259 
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18.5 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓     
 

10 วัน 3.  ตรวจสอบขอกฎหมายในเรื่อง
ดังตอไปน้ี 
    ๓.๑ ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ และเอกสารท่ี
เก่ียวของท้ังหมด 
    ๓.๒ ตรวจสอบความถูกตองของแบบ
บันทึกถอยคํา (สล.๑) แบบรายงานผลการ
สอบสวน (สล.๒)  
    ๓.๓ ตรวจสอบวามีเจาหนาท่ีผูใด
กระทําละเมดิ ในขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 
    ๓.๔ ตรวจสอบความเสียหายตอ
บุคคลภายนอก 
    ๓.๕ พิจารณาคําขอหรือคําฟองของ
ผูเสยีหาย และพิจารณาจาํนวนคาสินไหม
ทดแทน 
    ๓.๖ พิจารณาวาการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีน้ัน กระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม 
    ๓.๗ ตรวจสอบการพิจารณา  ไลเบ้ีย 
และสดัสวนความรับผิดทางละเมดิของ
เจาหนาท่ี 
    ๓.๘ ตรวจสอบการแจงขอกลาวหาและ
สิทธิโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยาง
เพียงพอและเปนธรรม 
    ๓.๙. ตรวจสอบเอกสารเพียงพอท่ีจะสง
สํานวนใหกระทรวง มหาดไทยหรือไม 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
 - ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

๓. ตรวจสอบขอกฎหมาย 
เพ่ือเสนอความเห็นทาง
กฎหมาย 



260 
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18.5 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔     
 

20 วัน ๔. พิจารณาวาขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายแจงชัดหรือไม และมีการ
ดําเนินการถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือไม 
   ๔.๑ กรณมีีการดําเนินการถูกตอง 
เสนอใหหนวยงานดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
แลวแตกรณ ี
   ๔.๒ กรณีมีการดําเนินการไมถูกตอง 
ใหความเห็นทางกฎหมายตาม
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนวาจักตองดําเนินการ
ตามกฎหมายอยางไร กฎหมายท่ี
เก่ียวของมีวาอยางไร หนวยงาน
ดําเนินการไมถูกตองอยางไร พรอมกับ
เสนอแนะใหหนวยงานดําเนินการตาม
กฎหมายและแนวทางการสอบสวน 
   ๔.๓ กรณีมีการดําเนินการไมถูกตอง 
แตไมมีผลกระทบกับข้ันตอนเก่ียวกับ
การปฏิบัตริาชการทางปกครองหรอืการ
ออกคําสั่ง ทางปกครอง  และมีเหตุ
จําเปนเรงดวนเพราะใกลครบกําหนด
อายุความ จะพิจารณาเสนอรายงานผล
การสอบสวนเพ่ือวินิจฉัยสั่งการใหทัน
ภายในกําหนดอายคุวาม 

- เอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถวนและ
เพียงพอตอการ
วินิจฉัย 
สั่งการ 
- การเสนอความเห็น 
มีการปรับขอเท็จจริง
เขากับขอกฎหมาย 
โดยใหเหตุผลทาง
กฎหมายท่ีชัดเจน บน
พ้ืนฐานขอเท็จจริงท่ี
ถูกตองครบถวน โดย
ใหความเห็นและ
ตีความบนพ้ืนฐานของ
เจตนารมณของ
กฎหมาย 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/นัก
จัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญตัิความรับผดิ
ทางละเมดิของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙  
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบและหนังสือเวียนท่ี
เก่ียวของ แนวคําพิพากษา
ศาลฎีกา แนวคําวินิจฉัยศาล
ปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง มติ
คณะรัฐมนตรี ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพง 
ฯลฯ 

๔. พิจารณาการดําเนินการ
ของสวนราชการถูกตอง
หรือไม และจดัทําหนังสือ
เสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

             18.5 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  3 วัน ๕. ผูอํานวยการเขตลงนามเสนอ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือ 
พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการและลง
นามในหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

    - แบบบันทึกถอยคํา 
(สล.๑) 
- แบบรายงานผลการ
สอบสวน   (สล.๒)  
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา 
- รางหนังสือรายงานฯ 
 

๖  ๒ วัน ๖. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๖.๑ รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
   ๖.๒ ตรวจสอบเอกสารและสง
เรื่องไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 
 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

