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กเลิกการใช้สํา
สงูอายุในสํานั

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้กา
กรปกครองส่วน
องเทศบาลตําบ
อํานวยความ
น ซึ่งนายกเท
ติ โดยเคร่งครดั

1. ห้าม
นและสําเนาท

2. กรณี
ทะเบียนและยื
แจ้งหน่วยงาน
นั้นมาเพื่อใช้
ตําบลโตนดด้วน

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโ
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าดังกล่าวน้ันจ

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประจ
ักงานเทศบาล

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราชก
นท้องถิ่น พ.ศ.
บลโตนดด้วนเป็
มสะดวกและล
ศมนตรีตําบล
ดไปแล้ว ดังน้ี
พนักงานเทศ

ทะเบียนบ้าน เ
ณจําเป็นต้องใช
ย่ืนคําขอรับเงิ
นราชการที่เป็
้ประกอบคําข
นหรือพนักงาน

ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการป
าที่เป็นผู้จัดทํา
จากผู้ขอลงทะ
ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
จําตัวประชาช
ลตําบลโตนดด้

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามระเบีย
 2552 และแ
ป็นไปตามคํา
ลดภาระของ
ลโตนดด้วน ได
้ 
บาลตําบลโต

 เพ่ือลงทะเบีย
ช้เอกสารอื่นที
งินเบ้ียยังชีพผู้
นผู้ออกเอกส
ขอ เว้นแต่ผู้ข
นเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการ
าสําเนาเอกส
เบียนรับเงินเบ
ห้บุคคลอ่ืนดํา
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ศเทศบาลตําบ
ชนและสําเนาท
ด้วน 
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กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

ยบกระทรวงมห
แก้ไขเพ่ิมเติม
สั่งหัวหน้าคณ
ประชาชน จึง
ด้มีคําสั่งให้พน

นดด้วนหรือพ
ยนและย่ืนคําข
ที่ทางราชการ
ผู้สูงอายุ ให้พน
สารทางราชก
ขอมีความปร
อประกอบคําข
สารรายการทะ
รของเทศบาล
สารดังกล่าวขึ้
บ้ียยังชีพผู้สูงอ
าเนินการแทน

  เมษายน  พ
 

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 

บลโตนดด้วน 

ทะเบียนบ้าน 

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

หาดไทย ว่าด้ว
ถึงฉบับปัจจุบั
ณะรักษาควา
งให้ยกเลิกกา
นักงานเทศบา

พนักงานเจ้าห
ขอรับเบ้ียยังชีพ
รออกให้ในก
นักงานเทศบา
ารดังกล่าว เพ
ะสงค์ที่จะนํา
ขอด้วยตนเอง 
ะเบียนบ้าน แ
ลตําบลโตนดด้
้นเอง  และห้
อายุ 

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 
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560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

วยหลักเกณฑ์ก
บัน และกฎหม
มสงบแห่งชา
ารใช้สําเนาเอ
าลตําบลโตนด

หน้าที่เรียกสํา
พผู้สูงอายุ 
ารสอบสวนแ
าลตําบลโตนด
พื่อให้จัดส่งข้อ
าเอกสารราชก
 
และบัตรประจ
ด้วน  ให้พนัก
้ามมิให้เรียกเ

บัตรประจําตัว

 

ยนและย่ืนคําข

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

การจ่ายเงินเบ้ี
มายอ่ืนที่อยู่ใน
าติและมาตรก
อกสารที่ทางร
ดด้วนหรือพนัก

าเนาเอกสาร

และตรวจสอบ
ดด้วนหรือพนัก
้อมูลหรือสําเน
การน้ันมาแส

จําตัวประชาช
กงานเทศบาลต
เก็บค่าใช้จ่าย

วประชาชนขอ

ขอรับเบ้ียยังชีพ

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

ยยังชีพผู้สูงอา
นอํานาจและเป็
การดังกล่าวอั
ราชการออกใ
กงานเจ้าหน้า

บัตรประจําตั

บเพื่อประกอ
กงานเจ้าหน้า
นาเอกสารทา

สดงต่อพนักงา

ชนหรือเอกสา
ตําบลโตนดด้ว
ยที่เกิดจากกา

องผู้มอบอํานา
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กเลิกการใช้สําเน
นสํานักงานเทศ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
คนพิการของอ
านาจและเป็น
รดังกล่าวอันเ
ชการออกให้ป
กงานเจ้าหน้าที

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะ

2. กรณี
ยนและย่ืนคําขอ
นราชการที่เป็
ระกอบคําขอ เว
กงานเจ้าหน้าที

3. กรณจี
โยชน์ในการปฏ
ที่เป็นผู้จัดทําสํ
ะเบียนรับเงินเบี

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

นาบัตรประจําต
ศบาลตําบลโต

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

การปฏิบัติราช
องค์กรปกครอ
นหน้าที่ของเท
เป็นการอํานว
ประชาชน ซึ่
ที่ถือปฏิบัติโดย
พนักงานเทศ
ะเบียนบ้านเพ่ือ
จําเป็นต้องใช้
อรับเงินเบ้ียคว
ป็นผู้ออกเอกส
ว้นแต่ผู้ขอมีคว
ที่เพ่ือประกอบ
จําเป็นต้องคัดส
ฏิบัติราชการข

สําเนาเอกสารดั
บ้ียความพิการ 

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ตัวประชาชนแล
ตนดด้วน 

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

ชการตามระเ
องส่วนท้องถิ่น
ทศบาลตําบลโ
วยความสะดว
งนายกเทศมน
ยเคร่งครัดไปแ
ศบาลตําบลโต
อลงทะเบียนแล
ช้เอกสารอ่ืนที่
วามพิการให้พ
สารทางราชกา
วามประสงค์ที่
คําขอด้วยตนเอ
สําเนาเอกสารร
ของเทศบาลตํ
ดังกล่าวขึ้นเอง 
 
ห้บุคคลอ่ืนดํา
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ศเทศบาลตําบ
ละสําเนาทะเบีย
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กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

เบียบกระทร
น พ.ศ. 2553
โตนดด้วนเป็น
วกและลดภาร
นตรีตําบลโตน
แล้ว ดังน้ี 
ตนดด้วนหรือ
ละย่ืนคําขอรับ
ทางราชการอ

พนักงานเทศบ
ารดังกล่าว เพื
จะนําเอกสารร
เอง 
รายการทะเบีย
ตําบลโตนดด้ว
  และห้ามมิให้

าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

บลโตนดด้วน 

ยนบ้าน เพ่ือลง
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แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

วงมหาดไทย
3 และแก้ไขเ
นไปตามคําสั่งห
ระของประชา
นดด้วนได้มีคํ

อพนักงานเจ้า
บเงินเบ้ียความพ
ออกให้ในการส
บาลตําบลโตน
พ่ือให้จัดส่งข้อ
ราชการน้ันมาแ

นบ้าน และบัต
น ให้พนักงาน

ห้เรียกเก็บค่าใช้

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
งทะเบียนและย่ื

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

ว่าด้วยหลักเ
พ่ิมเติมถึงฉบั
หัวหน้าคณะรั
าชน    จึงให้
ําสั่งให้พนักง

าหน้าที่เรียกส
พิการ 
สอบสวนและต
ดด้วนหรือพน
อมูลหรือสําเน
แสดงต่อพนักง

ตรประจําตัวปร
นเทศบาลตํา
ช้จ่ายที่เกิดจาก

บัตรประจําตัว

 

ย่ืนคําขอรับเงิน

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

กณฑ์การจ่าย
ับปัจจุบัน  แล
รักษาความสง
้ยกเลิกการใช้
านเทศบาลตํ

สําเนาเอกสาร

ตรวจสอบเพ่ือ
นักงานเจ้าหน้
นาเอกสารทาง
งานเทศบาลตํ

ระชาชนหรือเอ
บลโตนดด้วน
กการทําสําเนา

วประชาชนขอ

เบ้ียความพิการ

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

ยเงินเบ้ียควา
ละกฎหมายอ่ื
งบแห่งชาติแล
ช้สําเนาเอกสา
ําบลโตนดด้ว

รบัตรประจําตั

อประกอบคําข
น้าที่มีหน้าที่แจ
งราชการน้ันม
ตําบลโตนดด้ว

กสารราชการอื
นหรือพนักงา
าดังกล่าวน้ันจา

องผู้มอบอํานา
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เรื่อง   ยก
  ผู้ป

