
โครงการลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่ง 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
................................................... 

๑. ชื่อโครงการ   
โครงการลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองปลิง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการทั้ง
ตามอ านาจหน้าที่และตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ โดยมีหลักการท างานที่จะต้องยึดถือไว้ว่า 
“การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการ
บริการจัดการที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากขึ้น” พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ทางด้านการสาธารณสุข โดยการควบคุมดูแลกิจกรรมและ
กิจการต่างๆในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ได้กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการได้ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ให้อ านาจ
แก่สภาท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่างๆ เช่น การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หรือการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะ
มีผลบังคับกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นทุกคน ส่วนที่ ๒ ให้อ านาจแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถออก
ค าสั่งแก่บุคคลใดๆที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้น เพ่ือก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
หรือให้หยุดด าเนินกิจการ หรือให้พักใช้ใบอนุญาต หรือให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ 
  การอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงนั้นเป็นการ
ควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสภาพสังคมในชุมชน โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ
เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตด้วย ส าหรับระยะเวลาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ต้องมีการปรับลด
ระยะเวลา ขั้นตอนการให้มีความสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ วรรคแรก ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจัดท าหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติในหมวด ๕ และ หมวด ๗     

เพ่ือให้การบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองปลิง  
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ขอรับบริการ ด้าน

การอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  
 
 



 
-๒- 

 
๓.๓ เพ่ือให้การบริการสาธารณะเกี่ยวกับการออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองปลิง สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองปลิง จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย 
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                       

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง กิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือท าง                       
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                       
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๔.๒ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง และมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

๕. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ จัดท าโครงการและเสนอร่างโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา 

๕.๒ แต่งตั้งคณะท างานลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

๕.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงต้อง
ปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๕.๔ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๕.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิงทราบ 
 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ตั้งแตเ่ดือน ธันวาคม ๒๕๖2  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3  
 

๗. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ 
          ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองปลิง  
๘.๒ อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ขอรับบริการ ด้านการ

อนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
๘.๓ การบริการสาธารณะเกี่ยวกับการออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองปลิง แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  
๘.๔ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

ปลิง และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร  

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เขียนโครงการ 
              (นางสาวพรรณภา  หินสอ) 
                                  เจ้าพนักงานสาธารณสุข     

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายพาณิชย์  บุญยู) 
                            หัวหน้าส านักปลัด 
 ผู้เห็นชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางทัศนีย์  เจริญไชย) 
                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวนิรมล   นามฮุง) 
                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
      

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายก าพล  ประดับศิลป์)  
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้อนุมัติโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
   
     (ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 



 ของ 
โดยล ำดับต่อไป ซึ่งอาการพระราชทานแนวทางพัฒนา หน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  ให้ประชาชน

ได้มาศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติ                     
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

ที่    683    / 2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่ง 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
..................................................................... 

เพ่ือให้การบริการสาธารณะด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิงมีความรวดเร็ว สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้ขอรับบริการได้อย่างทันท่วงที และ
มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  
๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะท างานลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง ประกอบด้วย 
 

  ๑.  นายก าพล  ประดับศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะท างาน 
  ๒.  นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างาน 
  ๓.  นางทัศนีย์  เจริญไชย  ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 

๔.  นายพาณิชย์  บุญยู  หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
๕.  นายอาทิตย์  สุริยมาตย์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  คณะท างาน 
6.  นางกิ่งดาว   ศรีวิเศษ  เจ้าพนักงานพัสดุ   คณะท างาน 
7.  นางสุวรรณา  ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 

  8.  นางสาวพรรณภา  หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข    คณะท างาน/เลขานุการ 
   

  ให้คณะท างานมีหน้าที่ 
๑.  ส ารวจรูปแบบ ขั้นตอน ระยะเวลาการบริการสาธารณะด้านการอนุญาตและออกค าสั่ง

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
๒.  พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
๓.  พิจารณาว่าเรื่องใดผู้บังคับบัญชาควรมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ

อนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๔.  รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค์ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงทราบ 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                                                                (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง  การลดขั้นตอนด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

........................................................................ 

เพ่ือให้การบริการสาธารณะด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิงมีความรวดเร็ว สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้ขอรับบริการได้อย่างทันท่วงที และ
มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  
๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จึงปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 

 
ทั้ งนี้  ขั้นตอนการด าเนินการในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละประเภท และขั้นตอน

กระบวนการจัดการกรณีเหตุร าคาญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 
 

                                                                  (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กระบวนการบริการตามข้อบัญญัติ 
ระยะเวลาเดิมที่
ให้บริการ/ราย 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลด/ราย 

๑ ขออนุญาตเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน 
๒ ขออนุญาตเกี่ยวกับกิจการตลาด ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน 
๓ ขออนุญาตเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน 
๔ ขออนญุาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                        ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน 
๕ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุร าคาญ ไม่เกิน ๗ วัน ไม่เกิน ๕ วัน 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง  สรุปผลตามโครงการลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
........................................................................ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้มีค าสั่ง ที่ 682/ ๒๕๖2  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  
๒๕๖2  แต่งตั้งคณะท างานลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื ่อส ารวจรูปแบบ ขั ้นตอน ระยะเวลาการบริการ
สาธารณะด้านการอนุญาตและออกค าสั ่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ตลอดจน
พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน นั้น   
  คณะท างานลดขั้นตอนการบริการด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ได้ด าเนินงานตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ   ๒๕๖
3  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖๒ 
 
 

                                                       (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 

ที ่ กระบวนการบริการตามข้อบัญญติั 
ระยะเวลาเดิมที่

บริการ/ราย 
ระยะเวลาที่ปรับ

ลด/ราย 
จ านวน 

ผู้รับบริการ 
การด าเนินงาน 

/ราย 
๑ ขออนุญาตเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน - - 

๒ ขออนุญาตเกี่ยวกับกิจการตลาด ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน - - 

๓ ขออนุญาตเกี่ยวกับการจ าหน่ายสนิค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน - - 

๔ ขออนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ                        ไม่เกิน ๒  วัน ลดเหลือ  ๑  วัน - - 

๕ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตรุ าคาญ ไม่เกิน ๗ วัน ไม่เกิน ๕ วัน ๑ ราย ๕ วัน 