  

 

 
 
 

 ๖. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป  

และสงเรื่อง 
 

๕. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ันพิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 

18.6 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีอ่ืนๆ  
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหนวยงาน 
               และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

1 วัน 1. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาเรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
    1.๑  ตรวจสอบผลการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในเรื่องท่ีผูอํานวยการเขตหรือคณะ
กรรมการฯสงเรื่องใหพิจารณา 
    ๑.2  ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมดวาสอดคลองกับขอเท็จจริง
หรือไม 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- - แบบบันทึกถอยคํา 
(สล.๑) 
- แบบรายงานผลการ
สอบสวน   (สล.๒)  
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา 
 

๒  ๑๕ - 
44 วัน 
 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงจากผล
การการสอบขอเท็จจริงของคณะ
กรรมการฯ ประกอบกับหลัก
กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ และจดัทํา
หนังสือเสนอผอ.เขตลงนามแจง
หัวหนาสวนราชการเจาของเรื่อง
ทราบและเสนอเรื่องรายงาน 
ผว.กทม./ป.กทม. สั่งการตาม
กฎหมายวาดวยเรื่องน้ันๆ 

เอกสารหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะ
พิจารณาได 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

18.6 กระบวนการยอยการตรวจสอบรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีอ่ืนๆ  (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3  3 วัน 3. ผูอํานวยการเขต พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 

    -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

4  ๒ วัน 4. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   4.๑ รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
    4.2 ตรวจสอบเอกสารและสง
เรื่องไปยังสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

 

4. แจงสวนราชการท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป  

และสงเรื่องคืน 

3. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ันพิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 

18.7 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหนวยงาน 
               และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

1 วัน 1. รับเรื่องโดยตรงจาก
กระทรวงการคลังหรือผูวาราชการ-
กรุงเทพมหานครหรือปลดั –
กรุงเทพมหานครหรือหัวหนา -
หนวยงานสงเรื่องใหพิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
เรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
   1.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงใน
เรื่อง 
   ๑.2 ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมดวาสอดคลองกับขอเท็จจริง
หรือไม 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- - หนังสือแจงหนวยงาน 
- เอกสารประกอบการ
พิจารณา 
 

๒  ๑๕ - 
44 วัน 
 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงจากผล
การตรวจสอบประกอบกับหลัก
กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ และจดัทํา
หนังสือเสนอผอ.เขตลงนามแจง
หัวหนาสวนราชการเจาของเรื่อง
ทราบและดําเนินการตามท่ี ผว.
กทม./ป.กทม. สั่งการ 

เอกสารหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะ
พิจารณาได 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

18.7 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3  3 วัน 3. ผูอํานวยการเขต พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 

    -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

4  ๒ วัน 4. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   4.๑ รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
    4.2 ตรวจสอบเอกสารและสง
เรื่องไปยังสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 

 บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

 

4. แจงสวนราชการท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป  

และสงเรื่องคืน 

3. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ันพิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

 
 

18.8 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีละเมิดตอบุคคลภายนอก 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหนวยงาน 
               และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

1 วัน 1. รับเรื่องโดยตรงจาก
กระทรวงมหาดไทยหรือผูวา –
ราชการกรุงเทพมหานครหรือ  
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหนา
หนวยงานสงเรื่องใหพิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
เรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
   1.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงใน
เรื่อง 
   ๑.2 ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมดวาสอดคลองกับขอเท็จจริง
หรือไม 

  นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- -  
 

๒  ๑๕ -
44 วัน 
 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงจากผล
การตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยวามีกรณีไลเบ้ีย
เจาหนาท่ีและตองออกคําสั่งไลเบ้ีย
เจาหนาท่ีหรือไม 
 

ขอเท็จจริงเพียง
พอท่ีจะพิจารณาได 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- 

 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริง 

กรณีมีการ
ไลเบ้ีย 

กรณไีมมี
การไลเบ้ีย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 



267 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

18.8 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีละเมิดตอบุคคลภายนอก (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓     
 