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
ขององค์ก
เป็นไปตา
ประชาชน
พนักงาน
   
และสําเน
   
ลงทะเบีย
มีหน้าที่แ
น้ันมาเพ่ื
ตําบลโตน
   
เพ่ือประโย
เป็นผู้จัดท
ผู้ขอลงทะ
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

 
 

กเลิกการใช้สําเน
ป่วยเอดส์ในสาํ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
กรปกครองส่วน
ามคําสั่งหัวหน้า
น จึงให้ยกเลิกก
เทศบาลตําบล

1. ห้ามพ
นาทะเบียนบ้า

2. กรณี
ยนและย่ืนคําขอ
แจ้งหน่วยงานร
อใช้ประกอบ
นดด้วนหรือพ

3. กรณจี
ยชน์ในการปฏิ
ทําสําเนาเอก
ะเบียนรับการส

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

นาบัตรประจําตั
านักงานเทศบ

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราช
นท้องถิ่น พ.ศ
าคณะรักษาคว
การใช้สําเนาเอ
ลโตนดด้วนหรื
พนักงานเทศบ
านเพ่ือลงทะเบี
จําเป็นต้องใช้
อรับการสงเคร
ราชการที่เป็นผ
บคําขอ เว้นแ
นักงานเจ้าหน
จําเป็นต้องคัดส
บัติราชการขอ

กสารดังกล่าวข
สงเคราะห์เบ้ียย

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ตัวประชาชนและ
บาลตําบลโตนด

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามระเบี
. 2548 และ
วามสงบแห่งชา
อกสารที่ทางรา
รือพนักงานเจ้

บาลตําบลโตนด
บียนและยื่นคํ
ช้เอกสารอ่ืนที่
ราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ออกเอกสารท
ต่ผู้ขอมีความ
น้าที่เพ่ือประก
สําเนาเอกสารร
องเทศบาลตําบ
ขึ้นเอง   และ
ยังชีพผู้ป่วยเอ
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
ะสําเนาทะเบียน
ดด้วน 
--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

บียบกระทรวง
กฎหมายอ่ืนที
าติและมาตรกา
าชการออกให้ป
จา้หน้าที่ถือปฏิ
ดด้วนหรือพนัก
าขอรับการสง
ทางราชการอ
พผู้ป่วยเอดส์ให
ทางราชการดัง
มประสงค์ที่จะ
กอบคําขอด้วย
รายการทะเบีย
บลโตนดด้วน ให
ะห้ามมิให้เรีย
ดส์ 
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

บลโตนดด้วน 

นบ้าน เพ่ือลงทะ

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

งมหาดไทยว่า
ที่อยู่ในอํานาจแ
ารดังกล่าวอันเ
ประชาชน ซึ่งน
ฏิบัติโดยเคร่ง
กงานเจ้าหน้าที
งเคราะห์เบ้ียยั
ออกให้ในการส
ห้พนักงานเทศ
งกล่าว เพ่ือให้
ะนําเอกสารร
ยตนเอง 
นบ้าน และบัต
ห้พนักงานเทศ
กเก็บค่าใช้จ่า

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
ะเบียนและยื่นคํ

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

ด้วยการจ่ายเ
และเป็นหน้าที
ป็นการอํานวย

นายกเทศมนตรี
ครัดไปแล้ว ดั
ที่เรียกสําเนาเอ
ยังชีพผู้ป่วยเอ
สอบสวนและต
ศบาลตําบลโตน
ห้จัดส่งข้อมูลห
ราชการน้ันมา

ตรประจําตัวปร
ศบาลตําบลโตน
ายที่เกิดจากก

บัตรประจําตัว

 

คําขอรบัการสงเค

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

เงินสงเคราะห
ที่ของเทศบาลต
ยความสะดวกแ
รีตําบลโตนดด้ว
ดังน้ี 
อกสารบัตรประ
อดส์ 
ตรวจสอบเพ่ือ
นดด้วนหรือพนั
หรือสําเนาเอก
าแสดงต่อพนั

ระชาชนหรือเอ
นดด้วนหรือพนั
ารทําสําเนาดั

วประชาชนขอ

คราะห์เบ้ียยังชี

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

ห์เพ่ือการยังชี
ตําบลโตนดด้ว
และลดภาระขอ
วน ได้มีคําสั่งใ

ะจําตัวประชาช

อประกอบคําข
นักงานเจ้าหน้า
สารทางราชกา
นักงานเทศบา

กสารราชการอื
นักงานเจ้าหน้า
ดังกล่าวนั้นจา

องผู้มอบอํานา

ชีพ 

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

ชีพ
วน
อง
ให้

ชน

ขอ
าที่
าร
าล

อ่ืน 
าที่
าก

าจ 



 

เรื่อง   ยก
  กา

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
และเป็นห
อันเป็นกา
ซึ่งนายกเ
โดยเคร่งค
   
ประชาชน
ธุรกรรมอื
   
จดทะเบี
เคลื่อนย้า
ผู้ออกเอก
เว้นแต่ผู้ข
เจ้าหน้าที
   
ราชการอื
หรือพนัก
สําเนาดัง
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สาํ
ารติดต่อทําธุร

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้กา
หน้าที่ของเทศ
ารอํานวยความ
เทศมนตรีตําบ
ครัดไปแล้ว ดัง

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะ
อ่ืนเกี่ยวกับอสั

2. กรณี
บียนสิทธิและ
ายอาคาร ให้พ
กสารทางราช
ขอมีความปร
ที่เพ่ือประกอบ

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโ
กงานเจ้าหน้า
กล่าวน้ันจาก

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประ
รกรรมการก่อส

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราชก
ศบาลตําบลโตน
มสะดวกและลด
บลโตนดด้วน
งน้ี 
พนักงานเทศ
เบียนบ้านหรอื
สงัหาริมทรัพย์
จําเป็นต้องใช้

ะนิติกรรม แล
พนักงานเทศบ
ชการดังกล่าว
ระสงค์ที่จะนํา
บคําขอด้วยตน
ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการป
ที่เป็นผู้จัดทํา
ผู้ขอจดทะเบีย

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
จําตัวประชาช
สร้าง ดัดแปลง

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามพระรา
นดด้วน เป็นไป
ดภาระของประ
 ได้มีคําสั่งให้

ศบาลตําบลโต
อสําเนาหนังสื
ย์การก่อสร้าง 
ช้เอกสารอ่ืนที่ท
ละธุรกรรมอ่ื
บาลตําบลโตน
ว เพื่อให้จัดส่ง
าเอกสารราชก
นเอง 
ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการ
าสําเนาเอกสา
ยนการก่อสร้า
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
ชนและสําเนา
ง รือ้ถอน หรอื

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

าชบัญญัติควบ
ปตามคําสั่งหัว
ะชาชน จึงให้ย
้พนักงานเทศ

ตนดด้วนหรือ
อรับรองนิติบุ
 ดัดแปลง รื้อถ
ทางราชการอ
นเก่ียวกับอส
นดด้วนหรือพ
งข้อมูลหรือสํ
การน้ันมาแส

สารรายการทะ
รของเทศบาล
ารดังกล่าวขึ้น
าง ดัดแปลง รื้
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

บลโตนดด้วน 

าทะเบียนบ้าน
อเคลือ่นย้ายอา
------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

บคุมอาคาร พ
วหน้าคณะรักษ
ยกเลิกการใช้สํ
บาลตําบลโต

อพนักงานเจ้า
บุคคลประกอบ
ถอน หรือเคลื่
ออกให้ในการส
สังหาริมทรัพ
พนักงานเจ้าห
สําเนาเอกสาร
ดงต่อพนักงา

ะเบียนบ้าน แ
ตําบลโตนดด้

นเอง และห้าม
้อถอน หรือเค

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
น หรือสําเนาห
าคารในสํานักง

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

.ศ. 2522 แล
ษาความสงบแห
สําเนาเอกสารที
นดด้วนหรือพ

าหน้าที่เรียกส
บคําขอจดทะเ
อนย้ายอาคาร
สอบสวนและต
พย์การก่อสร้
น้าที่มีหน้าที่แ
รทางราชการน
านเทศบาลตํา