 ๓ ตรวจสอบขอกฎหมายและ
พิจารณาเสนอผูอํานวยการเขต
ปฏิบัติตามความเห็นของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยจดัทําหนังสือเสนอแจงสวน 
ราชการเจาของเรื่องดําเนินการ 
     ๓.๑ ขออนุมัติชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูเสยีหาย 
     ๓.๒ การปฏิเสธการชดใชคา
สินไหมทดแทนใหผูเสียหายทราบ 
     ๓.๓ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการ -
กระทรวงมหาดไทยขอทราบ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
ระเบียบเพ่ิมเติม แจงใหจัดสงหรือ
ประสานหนวยงานเจาของเรื่อง
จัดสง 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาครบถวน
และเพียงพอตอการ
วินิจฉัยสั่งการ 
- การเสนอความเห็น 
มีการปรับขอเท็จจริง
เขากับขอกฎหมาย 
โดยใหเหตุผลทาง
กฎหมายท่ีชัดเจน 
บนพ้ืนฐาน
ขอเท็จจริงท่ีถูกตอง
ครบถวน โดยให
ความเห็นและตีความ
บนพ้ืนฐานของ
เจตนารมณของ
กฎหมาย 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พระราชบัญญตัิความรับ
ผิดทางละเมดิของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙  
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบและหนังสือเวียนท่ี
เก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา แนว
คําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพง 
ฯลฯ 

๔  3 วัน ๔. ผูอํานวยการเขต พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ 

    

๓. ตรวจสอบ 
ขอกฎหมายและ
พิจารณาเสนอ 

4. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ันพิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

18.8 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีละเมิดตอบุคคลภายนอก (ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  ๒ วัน ๕. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๕.๑ รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
   ๕.๒ ตรวจสอบเอกสารและสง
เรื่องไปยังสวนราชการเจาของเรื่อง
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 
 

-  บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. แจงสวนราชการท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป  

และสงเรื่องคืน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

 
18.9  กระบวนการยอยการแจงการปฏิบัติงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กรณีอ่ืนๆ  

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑     
 
        1. รับเรื่องท่ีสงมาจากหนวยงาน 
               และสงเรื่องใหเจาหนาท่ี 

 1. รับเรื่องโดยตรงจาก
กระทรวงมหาดไทยหรือผูวา –
ราชการกรุงเทพมหานครหรือ  
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหนา
หนวยงานสงเรื่องใหพิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
เรื่องตามกรณตีอไปน้ี 
   1.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงใน
เรื่อง 
   ๑.2 ตรวจสอบเอกสารในเรื่อง
ท้ังหมดวาสอดคลองกับขอเท็จจริง
หรือไม 

  นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- -  
 

๒  ๑๕ วัน 
 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงจากผล
การตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยวามีกรณีไลเบ้ีย
เจาหนาท่ีและตองออกคําสั่งไลเบ้ีย
เจาหนาท่ีหรือไม 
 

ขอเท็จจริงเพียง
พอท่ีจะพิจารณาได 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

- 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๒. ตรวจสอบขอเท็จจริง 

กรณีมีการ
ไลเบ้ีย 

กรณไีมมี
การไลเบ้ีย 



270 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

18.9 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีละเมิดอ่ืนๆ(ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓     
 

 ๓ ตรวจสอบขอกฎหมายและ
พิจารณาเสนอผูอํานวยการเขต
ปฏิบัติตามความเห็นของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยจดัทําหนังสือเสนอแจงสวน 
ราชการเจาของเรื่องดําเนินการ 
     ๓.๑ ขออนุมัติชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูเสยีหาย 
     ๓.๒ การปฏิเสธการชดใชคา
สินไหมทดแทนใหผูเสียหายทราบ 
     ๓.๓ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการ -
กระทรวงมหาดไทยขอทราบ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 
ระเบียบเพ่ิมเติม แจงใหจัดสงหรือ
ประสานหนวยงานเจาของเรื่อง
จัดสง 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาครบถวน
และเพียงพอตอการ
วินิจฉัยสั่งการ 
- การเสนอความเห็น 
มีการปรับขอเท็จจริง
เขากับขอกฎหมาย 
โดยใหเหตุผลทาง
กฎหมายท่ีชัดเจน 
บนพ้ืนฐาน
ขอเท็จจริงท่ีถูกตอง
ครบถวน โดยให
ความเห็นและตีความ
บนพ้ืนฐานของ
เจตนารมณของ
กฎหมาย 

บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  -ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
- พระราชบัญญตัิความรับ
ผิดทางละเมดิของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙   
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙  
- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา 
แนวคําวินิจฉัย 
ศาลปกครอง ประกาศ
กระทรวงการคลัง  
มติคณะรัฐมนตรี ความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทาง
แพง ฯลฯ 

๔   ๔. ผูอํานวยการเขต พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ 

    

๓. ตรวจสอบ 
ขอกฎหมายและ
พิจารณาเสนอ 

4. ผูบังคับบัญชา 
ตามลาํดับช้ันพิจารณา 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

18.9 กระบวนการยอยการแจงผลการตรวจสอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรณีละเมิดอ่ืนๆ(ตอ) 
ท่ี ผังกระบวนการ ระยะ 

เวลา 
รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  ๒ วัน ๕. เมื่อสั่งการหรือใหความเห็นชอบ
แลว ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๕.๑ รับเรื่องคืน และสงเรื่องให
เจาหนาท่ีเจาของสาํนวน  
   ๕.๒ ตรวจสอบเอกสารและสง
เรื่องไปยังสวนราชการเจาของเรื่อง
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 
 

-  บุคคล 
และเอกสาร 

นักทรัพยากรบุคคล/
นักจัดการงานท่ัวไป 

 

-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. แจงสวนราชการท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป  

และสงเรื่องคืน 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

19  กระบวนงานนิติกรรม 
       19.1. กระบวนงานยอยการซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให และจํานองเรือท่ีมรีะวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป/เรือยนตท่ีมีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1  
รับคําขอ 

10 นาที 1. คูกรณี/ผูรับมอบอํานาจยื่นคํารองตามแบบคํารองท่ัวไป พรอมแนบ
เอกสาร ดังน้ี 

1.1 บัตรประจําตัวประชาชนของคูกรณ ี
1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในเรอื 
1.3 หนังสือสัญญาท่ีคูกรณีจะจดทะเบียนนิติกรรม 
1.4 หนังสือมอบอํานาจและสาํเนาบัตรฯ ของผูมอบอํานาจ (กรณี

มีการมอบอํานาจ) 
1.5 หนังสือยินยอมของคูสมรส (ถามี) 
1.6 เอกสารแสดงการเปนนิติบุคคล กรณีคูกรณีเปนนิตบุิคคล  

ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงานปกครอง 

แบบคํารอง
ท่ัวไป 

ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

2  
 

ตรวจสอบ 
หลักฐาน 

15 วัน 2. เจาหนาท่ีสงเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในเรือไปตรวจสอบกับกรมเจา
ทา เพ่ือตรวจสอบวาเอกสารน้ันถูกตองหรือไม และเรือน้ันไดจด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเรือสยามหรือไม เพ่ือใหรูวาการจด
ทะเบียนนิติกรรมเรือลาํดังกลาว อยูในอํานาจหนาท่ีของกรมเจาทา
หรือสํานักงานเขต 

 

ครบถวน
ถูกตอง 

หนังสือท่ี
สํานักงานเขต
มีไปถึงกรม
เจาทา 
 

พนักงานปกครอง/เจาเจา
พนักงานปกครอง 

หนังสือ
ราชการ 

พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองท่ี 
พ.ศ. 2457 

 

 

 

 

 

 

 

149 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

 1 

 

. กระบวนงานยอ่ยการซ้ือขาย ขายฝาก แลกเปล่ียน ให ้และจาํนองเรือท่ีมีระวางตั้งแต่ 6 ตนัข้ึนไป/เรือยนตท่ี์มีระวางตั้งแต่ ๕ ตนัข้ึนไป 

149 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3  
เสนอความเห็น 

2 ช.ม. 3. เมื่อไดรับหนังสือแจงตอบจากกรมเจาทา เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 เชิญคูกรณมีาลงลายมือช่ือในหนังสือสญัญา และคูฉบับ 
3.2 จดขอความในหนังสือสัญญาลงในสมุดทะเบียนนิติกรรมและ

บันทึกในแบบพิมพ ป.ค. 34 ท้ังสองตอนใหครบถวน 
3.3 ฉีกแบบพิมพ ป.ค. 34 ท้ังสองตอนออกจากกันนําไปปดผนึก

กับหนังสือสัญญาและคูฉบับ โดยประทับตราคาบเก่ียวตรงรอยผนึก 
และเขียนขอความวา “ไดจดทะเบียนนิติกรรมแลว เลขทะเบียนท่ี ... 
ลงวันท่ี ...” 

3.4 จดัทําความเห็นเสนอผูอํานวยการเขตตามลําดับช้ัน 

ครบถวน
ถูกตอง 

หนังสือตอบ
จากกรมเจาทา 

พนักงานปกครอง/เจา
พนักงานปกครอง 
 

- สมุด
ทะเบียนนิติ
กรรม 
- แบบพิมพ 
ป.ค.34 

ระเบียบการทํา
และจดทะเบียนนิติ
กรรมเก่ียวกับ
สังหาริมทรัพย
บางอยางตาม
ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

4  
การพิจารณา 

อนุญาต 

30 นาที 4. ผูอํานวยการเขตพิจารณาอนุญาตและลงนามในสมุดทะเบียนนิติ
กรรม และแบบพิมพ ป.ค.34 ท่ีปดผนึกกับหนังสือสัญญา 

 

รับจดทะเบียน
นิติกรรม 

การโอน
กรรมสิทธ์ิเรือ
มีผลตาม
กฎหมาย 

ผูอํานวยการเขต - สมุด
ทะเบียนนิติ
กรรม 
- แบบพิมพ 

ป.ค.34 

- 

5  
 

สงมอบเอกสาร 
 

30 นาที 5. เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
5.1 จดัทําสําเนาหนังสือสัญญา จาํนวน ๑ ชุด เพ่ือเก็บไวเปน

หลักฐาน 
5.2 เรียกเก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จ 
5.3 สงมอบหนังสือสญัญาใหคูกรณ ี
5.4 แนะนําคูกรณีไปแจงกรมเจาทาเพ่ือบันทึกการจดทะเบียนนิติ

กรรมในตนข้ัวของเอกสารสิทธ์ิในเรือ 

  พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงานปกครอง 
 

ใบเสร็จรับเงิ
น 

กฎกระทรวง (พ.ศ.
2504) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. 
กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมอําเภอ 
พ.ศ.2503 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
 

19.2 กระบวนงานยอยการโอนเรอืท่ีมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป/เรือยนตท่ีมีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป โดยมรดก 
ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1  
รับเรื่อง 

10 นาที 1. คูกรณียื่นคํารองตามแบบคํารองท่ัวไป พรอมแนบเอกสาร ดังน้ี 
1.1 บัตรประจําตัวประชาชนของคูกรณ ี
1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในเรอื 
1.3 ใบมรณบัตรของเจาของเรือ 
1.4 หนังสือยินยอมจากทายาททุกคน 
1.5 แบบหนังสือสญัญาให (ใชโดยอนุโลม) 

ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงานปกครอง 

แบบคํารอง
ท่ัวไป 

ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

2  
 

ตรวจสอบ 
หลักฐาน 

32 วัน 2. เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
2.1 สงเอกสารกรรมสิทธ์ิในเรือไปตรวจสอบกับกรมเจาทา 

เพ่ือใหรูวาการโอนเรือโดยมรดกรายน้ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมเจา
ทาหรือสํานักงานเขต 

2.2 จดัทําประกาศการขอจดทะเบียนนิติกรรม จํานวน 4 ฉบับ 
เพ่ือประกาศวาผูใดจะคัดคานประการใดหรือไม โดยใหยื่นคําคดัคาน
ภายใน 30 วัน นับแตวันปดประกาศนําประกาศติดไวกับคํารอง ๑ 
ฉบับ ปดท่ีสํานักงานเขต ๑ ฉบับ ปดไวท่ีเรือ ๑ ฉบับ ปดไวท่ีชุมชนท่ี
เรือจอดอยู ๑ ฉบับ 

 

ครบถวน
ถูกตอง 

ประกาศของ
สํานักงานเขต 

พนักงานปกครอง/เจาเจา
พนักงานปกครอง 

แบบ
ประกาศ
ตามระเบียบ
งานสาร
บรรณฯ 

พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองท่ี 
พ.ศ. 2457 
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2. กระบวนงานยอ่ยการโอนเรือท่ีมีระวางตั้งแต่ 6 ตนัข้ึนไป/เรือยนตท่ี์มีระวางตั้งแต่ ๕ ตนัข้ึนไป โดยมรดก 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3  
เสนอความเห็น 