และบัตรประจ
ด้วน ให้พนักง
มมิให้เรียกเก็บ
คลื่อนย้ายอาค
บัตรประจําตัว

 

หนังสือรับรอง
งานเทศบาลตํ

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ละกฎหมายอ่ืน
ห่งชาติและมา
ที่ทางราชการอ
พนักงานเจ้าห

สําเนาเอกสาร
เบียนสิทธิและ
ร 
ตรวจสอบเพ่ือ
้าง ดัดแปลง
แจ้งหน่วยงาน
นั้นมาเพื่อใช้ป
าบลโตนดด้วน

จําตัวประชาช
านเทศบาลตํ
บค่าใช้จ่ายที่
คาร 
วประชาชนขอ

นิติบุคคลเพ่ือ
ตําบลโตนดด้วน

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

นที่อยู่ในอํานา
าตรการดังกล่า
ออกให้ประชาช
หน้าที่ถือปฏิบั

รบัตรประจําตั
ะนิติกรรม แล

อประกอบคําข
 รื้อถอน หรื
นราชการที่เป็
ประกอบคําข
นหรือพนักงา

ชนหรือเอกสา
ําบลโตนดด้ว
เกิดจากการท

องผู้มอบอํานา

อ 
น 

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

าจ
าว
ชน 
บัติ

ตัว
ละ

ขอ
รือ
ปน
ขอ 
าน

าร
วน
ทํา

าจ 



 

เรื่อง   ยก
  กา

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
และเป็นห
เป็นการอํ
ซึ่งนายกเ
เคร่งครัดไ
   
ประชาชน
ธุรกรรมอื
   
จดทะเบีย
โตนดด้วน
ข้อมูลหรอื
แสดงต่อพ
   
ราชการอื
พนักงาน
ดังกล่าวนั
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สาํ
ารติดต่อทําธุร

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้กา
หน้าที่ของเทศบ
อํานวยความสะ
เทศมนตรีตําบ
ไปแล้ว ดังน้ี 

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะ
อ่ืนเกี่ยวกับอสั

2. กรณี
ยนสิทธิและนิติ
นหรือพนักงาน
อสําเนาเอกสา
พนักงานเทศบ

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโย
เจ้าหน้าที่เป็น
น้ันจากผู้ขอจด

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประ
รกรรมการขุด

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราชก
บาลตําบลโตน
ะดวกและลดภ
บลโตนดด้วนไ

พนักงานเทศ
ะเบียนบ้านหรือ
สงัหาริมทรัพย์
จําเป็นต้องใช้
ติกรรม และธุ
นเจ้าหน้าที่มีห
ารทางราชการน
บาลตําบลโตนด
ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการปฏิ
นผู้จัดทําสําเน
ดทะเบียนการ

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
จําตัวประชาช
ดินและถมดิน

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามพระรา
นดด้วนเป็นไปต
ภาระของประช
ด้มีคําสั่งให้พน

ศบาลตําบลโต
อสําเนาหนังสื
ย์การขุดดินแล
ช้เอกสารอ่ืนที่ท
รกรรมอ่ืนเกี่ย
หน้าที่แจ้งหน่
น้ันมาเพ่ือใช้ป
ดด้วนหรือพนัก
ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการข
นาเอกสารดังก
รขุดดินและถม
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
ชนและสําเนา
นในสํานักงาน

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

าชบัญญัติขุดดิ
ตามคําสั่งหัวหน
ชาชน จึงให้ยก
นักงานเทศบา

ตนดด้วนหรือ
สือรับรองนิติบ
ละถมดิน 
ทางราชการอ
ยวกับอสังหาริ
นวยงานราชกา
ประกอบคําขอ 
กงานเจ้าหน้าที
สารรายการทะ
องเทศบาลตํา
กล่าวขึ้นเอง แ
มดิน 
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 

บลโตนดด้วน 

าทะเบียนบ้าน
เทศบาลตําบล
------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

นและถมดิน พ
น้าคณะรักษาค
กเลิกการใช้สํา
าลตําบลโตนด

อพนักงานเจ้า
บุคคลประกอบ

ออกให้ในการส
มทรัพย์การขุ
ารที่เป็นผู้ออก
 เว้นแต่ผู้ขอมี
ที่เพ่ือประกอบ
ะเบียนบ้าน แ
าบลโตนดด้วน

 และห้ามมิให้เ

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
น หรือสําเนาห
ลโตนดด้วน 

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

 พ.ศ. 2543 แ
ความสงบแห่ง
าเนาเอกสารที่ท
ดด้วนหรือพนัก

าหน้าที่เรียกส
บคําขอจดทะ

สอบสวนและต
ดดินและถมดิ

กเอกสารทางร
ความประสงค์

บคําขอด้วยตนเ
และบัตรประจ
นให้พนักงานเ
เรียกเก็บค่าใช้

บัตรประจําตัว

 

หนังสือรับรอง

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

และกฎหมายอ่ืน
งชาติและมาตร
ทางราชการอ
กงานเจ้าหน้า

สําเนาเอกสาร
ะเบียนสิทธิแล

ตรวจสอบเพ่ือ
ดิน ให้พนักงาน
ราชการดังกล่า
ค์ที่จะนําเอกสา
เอง 
จําตัวประชาช
เทศบาลตําบล
ช้จ่ายที่เกิดจา

วประชาชนขอ

นิติบุคคลเพ่ือ

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

นที่อยู่ในอํานา
รการดังกล่าวอั
อกให้ประชาช
ที่ถือปฏิบัติโด

รบัตรประจําตั
ละนิติกรรมแล

อประกอบคําข
นเทศบาลตําบ
าว เพ่ือให้จัดส
ารราชการน้ันม

ชนหรือเอกสา
ลโตนดด้วนหรื
กการทําสําเน

องผู้มอบอํานา

อ 

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

าจ
อัน
ชน   
ดย

ตัว
ละ

ขอ
บล
ส่ง
มา

าร
รือ
นา

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        อัน

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
ต่อสุขภา
คําสั่งหัวห
ประชาชน
คําสั่งให้พ
   
ประชาชน
   
ขอใบอนุ
หน้าที่แจ้
น้ันมาเพ่ือ
โตนดด้วน
   
ราชการอื
พนักงาน
ดังกล่าวนั
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํ
นตรายต่อสุขภ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
าพ พ.ศ. 255
หน้าคณะรักษ
น จึงให้ยกเลิก
พนักงานเทศบ

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะ

2. กรณี
ญาตประกอบ
้งหน่วยงานรา
อใช้ประกอบค
นหรือพนักงาน

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโย
เจ้าหน้าที่เป็น
น้ันจากผู้ขอใบ

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

ําเนาบัตรประ
ภาพในสํานักง

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราช
54  และกฎห
ษาความสงบแ
กการใช้สําเนา
บาลตําบลโตน
พนักงานเทศ
เบียนบ้าน เพ่ือ
จําเป็นต้องใช้
บกิจการที่เป็น
าชการที่เป็นผู้
คําขอ เว้นแต่ผ
นเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการปฏิ
นผู้จัดทําสําเน
บอนุญาตประ
ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ะจําตัวประชา
งานเทศบาลตํ

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามเทศบ
หมายอ่ืนที่อยู
แห่งชาติและม
าเอกสารที่ทาง
ดด้วนหรือพนั

ศบาลตําบลโต
อขอใบอนุญา
ช้เอกสารอ่ืนที่ท
นอันตรายต่อ
้ออกเอกสารท
ผู้ขอมีความป
อประกอบคําข
ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการข
นาเอกสารดังก
กอบกิจการที
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
าชนและสําเน
ําบลโตนดด้วน
--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

บัญญัติเทศบา
ยู่ในอํานาจแล
มาตรการดังก
งราชการออก
นักงานเจ้าหน้
ตนดด้วนหรือ
าตประกอบกิจ
ทางราชการอ

อสุขภาพ ให้พน
ทางราชการดัง
ระสงค์ที่จะนํ

ขอด้วยตนเอง 
สารรายการทะ
องเทศบาลตํา
กล่าวขึ้นเอง แ
ที่เป็นอันตราย
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