2 ช.ม. 3. เมื่อปดประกาศครบกําหนดเวลา เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 เชิญผูโอนและผูรับโอนมาลงลายมือช่ือในหนังสือสัญญา และคูฉบับ 
3.2 จดขอความในหนังสือสัญญาลงในสมุดทะเบียนนิติกรรมและ

บันทึกในแบบพิมพ ป.ค. 34 ท้ังสองตอนใหครบถวน 
3.3 ฉีกแบบพิมพ ป.ค. 34 ท้ังสองตอนออกจากกันนําไปปดผนึก

กับหนังสือสัญญาและคูฉบับ โดยประทับตราคาบเก่ียวตรงรอยผนึก 
และเขียนขอความวา “ไดจดทะเบียนนิติกรรมแลว เลขทะเบียนท่ี ... 
ลงวันท่ี ...” 

3.4 จดัทําความเห็นเสนอผูอํานวยการเขตตามลําดับช้ัน 

ครบถวน
ถูกตอง 

ปดประกาศ
ครบ
กําหนดเวลา 

พนักงานปกครอง/เจา
พนักงานปกครอง 
 

- สมุด
ทะเบียนนิติ
กรรม 
- แบบพิมพ 
ป.ค.34 

ระเบียบการทํา
และจดทะเบียนนิติ
กรรมเก่ียวกับ
สังหาริมทรัพย
บางอยางตาม
ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

4  
การพิจารณา 

อนุญาต 

30 นาที 4. ผูอํานวยการเขตพิจารณาอนุญาตและลงนามในสมุดทะเบียนนิติ
กรรม และแบบพิมพ ป.ค.34 ท่ีปดผนึกกับหนังสือสัญญา 
 

รับจดทะเบียน
นิติกรรม 

การโอน
กรรมสิทธ์ิเรือ
มีผลตาม
กฎหมาย 

ผูอํานวยการเขต - สมุด
ทะเบียนนิติ
กรรม 
- แบบพิมพ 

ป.ค.34 

- 

5  
 

สงมอบเอกสาร 
 

30 นาที 5. เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
5.1 จดัทําสําเนาหนังสือสัญญา จาํนวน ๑ ชุด เพ่ือเก็บไวเปน

หลักฐาน 
5.2 เรียกเก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จ 
5.3 สงมอบหนังสือสญัญาใหคูกรณ ี
5.4 แนะนําผูรับโอนไปแจงกรมเจาทาเพ่ือบันทึกการเปลีย่นแปลง

กรรมสิทธ์ิในตนข้ัวของเอกสารสิทธ์ิในเรือ 

  พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงานปกครอง 
 

ใบเสร็จรับเงิ
น 

กฎกระทรวง (พ.ศ.
2504) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. 
กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมอําเภอ 
พ.ศ.2503 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
19.3. กระบวนงานยอยการไถถอนการขายฝาก และไถถอนจํานองเรือท่ีมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป/เรอืยนตท่ีมีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไป 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1  
รับคําขอ 

10 นาที 1. คูกรณี/ผูรับมอบอํานาจยื่นคํารองตามแบบคํารองท่ัวไป พรอมแนบ
เอกสาร ดังน้ี 
1.1 บัตรประจําตัวประชาชนคูกรณ ี
1.2 หลักฐานการจดทะเบียนการขายฝาก/การจํานองเรือ แลวแต

กรณ ี
1.3 แบบหนังสือสญัญาท่ีจะจดทะเบียน  
1.4 หนังสือมอบอํานาจและสาํเนาบัตรประจําตัวฯของผูมอบ

อํานาจ(กรณีมีการมอบอํานาจ) 
1.5 เอกสารแสดงการเปนนิติบุคคล กรณีคูกรณีเปนนิติบุคคล 

ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงานปกครอง 

คํารองท่ัวไป ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

2  
ตรวจสอบ 
หลักฐาน 

 

30 นาที 2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีประชาชนนํามาแสดงวาถูกตอง
หรือไม 
 