นาทะเบียน เพ
น 
------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

าลตําบลโตนด
ละเป็นหน้าที่
กล่าวอันเป็นก
กให้ประชาชน
้าที่ถือปฏิบัติโ
อพนักงานเจ้า
จการที่เป็นอัน
ออกให้ในการส
นักงานเทศบา
กล่าว เพ่ือให้จ
าเอกสารราชก

 
ะเบียนบ้าน แ
าบลโตนดด้วน

 และห้ามมิให้เ
ยต่อสุขภาพ  
น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
พ่ือขอใบอนุญ

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

ดด้วน เรื่อง ค
ของเทศบาล
การอํานวยคว
   ซึ่งนายกเท
โดยเคร่งครัดไ
าหน้าที่เรียกส
นตรายต่อสุขภ
สอบสวนและต
าลตําบลโตนดด
จัดส่งข้อมูลห ื
การน้ันมาแสด

และบัตรประจ
นให้พนักงานเ
เรียกเก็บค่าใช้
 
บัตรประจําตัว

 

ญาตประกอบ

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ควบคุมกิจการ
ตําบลโตนดด้
วามสะดวกแล
ทศมนตรีตําบล
ไปแล้ว ดังน้ี 
สําเนาเอกสาร
ภาพ 
ตรวจสอบเพ่ือ
ด้วนหรือพนัก
รือสําเนาเอกส
ดงต่อพนักงาน

จําตัวประชาช
เทศบาลตําบล
ช้จ่ายที่เกิดจา

วประชาชนขอ

กิจการที่เป็น

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

รที่เป็นอันตรา
ด้วนเป็นไปตา
ละลดภาระขอ
ลโตนดด้วนได้

รบัตรประจําตั

อประกอบคําข
กงานเจ้าหน้าที
สารทางราชกา
นเทศบาลตําบ

ชนหรือเอกสา
ลโตนดด้วนหรื
กการทําสําเน

องผู้มอบอํานา

 

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

าย
าม
อง
ด้มี

ตัว

ขอ
ที่มี
าร
บล

าร
รือ
นา

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        โป

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
ของบ้าน
หัวหน้าคณ
ยกเลิกการ
ตําบลโตน
   
และสําเนา
   
โฆษณาด้
พนักงานเ
เอกสารท
เทศบาลตํ
   
เพ่ือประโย
เป็นผู้จัดท
ด้วยการปิ
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํ
ปรยแผ่นประก

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
เมือง พ.ศ. 25
ณะรักษาความ
รใช้สําเนาเอกส
นดด้วนหรือพนั

1. ห้ามพ
าทะเบียนบ้าน

2. กรณี
ด้วยการปิด ทิ้
เจ้าหน้าที่มีหน
างราชการนั้นม

ตําบลโตนดด้วน
3. กรณจี

ยชน์ในการปฏิ
ทําสําเนาเอกสา
ปิด ทิ้ง หรือโป

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

ําเนาบัตรประ
กาศหรอืใบปลิ

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราช
535 และกฎ
มสงบแห่งชาติแ
สารที่ทางราชก
นักงานเจ้าหน้าท
พนักงานเทศบ
เพ่ือโฆษณาด้ว
จําเป็นต้องใช้

ทิ้ง หรือโปรยแ
น้าที่แจ้งหน่วย
มาเพ่ือใช้ประก
นหรือพนักงาน
จําเป็นต้องคัดส
บัติราชการขอ
ารดังกล่าวขึ้นเ
ปรยแผ่นประก

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ะจําตัวประชา
ลวิในที่สาธารณ

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

ชการตามพระ
หมายอ่ืนที่อยู่
และมาตรการดั
การออกให้ประ
ที่ถือปฏิบัติโดย

บาลตําบลโตนด
วยการปิด ทิ้ง
ช้เอกสารอ่ืนที่
แผ่นประกาศ
ยงานราชการที
กอบคําขอ เว้น
เจ้าหน้าที่เพ่ือป
สําเนาเอกสารร
องเทศบาลตําบ
เอง และห้ามมใิ
กาศหรือใบปลิ
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
าชนและสําเน
ณะในสํานักงา

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

ะราชบัญญัติก
ยู่ในอํานาจและ
ดังกล่าวอันเป็น
ะชาชน ซึ่งนาย
ยเคร่งครัดไปแ
ดด้วนหรือพนัก
 หรือโปรยแผ
ทางราชการอ

ศหรือใบปลิวใ
ที่เป็นผู้ออกเอ
นแต่ผู้ขอมีควา
ประกอบคําขอ
รายการทะเบีย
บลโตนดด้วน ให
ให้เรียกเก็บค่า
ลวิในที่สาธาร
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

นาทะเบียนบ้า
านเทศบาลตํา
------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

การรักษาความ
ะเป็นหน้าที่ขอ
นการอํานวยคว
กเทศมนตรีตํา
แล้ว ดังน้ี 
กงานเจ้าหน้าที
ผ่นประกาศหรื
ออกให้ในการส
ในที่สาธารณะ
กสารทางราช
ามประสงค์ที่จ
อด้วยตนเอง 
นบ้าน และบัต
ห้พนักงานเทศ
าใช้จ่ายทีเ่กิดจ
ณะ 

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
าน เพ่ือโฆษณ
บลโตนดด้วน

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

มสะอาดและ
องเทศบาลตําบ
วามสะดวกแล
าบลโตนดด้วน 

ที่เรียกสําเนาเอ
รือใบปลิวในที่
สอบสวนและต
ะ ให้พนักงาน
การดังกล่าว เ
ะนําเอกสารรา

ตรประจําตัวปร
ศบาลตําบลโตน
ากการทําสาํเน

บัตรประจําตัว

 

ณาด้วยการปิด
น 

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ความเป็นระเ
บลโตนดด้วนเ
ะลดภาระของ
 ได้มีคําสั่งให้พ

อกสารบัตรประ
ที่สาธารณะ 
ตรวจสอบเพ่ือ
นเทศบาลตําบล
 เพ่ือให้จัดส่งข้
าชการนั้นมาแส

ระชาชนหรือเอ
นดด้วนหรือพนั
นาดังกลา่วน้ันจ

วประชาชนขอ

ด ทิ้ง หรือ  

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

เบียบเรียบร้อ
ป็นไปตามคําส
ประชาชน จึงใ
พนักงานเทศบา

ะจําตัวประชาช

อประกอบคําข
ลโตนดด้วนหรื
้อมูลหรือสําเน
สดงต่อพนักงา

กสารราชการอื
นักงานเจ้าหน้า
จากผู้ขอโฆษณ

องผู้มอบอํานา

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

อย
สั่ง
ให้
าล

ชน

ขอ
รือ
นา
าน

อ่ืน 
าที่
ณา

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        เท

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
อํานาจแล
ดังกล่าวอั
ประชาชน
ปฏิบัติโดย
   
และสําเนา
   
จดทะเบีย
เอกสารท
ความประ
คําขอด้วย
   
เพ่ือประโย
เป็นผู้จัดท
จดทะเบีย
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํ
ทศบาลตําบลโ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
ละเป็นหน้าที่ข
อันเป็นการอําน
น ซึ่งนายกเทศ
ยเคร่งครัดไปแ

1. ห้ามพ
าทะเบียนบ้าน

2. กรณี
ยนพาณิชย์ ให

ทางราชการดังก
ะสงค์ที่จะนําเอ
ยตนเอง 

3. กรณจี
ยชน์ในการปฏิ
ทําสําเนาเอกส
ยนพาณิชย์ 

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

ําเนาบัตรประ
ตนดด้วน 

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราช
ของเทศบาลตํ
นวยความสะด
ศมนตรีตําบลโ
แล้ว ดังน้ี 
พนักงานเทศบ
เพ่ือจดทะเบีย

ณจําเป็นต้องใช้
ห้พนักงานเทศ
กล่าว เพ่ือให้จั
อกสารราชการ

จําเป็นต้องคัดส
บัติราชการขอ
สารดังกล่าวขึ้

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ะจําตัวประชา

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

ชการตามพระ
ตําบลโตนดด้ว
วกและลดภาร
โตนดด้วน ได้มี

บาลตําบลโตนด
ยนพาณิชย์ 
ช้เอกสารอ่ืนที่ท
ศบาลตําบลโตน
จัดส่งข้อมูลหรื
รน้ันมาแสดงต่

สําเนาเอกสารร
องเทศบาลตําบ
ขึ้นเอง และห้า

ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
าชนและสําเน

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

ะราชบัญญัติท
วนเป็นไปตาม
ระของประชาช
มีคําสั่งให้พนัก

ดด้วนหรือพนัก

ทางราชการอ
นดด้วนหรือพนั
รือสําเนาเอกส
อพนักงานเทศ

รายการทะเบีย
บลโตนดด้วน ให
ามมิให้เรียกเก็

าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

นาทะเบียนบ้า

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

ทะเบียนพาณิ
คําสั่งหัวหน้าค
ชน จึงให้ยกเลิ
กงานเทศบาลต

กงานเจ้าหน้าที

ออกให้ในการส
นักงานเจ้าหน้า
สารทางราชกา
ศบาลตําบลโตน

นบ้าน และบัต
ห้พนักงานเทศ
ก็บค่าใช้จ่ายที

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
าน เพ่ือจดทะ

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

ชย์ พ.ศ. 24
คณะรักษาควา
กการใช้สําเนา
ตําบลโตนดด้ว

ที่เรียกสําเนาเอ

สอบสวนและ
ที่มีหน้าที่แจ้งห
รน้ันมาเพ่ือใช้
นดด้วนหรือพน

ตรประจําตัวปร
ศบาลตําบลโตน
ที่เกิดจากการท

บัตรประจําตัว

 

ะเบียนพาณิช

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

499 และกฎห
ามสงบแห่งชา
าเอกสารที่ทาง
วนหรือพนักงา

อกสารบัตรประ

ตรวจสอบเพ่ือ
หน่วยงานราช
ช้ประกอบคําข
นักงานเจ้าหน้

ระชาชนหรือเอ
นดด้วนหรือพนั
ทําสําเนาดังก

วประชาชนขอ

ชย์ในสํานักงาน

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

หมายอ่ืนที่อยู่ใ
าติและมาตรกา
งราชการออกใ
านเจ้าหน้าที่ถื

ะจําตัวประชาช

อประกอบคําข
การที่เป็นผู้ออ

ขอ เว้นแต่ผู้ขอ
าที่เพ่ือประกอ

กสารราชการอื
นักงานเจ้าหน้า
ล่าวน้ันจากผู้ข

องผู้มอบอํานา

น 

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

ใน
าร
ให้
ถือ

ชน

ขอ
อก
อมี
อบ

อ่ืน 
าที่
ขอ

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        เท

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
และแก้ไข
เป็นไปตา
ภาระของ
โตนดด้วน
   
ประชาชน
   
ขออนุญา
เป็นผู้ออก
แต่ผู้ขอมี
เพ่ือประก
   
ราชการอื
พนักงาน
ดังกล่าวนั
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํ
ทศบาลตําบลโ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
ขเพ่ิมเติม (ฉบั
ามคําสั่งหัวหน
งประชาชน จึ
นได้มีคําสั่งให้

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะ

2. กรณี
าตใช้นํ้าประป
กเอกสารทางร
ความประสงค
กอบคําขอด้วย

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโย
เจ้าหน้าที่เป็น
น้ันจากผู้ขออน

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

ําเนาบัตรประ
ตนดด้วน 

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราช
ับที่ 1) พ.ศ. 2
น้าคณะรักษา
 จึงให้ยกเลิกก
้พนักงานเทศบ
พนักงานเทศ
เบียนบ้าน เพ่ือ
จําเป็นต้องใช้
ปา ให้พนักงา
ราชการดังกล่า
ค์ที่จะนําเอกส
ตนเอง 

ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการปฏิ
นผู้จัดทําสําเน
นุญาตใช้นํ้าป

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ะจําตัวประชา

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

ชการตามเทศบ
 2554 และก
ความสงบแห่

การใช้สําเนาเ
บาลตําบลโตน
ศบาลตําบลโต
อขออนุญาตใ
ช้เอกสารอ่ืนที่ท
านเทศบาลตํา
าว เพ่ือให้จัดส่
สารราชการน้ัน

ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการข
นาเอกสารดังก
ระปา  
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
าชนและสําเน

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

บัญญัติเทศบา
กฎหมายอ่ืนที่อ
ห่งชาติและมา
อกสารที่ทาง
นดด้วนหรือพ
ตนดด้วนหรือ
ใช้นํ้าประปา 
ทางราชการอ
บลโตนดด้วน

ส่งข้อมูลหรือสํ
นมาแสดงต่อพ

สารรายการทะ
องเทศบาลตํา
กล่าวขึ้นเอง แ

าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

นาทะเบียน เพ

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

าลตําบลโตนด
อยู่ในอํานาจแ
ตรการดังกล่า
ราชการออกใ

พนักงานเจ้าหน
อพนักงานเจ้า
 
ออกให้ในการส
หรือพนักงาน
าเนาเอกสารท

พนักงานเทศบ

ะเบียนบ้าน แ
าบลโตนดด้วน

 และห้ามมิให้เ

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
พ่ือขออนุญาต

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

ดด้วน เรื่องกา
ละเป็นหน้าที่
าวอันเป็นการ
ให้ประชาชน
น้าที่ถือปฏิบัติ
าหน้าที่เรียกส

สอบสวนและต
เจ้าหน้าที่มีห

ทางราชการนั้น
าลตําบลโตนด

และบัตรประจ
นให้พนักงานเ
เรียกเก็บค่าใช้

บัตรประจําตัว

 

ตใช้นํ้าประปา

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ารใช้นํ้าประป
ของเทศบาลต
รอํานวยความ
น   ซึ่งนายกเท
ติโดยเคร่งครดั
สําเนาเอกสาร

ตรวจสอบเพ่ือ
น้าที่แจ้งหน่ว
นมาเพ่ือใช้ประ
ดด้วนหรือพนั

จําตัวประชาช
เทศบาลตําบล
ช้จ่ายที่เกิดจา

วประชาชนขอ

าในสํานักงาน 

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

า พ.ศ. 255
ตําบลโตนดด้ว
มสะดวกและล
ทศมนตรีตําบ
ไปแล้ว ดังน้ี 
รบัตรประจําตั

อประกอบคําข
วยงานราชการ
ะกอบคําขอ เว้
ักงานเจ้าหน้า

ชนหรือเอกสา
ลโตนดด้วนหรื
กการทําสําเน

องผู้มอบอํานา

  

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

53 
วน
ลด
บล
 
ตัว

ขอ
รที่
ว้น
าที่

าร
รือ
นา

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        ใน

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
การเกษต
หัวหน้าค
ประชาชน
คําสั่งให้พ
   
ประชาชน
   
ขออนุญ
หน่วยงาน
ประกอบค
พนักงานเ
   
ราชการอื
พนักงาน
ดังกล่าวนั
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํ
นสํานักงานเทศ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
ตร พ.ศ. 255
คณะรักษาคว
น จึงให้ยกเลิก
พนักงานเทศบ

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะ

2. กรณี
าตใช้นํ้าประ
นราชการที่เป็น
คําขอ เว้นแต่
เจ้าหน้าที่เพ่ือป

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโย
เจ้าหน้าที่เป็น
น้ันจากผู้ขออน

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

ําเนาบัตรประ
ศบาลตําบลโต

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราชก
57 และกฎหม
วามสงบแห่งช
กการใช้สําเนา
บาลตําบลโตน
พนักงานเทศ
เบียนบ้าน เพ่ือ
จําเป็นต้องใช้

ะปาเพื่อการเ
นผู้ออกเอกสาร
ผู้ขอมีความป
ประกอบคําขอ

ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการปฏิ
นผู้จัดทําสําเน
นุญาตใช้นํ้าป

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ะจําตัวประชา
ตนดด้วน 

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามเทศบั
มายอ่ืนที่อยู่ใน
ชาติและมาต
าเอกสารที่ทาง
ดด้วนหรือพนั

ศบาลตําบลโต
อขออนุญาตใ
ช้เอกสารอ่ืนที่ท
เกษตร ให้พนั
รทางราชการดั
ระสงค์ที่จะนํา
อด้วยตนเอง 
ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการข
นาเอกสารดังก
ระปาเพื่อการ
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
าชนและสําเน