ครบถวน
ถูกตอง 

 พนักงานปกครอง/เจาเจา
พนักงานปกครอง 

- พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองท่ี 
พ.ศ. 2457 

3  
เสนอความเห็น 

2 ช.ม. 3. กรณีเอกสารถูกตอง เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 ใหคูกรณีลงลายมือช่ือในหนังสอืสัญญา และคูฉบับ 
3.2 จดขอความในหนังสือสัญญาลงในสมุดทะเบียนนิตกิรรมและ

บันทึกในแบบพิมพ ป.ค. 34 ท้ังสองตอนใหครบถวน 
3.3 ฉีกแบบพิมพ ป.ค. 34 ท้ังสองตอนออกจากกันนําไปปดผนึก

กับหนังสือสัญญาและคูฉบับ โดยประทับตราคาบเก่ียวตรงรอยผนึก 
และเขียนขอความวา “ไดจดทะเบียนนิติกรรมแลว เลขทะเบียนท่ี ... 
ลงวันท่ี ...” 

3.4 จดัทําความเห็นเสนอผูอํานวยการเขตตามลําดับช้ัน 

ครบถวน
ถูกตอง 

- พนักงานปกครอง/เจา
พนักงานปกครอง 
 

- สมุด
ทะเบียนนิติ
กรรม 
- แบบพิมพ 
ป.ค.34 

ระเบียบการทํา
และจดทะเบียนนิติ
กรรมเก่ียวกับ
สังหาริมทรัพย
บางอยางตาม
ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

149 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  
1. กระบวนงานยอ่ยการไถ่ภอนการขายฝาก และไถ่ถอนจาํนองเรือ 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4  
การพิจารณา 

อนุญาต 

30 นาที 4. ผูอํานวยการเขตพิจารณาอนุญาตและลงนามในสมุดทะเบียนนิติ
กรรม และแบบพิมพ ป.ค.34 ท่ีปดผนึกกับหนังสือสัญญา 
 

รับจดทะเบียน
นิติกรรม 

การโอน
กรรมสิทธ์ิเรือ
มีผลตาม
กฎหมาย 

ผูอํานวยการเขต - สมุด
ทะเบียนนิติ
กรรม 
- แบบพิมพ 
ป.ค.34 

- 

5  
 

สงมอบเอกสาร 
 

30 นาที 5. เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
5.1 จดัทําสําเนาหนังสือสัญญา จาํนวน ๑ ชุด เพ่ือเก็บไวเปน

หลักฐาน 
5.2 เรียกเก็บคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จ 
5.3 สงมอบหนังสือสญัญาใหคูกรณ ี
5.4 แนะนําคูกรณีไปแจงกรมเจาทาเพ่ือบันทึกการจดทะเบียนนิติ

กรรมในตนข้ัวของเอกสารสิทธ์ิในเรือ 
 

  พนักงานปกครอง 
/เจาพนักงานปกครอง 
 

ใบเสร็จรับเงิ
น 

กฎกระทรวง (พ.ศ.
2504) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. 
กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม
อําเภอ พ.ศ.2503 
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ภาคผนวก 
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คูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

  

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีใชในการปฎิบัติงาน       
ของฝายปกครอง สํานักงานเขต 