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

บัญญัติเทศบาล
นอํานาจและเป
ตรการดังกล่า
งราชการออก
นักงานเจ้าหน้
ตนดด้วนหรือ
ใช้นํ้าประปาเพ
ทางราชการอ
นักงานเทศบา
ดังกล่าว เพ่ือให
าเอกสารราชก

สารรายการทะ
องเทศบาลตํา
กล่าวขึ้นเอง แ
รเกษตร  
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

นาทะเบียน เพ

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

ลตําบลโตนดด้
ป็นหน้าที่ของ
าวอันเป็นกา
กให้ประชาชน
้าที่ถือปฏิบัติโ
อพนักงานเจ้า
พ่ือการเกษตร
ออกให้ในการส
าลตําบลโตนด
ห้จัดส่งข้อมูลห
การน้ันมาแสด

ะเบียนบ้าน แ
าบลโตนดด้วน

 และห้ามมิให้เ

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
พ่ือขออนุญาต

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

ด้วน เรื่องการบ
งเทศบาลตําบล
รอํานวยควา
   ซึ่งนายกเท
โดยเคร่งครัดไ
าหน้าที่เรียกส
ร 
สอบสวนและต
ดด้วนหรือพนั
หรือสําเนาเอก
งต่อพนักงาน

และบัตรประจ
นให้พนักงานเ
เรียกเก็บค่าใช้

บัตรประจําตัว

 

ตใช้นํ้าประปา

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

บริหารจัดการ
ลโตนดด้วนเป็
ามสะดวกแล
ทศมนตรีตําบล
ไปแล้ว ดังน้ี 
สําเนาเอกสาร

ตรวจสอบเพ่ือ
นักงานเจ้าหน้
กสารทางราชก
เทศบาลตําบล

จําตัวประชาช
เทศบาลตําบล
ช้จ่ายที่เกิดจา

วประชาชนขอ

าเพ่ือการเกษต

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

รนํ้าบาดาลเพื
ป็นไปตามคําสั
ะลดภาระขอ
ลโตนดด้วนได้

รบัตรประจําตั

อประกอบคําข
าที่มีหน้าที่แจ้
การน้ันมาเพ่ือใ
ลโตนดด้วนหรื

ชนหรือเอกสา
ลโตนดด้วนหรื
กการทําสําเน

องผู้มอบอํานา

ตร  

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

พ่ือ
สั่ง
อง
ด้มี

ตัว

ขอ
จ้ง
ใช้
รือ

าร
รือ
นา

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        สาํ

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
ราชการส
ตามคําสั่ง
ของประช
ได้มีคําสัง่
   
ประชาชน
   
คําขอรับ
ราชการที
ประกอบ
หรือพนัก
   
ราชการอื
หรือพนัก
ทําสําเนา
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํา
านักงานเทศบ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
ส่วนท้องถิ่น พ
งหัวหน้าคณะ
ชาชน จึงให้ยก
งให้พนักงานเท

1. ห้าม
นและสําเนาท

2. กรณี
บําเหน็จลูกจ้
ที่เป็นผู้ออกเอ
บคําขอ เว้นแต
งานเจ้าหน้าที่

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโ
กงานเจ้าหน้า
าดังกล่าวน้ันจ

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประจ
บาลตําบลโตน

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราชก
พ.ศ. 2542  
ะรักษาความส
กเลิกการใช้สํ
ทศบาลตําบลโต
พนักงานเทศ

ทะเบียนบ้าน เ
ณจําเป็นต้องใช
้างประจํา ให้
อกสารทางรา
ต่ผู้ขอมีความ
เพ่ือประกอบค

ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการป
าที่เป็นผู้จัดทํา
จากผู้ขอรับบํา
ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
จําตัวประชาช
ดด้วน 

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามระเบีย
  และกฎหมาย
สงบแห่งชาติแ
ําเนาเอกสาร
ตนดด้วนหรือพ
บาลตําบลโต

 เพ่ือขอรับบําเ
ช้เอกสารอื่นที
้พนักงานเทศ
าชการดังกล่า
ประสงค์ที่จะ
คําขอด้วยตนเอ
ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการ
าสําเนาเอกส
เหน็จลูกจ้างป
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
ชนและสําเนาท

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

ยบกระทรวงม
ยอ่ืนที่อยู่ในอํา
และมาตรการ
ที่ทางราชการ
พนักงานเจ้าห
นดด้วนหรือพ
เหน็จลูกจ้างป
ที่ทางราชการ
ศบาลตําบลโต
าว เพื่อให้จัด
ะนําเอกสารรา
อง 
สารรายการทะ
รของเทศบาล
สารดังกล่าวขึ้
ประจํา 
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

ทะเบียนบ้าน 

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

มหาดไทย ว่าด้
านาจและเป็น
รดังกล่าวอันเ
รออกให้ประช
น้าที่ถือปฏิบัติ
พนักงานเจ้าห
ประจํา 
รออกให้ในก
นดด้วนหรือพ
ส่งข้อมูลหรือ
าชการน้ันมาแ

ะเบียนบ้าน แ
ลตําบลโตนดด้
้นเอง  และห้

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
 เพ่ือขอรับบํา

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

ด้วยบําเหน็จลู
หน้าที่ของเทศ
ป็นการอํานว
ชาชน ซึ่งนาย
ติ โดยเคร่งครดั
หน้าที่เรียกสํา

ารสอบสวนแ
พนักงานเจ้าห
อสําเนาเอกสา
แสดงต่อพนัก

และบัตรประจ
ด้วน  ให้พนัก
้ามมิให้เรียกเ

บัตรประจําตัว

 

เหน็จลูกจ้างป

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ลูกจ้างของหน
ศบาลตําบลโต
วยความสะดว
ยกเทศมนตรีต
ัดไปแล้ว ดังน้ี
าเนาเอกสาร

และตรวจสอบ
หน้าที่มีหน้าที
ารทางราชกา
กงานเทศบาลต

จําตัวประชาช
กงานเทศบาลต
เก็บค่าใช้จ่าย

วประชาชนขอ

ประจําใน 

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

น่วยการบริหา
ตนดด้วนเป็นไ
วกและลดภาร
ตําบลโตนดด้ว
น้ี 
บัตรประจําตั

บเพื่อประกอ
ที่แจ้งหน่วยงา
ารนั้นมาเพื่อใ
ตําบลโตนดด้ว

ชนหรือเอกสา
ตําบลโตนดด้ว
ยที่เกิดจากกา

องผู้มอบอํานา

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

าร
ไป
ระ
วน 

ตัว

อบ
าน
ใช้
วน

าร
วน
าร

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        ใน

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
เป็นหน้าที
อันเป็นก
ประชาชน
ปฏิบัติ โด
   
ประชาชน
   
คําขออนุ
หน่วยงาน
เพื่อใช้ปร
โตนดด้วน
   
ราชการอื
หรือพนัก
ทําสําเนา
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํา
นสํานักงานเทศ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้กา
ที่ของเทศบาล
ารอํานวยคว
น ซึ่งนายกเท
ดยเคร่งครัดไป

1. ห้าม
นและสําเนาท

2. กรณี
นุญาตประกอ
นราชการที่เป็
ระกอบคําขอ
นหรือพนักงาน

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโ
กงานเจ้าหน้า
าดังกล่าวน้ันจ

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประจ
ศบาลตําบลโต

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราชก
ลตําบลโตนดด้ว
ามสะดวกแล
ศมนตรีตําบล
ปแล้ว ดังน้ี 
พนักงานเทศ

ทะเบียนบ้าน เ
ณจําเป็นต้องใช
อบกิจการโรง
ป็นผู้ออกเอกส
อ เว้นแต่ผู้ขอม
นเจ้าหน้าที่เพ่ือ

ณีจําเป็นต้องคั
ยชน์ในการป
าที่เป็นผู้จัดทํา
จากผู้ขออนุญา
ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
จําตัวประชาช
ตนดด้วน 

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

การตามพระรา
วนเป็นไปตาม
ละลดภาระขอ
ลโตนดด้วน ได้

บาลตําบลโต
 เพ่ือขออนุญา
ช้เอกสารอื่นที
งาน ให้พนัก
สารทางราชกา
มีความประส
อประกอบคําข
ัดสําเนาเอกส
ฏิบัติราชการ
าสําเนาเอกส
าตประกอบกจิ
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
ชนและสําเนาท

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

าชบัญญัติโรง
มคําสั่งหัวหน้
องประชาชน จึ
ด้มีคําสั่งให้พนั

นดด้วนหรือพ
ตประกอบกจิ
ที่ทางราชการ
งานเทศบาล
ารดังกล่าว เพื
สงค์ที่จะนําเอ
ขอด้วยตนเอง 
สารรายการทะ
รของเทศบาล
สารดังกล่าวขึ้
จการโรงงาน 
าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

ทะเบียนบ้าน 

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

งงาน พ.ศ. 25
้าคณะรักษาค
จึงให้ยกเลิกก
นักงานเทศบาล

พนักงานเจ้าห
จการโรงงาน 
รออกให้ในก
ตําบลโตนดด้
พ่ือให้จัดส่งข้อ
อกสารราชกา
 
ะเบียนบ้าน แ
ลตําบลโตนดด้
้นเอง  และห้
 
น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
 เพ่ือขออนุญา

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

535  และกฎ
ความสงบแห่ง
ารใช้สําเนาเอ

ลตําบลโตนดด้ว

หน้าที่เรียกสํา
 
ารสอบสวนแ
ด้วนหรือพนัก
อมูลหรือสําเน
รนั้นมาแสดง

และบัตรประจ
ด้วน  ให้พนัก
้ามมิให้เรียกเ

บัตรประจําตัว

 

าตประกอบกจิ

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ฎหมายอ่ืนที่อ
งชาติและมาต
อกสารที่ทางร
้วนหรือพนักง

าเนาเอกสาร

และตรวจสอบ
กงานเจ้าหน้า
นาเอกสารทาง
งต่อพนักงาน

จําตัวประชาช
กงานเทศบาลต
เก็บค่าใช้จ่าย

วประชาชนขอ

จการโรงงาน 

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

ยู่ในอํานาจแล
ตรการดังกล่า
ราชการออกใ
านเจ้าหน้าที่ถื

บัตรประจําตั

บเพื่อประกอ
าที่มีหน้าที ่แจ้
งราชการน้ันม
เทศบาลตําบ

ชนหรือเอกสา
ตําบลโตนดด้ว
ยที่เกิดจากกา

องผู้มอบอํานา

 

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

ละ
าว
ให้
ถือ

ตัว

อบ
จ้ง
มา
บล

าร
วน
าร

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        บริ

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
และกฎห
สงบแห่ง
สําเนาเอก
โตนดด้วน
   
ประชาชน
   
คําขอใบอ
หน้าที่แจ้
ราชการน
เทศบาลต
   
ราชการอื
หรือพนัก
ทําสําเนา
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํา
ริการน้ํามันใน

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้กา
มายอ่ืนที่อยู่ใ
ชาติและมาต
กสารที่ทางรา
นหรือพนักงาน

1. ห้าม
นและสําเนาท

2. กรณี
อนุญาตประก
จ้งหน่วยงานร
นั้นมาเพื่อใช้ป
ตําบลโตนดด้ว

3. กรณี
อ่ืน เพ่ือประโ
กงานเจ้าหน้า
าดังกล่าวน้ันจ

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประจ
นสํานักงานเทศ

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
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ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
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 ประกาศ

ประกาศ
จาํตัวประชาชน
ายในสํานักงาน

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
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 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

ทศบาล พ.ศ. 2
ของเทศบาลต

นการอํานวยค
าชน ซึ่งนายก
ฏิบัติโดยเคร่ง
อพนักงานเจ้า
โภคบริโภค 
รออกให้ในก
ลตําบลโตนด
พ่ือให้จัดส่งข้อ
รราชการนั้นมา

นบ้าน และบัต
ด้วน ให้พนักง
ให้เรียกเก็บค่า

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
พ่ือขอรับการสนั

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

 2496 และแ
ตําบลโตนดด้
ความสะดวกแ
กเทศมนตรีตํา
ครัดไปแล้ว ดั
าหน้าที่เรียกส

ารสอบสวนแ
ด้วนหรือพนั
อมูลหรือสําเน
าแสดงต่อพนัก

ตรประจําตัวปร
านเทศบาลตํา
าใช้จ่ายที่เกิดจ

บัตรประจําตัว

 

นับสนุนนํ้าอุปโ

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

แก้ไขเพ่ิมเติมถึ
ด้วนเป็นไปตา
และลดภาระ
าบลโตนดด้ว
ดังน้ี 
สําเนาเอกสาร

และตรวจสอบ
ักงานเจ้าหน้า
นาเอกสารทาง
กงานเทศบาลต

ระชาชนหรือเอ
าบลโตนดด้ว
จากการทําสํา

วประชาชนขอ

ภคบริโภค   

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

ถึง (ฉบับที่ 13
มคําสั่งหัวหน้
ของประชาช
น ได้มีคําสั่งใ

รบัตรประจําตั

บเพื่อประกอ
าที่มีหน้าที่แจ้
งราชการน้ันม
ตําบลโตนดด้ว

กสารราชการอื
นหรือพนักงา
เนาดังกล่าวน้ั

องผู้มอบอํานา

  

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

3) 
น้า
ชน 
ให้

ตัว

อบ
จ้ง
มา
วน

อ่ืน 
าน
น้ัน

าจ 



 

เรื่อง   ยก
        ใน

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
กฎหมาย
แห่งชาติ
สําเนาเอ
ตําบลโตน
   
ประชาชน
   
คําขอรับก
ราชการที
ประกอบ
หรือพนัก
   
เพ่ือประโ
เจ้าหน้าที
จากผู้ขอรั
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สํ
นสํานักงานเทศ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
อ่ืนที่อยู่ในอํา
และมาตรกา
กสารที่ทางร
นดด้วนหรือพ

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะเ

2. กรณี
การช่วยเหลอื
ที่เป็นผู้ออกเอ
บคําขอ เว้นแต
กงานเจ้าหน้าที

3. กรณจี
โยชน์ในการป
ที่เป็นผู้จัดทําสํ
รับการช่วยเห

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประ
ศบาลตําบลโต

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

การปฏิบัติราช
นาจและเป็นห
ารดังกล่าวอัน
าชการออกให
นักงานเจ้าหน
พนักงานเทศ
เบียนบ้าน เพ่ือ

ณีจําเป็นต้องใช
อสาธารณภัย ใ
อกสารทางรา
ต่ผู้ขอมีความป
ที่เพ่ือประกอบ
จําเป็นต้องคัดส
ปฏิบัติราชการ
สาํเนาเอกสารด
ลือสาธารณภั

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ะจําตัวประชา
ตนดด้วน 

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

ชการตามพร
หน้าที่ของเทศ
นเป็นการอําน
ห้ประชาชน ซ
น้าที่ถือปฏิบัติ
ศบาลตําบลโต
อขอรับการช่ว
ช้เอกสารอื่นท
ให้พนักงานเท
าชการดังกล่า
ประสงค์ที่จะน
บคําขอด้วยตน
สําเนาเอกสารร
รของเทศบาล
ดังกล่าวขึ้นเอ
ัย 
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
าชนและสําเน

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

ระราชบัญญัติ
ศบาลตําบลโต
นวยความสะ
 ซึ่งนายกเทศ
ติโดยเคร่งครัดไ
ตนดด้วนหรือ
วยเหลือสาธาร
ที่ทางราชกา
ทศบาลตําบลโ
าว เพ่ือให้จัด
นําเอกสารรา
นเอง 
รายการทะเบีย
ตําบลโตนดด้
ง และห้ามมิใ

าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

นาทะเบียนบ้า

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

ติป้องกันและ
ตนดด้วนเป็นไ
ะดวกและลดภ
มนตรีตําบลโ
ไปแล้ว ดังน้ี 
อพนักงานเจ้า
รณภัย 
รออกให้ในก
โตนดด้วนหรือ
ส่งข้อมูลหรือ
ชการน้ันมาแ

นบ้าน และบัต
ด้วน ให้พนักง
ให้เรียกเก็บค่า

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
าน เพ่ือขอรับ

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

บรรเทาสาธ
ไปตามคําสั่งหั
ภาระของปร
ตนดด้วน ได้

 
าหน้าที่เรียกส

ารสอบสวนแ
อพนักงานเจ้าห
อสําเนาเอกสา
สดงต่อพนักง

ตรประจําตัวปร
านเทศบาลตํา
าใช้จ่ายที่เกิดจ

บัตรประจําตัว

 