 
1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 
2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
3. ระเบียบการทําพินัยกรรม 
4. พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499   
    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535       
5. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2485 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2 ) 
    พ.ศ.2486                          
6. กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
7. กฏกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2547) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแตงตั้งนายทะเบียนสมาคม ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2535 
9. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0307.4/ว4107 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2549 เรื่องการตรวจสอบประวัติฐานะ 
    และความประพฤติผูขอจดทะเบียนเปนกรรมการมูลนิธิหรือสมาคม 
10. ประมวลรัษฏากร ภาษีเงินได (ในสวนท่ีเก่ียวของกับมูลนิธิ) 
11. พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
12. กฏกระทรวง ฉบับท่ี2 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม  
      พ.ศ.2540 
13. กฏกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การบิรหารองคกรศาสนาอิสลาม  
      พ.ศ.2540 
14. ระเบียบกรมการศาสนาวาดวย ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด พ.ศ.2540 
15. หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะกอสรางศาสนสถานและอุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาอ่ืน 
16. หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด (พ.ศ.2535) 
17. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
18. ระเบียบวาดวยอัตราคาบริการและหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการยกเวนหรือลดหยอนคาบริการ  
      พ.ศ. 2544 
19. กฏเสนาบดีวาดวยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ.2463 
20. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0402/ว1137 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2540 
22. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0310.2/7534 ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2545 
23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงินของศาลเจา พ.ศ. 2520 
24. หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 13492/2502 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2502 
25. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0310.2/ว 1851 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2540 
26. หลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาเชา คาบํารุง และคาปรับในการใชประโยชน ในท่ีดินของศาลเจา  
      พ.ศ.2549 
27. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 
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28. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
29. กฏกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 
30. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี และ 
      นายทะเบียน (ฉบับท่ี6) พ.ศ.2499 
31. ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชยกิจ ณ สํานักทะเบียนพาณิชย กรุงเทพมหานคร 
32. พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 
33. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษยวาดวย คุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ 
      สงเคราะห พ.ศ.2545 
34. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
35. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 
36. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกขาราชการและ 
      ลูกจางกรุงเทพมหานคร และบุคคลผูทําคุณประโยชนแกกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 
37. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อลูกจาง พ.ศ.2535 
38. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ อันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก และ 
      เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 
39. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๔๐. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔๑. ระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔๒. กฎ ก.ก. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญท่ีอยูระหวาง  
      ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
๔๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
๔๔. พระราชกฤษฎีกาจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔๕. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐ 
๕๖. แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
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คูมือการปฏิบัตงิานของฝายปกครอง  สํานักงานเขต 
จัดทําเมื่อ    เมษายน ๒๕๕๘ 
 
จัดทําโดย 
คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของฝายปกครอง  สํานักงานเขต 
 

ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
นายสิทธิพงษ สุตันทวงษ ผูชวยผูอํานวยการเขตบางนา 
นางสไบทิพย เธียรวัฒนจินดา ผูชวยผูอํานวยการเขตบางพลัด 
 

คณะทํางาน 
นางสาวสมบัติ นามพินิจ หัวหนาฝายปกครอง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน หัวหนาคณะทํางาน 
นางชมจิตร พงษเสมา ผูชวยผูอํานวยการเขต  สํานักงานเขตบางกะป 
นางสาวศศิชา ทับทิม  ผูชวยผูอํานวยการเขต  สํานักงานเขตจตุจักร 
นายยุทธนา ปาไม  ผูชวยผูอํานวยการเขต  สํานักงานเขตคลองสาน 
นายไตรปทีป ก.จันทราภานนท ผูอํานวยการสวนความม่ันคงภายในและราชการสวนภูมิภาค 

           สํานักงานปกครองและทะเบียน 
นางสาวนิภา นิลพัฒน  หัวหนาฝายปกครอง    สํานักงานเขตมีนบุรี 
นายพันธศักดิ์ เจริญสุข  หัวหนาฝายปกครอง    สํานักงานเขตบางกะป 
นายศิริวุฒิ สวัสดิ์มงคล หัวหนาฝายปกครอง    สํานักงานเขตยานนาวา 
นายสาวอาทิตยา  โชคกิจมนัสชัย หัวหนาฝายปกครอง    สํานักงานเขตบางบอน 
นายปารุส อรหัตมานัส หัวหนาฝายปกครอง    สํานักงานเขตหนองจาก 
นายสาธิต สิงหจันทร หัวหนาฝายปกครอง    สํานักงานเขตทุงครุ 
นางสาวสุภาวด ี ศรีบุญพงศ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ  ฝายปกครอง  สํานักงานเขตคลองสาน 
นายพงคศักดิ์ พูลยรัตน หัวหนาฝายปกครอง    สํานักงานเขตพระโขนง    คณะทํางานและ 

        เลขานุการ 
ผูสนับสนุน 
นางสาวชุลีกร แสงโชติไกร  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ฝายปกครอง  สํานักงานเขตมีนบุรี 
นางปยะทิพย   พรหมมณีวัฒน   พนักงานปกครองชํานายงาน ฝายปกครอง สํานักงานเขตมีนบุรี 
นายทนงศักดิ์     คุรุจิตโกศล         ฝายปกครอง  สํานักงานเขตพระโขนง  
นางสาวเฉลียว จิอู   ฝายปกครอง  สํานักงานเขฤตพระโขนง 
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