บการช่วยเหลื

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ารณภัย พ.ศ
หัวหน้าคณะรั
ระชาชน จึงให
้มีคําสั่งให้พนั

สําเนาเอกสาร

และตรวจสอบ
หน้าที่มีหน้าที
ารทางราชกา
งานเทศบาลตํ

ระชาชนหรือเอ
าบลโตนดด้ว
จากการทําสํา

วประชาชนขอ

อสาธารณภัย

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

ศ. 2550 แล
ักษาความสง
ห้ยกเลิกการใ
นักงานเทศบา

รบัตรประจําตั

บเพื่อประกอ
ที่แจ้งหน่วยงา
ารน้ันมาเพ่ือใ
ตําบลโตนดด้ว

กสารราชการอื
นหรือพนักงา
เนาดังกล่าวน้ั

องผู้มอบอํานา

ย   

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

ละ
งบ
ใช้
าล

ตัว

อบ
าน
ใช้
วน

อ่ืน 
าน
น้ัน

าจ 



 

เรื่อง  ยก
       ในส

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
2552 แ
รักษาคว
ยกเลิกกา
เทศบาลต
   
ประชาชน
   
คําขอแจ้
หน่วยงาน
มาเพ่ือใช้
โตนดด้วน
   
เพ่ือประโ
เจ้าหน้าที
จากผู้แจง้
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สาํ
สํานักงานเทศ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
รอํานวยความส
นักงาน ก.พ.ร

เพ่ือให้ก
และกฎหมาย
ามสงบแห่งช
ารใช้สําเนาเอก
ตําบลโตนดด้ว

1. ห้ามพ
นและสําเนาทะเ

2. กรณี
จ้งเรื่องราวร้อ
นราชการที่เป็
ช้ประกอบคําข
นหรือพนักงาน

3. กรณจี
โยชน์ในการป
ที่เป็นผู้จัดทําสํ
งเรื่องราวร้อง

4. กรณี
นามรับรองสาํ

   

าเนาบัตรประ
ศบาลตําบลโต

 17 ของคําสั่งห
วกในการประก
การปรับเปลี่ย
ป็นประธาน 
ฐบาลดิจิทัล ป
สะดวกและลด
ร. เสนอ น้ัน  

ารปฏิบัติราช
อ่ืนที่อยู่ในอํา

ชาติและมาตร
กสารที่ทางรา
วนหรือพนักงา
พนักงานเทศ
เบียนบ้าน เพ่ือ

ณีจําเป็นต้องใช
องเรียน/ร้องท
ป็นผู้ออกเอกส
ขอ เว้นแต่ผู้ข
นเจ้าหน้าที่เพื
จําเป็นต้องคัดส
ปฏิบัติราชการ
สาํเนาเอกสารด
เรียน/ร้องทุก

ณมอบอํานาจให
าเนาถูกต้อง 

 ประกาศ

ประกาศ
ะจําตัวประชาช
นดด้วน 

หัวหน้าคณะรกั
กอบธุรกิจ ลง
ยนตามนโยบา
  มีมติให้ยกเลิ
ประกอบกับใน
ดภาระของประ

  

ชการตามระเบี
านาจและเป็น
รการดังกล่าว
าชการออกให้ป
านเจ้าหน้าทีถ่ื
ศบาลตําบลโต
อแจ้งเรื่องราว
ช้เอกสารอื่นท
ทุกข์ ให้พนักง
สารทางราชก
ขอมีความประ
พ่ือประกอบคํา
สําเนาเอกสารร
รของเทศบาล
ดังกล่าวขึ้นเอ
ข์ 
ห้บุคคลอ่ืนดํา

ศ ณ วันที่  9 

(น
นายกเ

 
 

ศเทศบาลตําบ
ชนและสําเนา

--------------

กษาความสงบแ
งวันที่ 4 เมษา
าย Thailand 
ลิกการใช้สําเ
นการประชุมค
ะชาชน (การไม

บียบสํานักนา
นหน้าที่ของเท
อันเป็นการอํ
้ประชาชน ซึ่ง
ถือปฏิบัติโดยเ
ตนดด้วนหรือ
ร้องเรียน/ร้อง
ที่ทางราชกา
งานเทศบาล
การดังกล่าว  
ะสงค์ที่จะนําเ
าขอด้วยตนเอ
รายการทะเบีย
ตําบลโตนดด้
ง และห้ามมิใ

าเนินการแทน

  เมษายน  พ

นายไกรสิงห์  ทิ
เทศมนตรีตําบ

 
 

บลโตนดด้วน 

าทะเบียนบ้าน

------ 

แห่งชาติ ที่ 21
ายน พ.ศ. 25
 4.0 ครั้งที่ 1
เนาบัตรประจ
คณะรัฐมนตรี 
ม่เรียกสําเนาเ

ยกรัฐมนตรี ว
ทศบาลตําบล
อํานวยความส
งนายกเทศมน
เคร่งครัดไปแล
อพนักงานเจ้า
งทุกข์ 
รออกให้ในก
ตําบลโตนดด้
 เพื่อให้จัดส่ง
เอกสารราชก
อง 
นบ้าน และบัต

ด้วน ให้พนักง
ให้เรียกเก็บค่า

น ให้ใช้สําเนาบ

พ.ศ. 2563 

ทพิย์มาก) 
บลโตนดด้วน 

 
น เพ่ือแจ้งเรื่อ

1/2560  เรือ่
560 และตาม
1/2561  เมื่
จําตัวประชาช
 เมื่อวันที่ 2 ตุ
อกสารที่ทางร

 ว่าด้วยการจัด
ลโตนดด้วนเป็
สะดวกและลด
นตรีตําบลโตน
ลว้ ดังน้ี 
าหน้าที่เรียกส

ารสอบสวนแ
ด้วนหรือพนัก
ข้อมูลหรือสํา
ารน้ันมาแสด

ตรประจําตัวปร
านเทศบาลตํา
าใช้จ่ายที่เกิดจ

บัตรประจําตัว

 

องราวร้องเรีย

อง  การแก้ไขเพ
มมติคณะกรรม
มื่อวันที่ 30 เม
ชนและสําเน
ตุลาคม 2561
ราชการออกให้

ดการเรื่องราว
ปนไปตามคําสั
ดภาระของป

นดด้วน ได้มีคํา

สําเนาเอกสาร

และตรวจสอบ
กงานเจ้าหน้า
าเนาเอกสารท
ดงต่อพนักงาน

ระชาชนหรือเอ
าบลโตนดด้ว
จากการทําสํา

วประชาชนขอ

ยน/ร้องทุกข์  

พ่ิมเติมกฎหมา
มการขับเคล่ือ
มษายน 256
าทะเบียนบ้า
1 มีมติเห็นชอ
ห้จากประชาชน

วร้องทุกข์ พ.ศ
สั่งหัวหน้าคณ
ระชาชน จึงใ
าสั่งให้พนักงา

รบัตรประจําตั

บเพื่อประกอ
าที่มีหน้าที่แจ้
ทางราชการนั้
นเทศบาลตําบ

กสารราชการอื
นหรือพนักงา
เนาดังกล่าวน้ั

องผู้มอบอํานา

 

าย
อน
61 
าน
อบ
น) 

ศ. 
ณะ
ให้
าน

ตัว

อบ
จ้ง
นั้น
บล

อ่ืน 
าน
น้ัน

าจ 



 

เรื่อง  ยก
       ในส

   

   
เพ่ืออํานว
การปฏิรูป
โดยมีนา
เพื่อรองรั
มาตรการ
ตามที่สําน

   
ที่อยู่ในอํ
และมาต
เอกสารที
โตนดด้วน
   
ประชาชน
   
ข้อมูลข่า
ราชการที
ประกอบ
หรือพนัก
   
เพ่ือประโ
เจ้าหน้าที
จากผู้ข้อม
   
พร้อมลงน

   
 
 
 

กเลิกการใช้สาํ
สํานักงานเทศ

 

ตามข้อ 1
วยความสะดว
ปเพ่ือรองรับก
ยกรัฐมนตรีเป
รับการเป็นรัฐ
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งราชการ ให้
อกสารทางรา
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