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         กระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค   กทม.  10200 

               29  มีนาคม  2547 
เร่ือง   ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546   
             2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3/ว 4422 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2546       
             3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.3/ว 196 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 
สิ่งที่สงมาดวย     ตัวอยางคําสั่งมอบอํานาจฯ    จํานวน  1  ฉบับ 

  ตามที่ใหจังหวัดแนะนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน จํานวน 18 กระบวนงาน ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 และ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินศึกษาและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้น 
  กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็นวา  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการจัดทําหลัก
เกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 จึงขอใหจังหวัดแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการในสวนที่
เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย    ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  ดังนี้ 

1.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรลดระยะเวลาในการพิจารณา  
การสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชนใหเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมี
ประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

     1.1 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ มีขั้นตอนดังนี้ 
                                      (1) สํารวจอํานาจหนาที่ของผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ       
การปฏิบัติราชการอื่นใด และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
                                      (2) ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด มอบอํานาจใหผูดํารง
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
                                      (3) ในการมอบอํานาจ ควรจัดทําเปนหนังสือโดยระบุรายละเอียดในการมอบอํานาจ   
ใหชัดเจน เชน ผูรับมอบอํานาจ  อํานาจที่มอบใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน หลักเกณฑตาง ๆ ที่มี 
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การกําหนดขึ้นเพื่อการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ วิธีการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ  
เปนตน 
        (4) กําหนดมาตรการติดตามและประเมินผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ    เชน กําหนด
หวงเวลาเหมาะสมใหผูรับมอบอํานาจรายงานสรุปผลการดําเนินการในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจ    การสุมสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนผูมารับบริการ เปนตน 
                   (5) เวียนแจงสวนราชการภายใน และประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบวา องคกร       
ปกครองสวนทองถ่ินไดมอบอํานาจในเรื่องใด ใหผูใด ตามกฎหมายใด พรอมบัญชีแสดงการมอบอํานาจ 
 สําหรับการมอบอํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหปลัดหรือรองปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติราชการแทน ควรจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ        
โดยอาจพิจารณาตามตัวอยางคําสั่งมอบอํานาจฯ ที่สงมาพรอมหนังสือนี้ 
                                1.2 การจัดตั้งศูนยบริการรวม  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล  
ยื่นคําขออนุมัติ ขออนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจของหนวยงาน   
ภายนอกที่ตอเนื่องจากภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน การขออนุญาตใชน้ําประปา ไฟฟา 
โทรศัพท เปนตน โดยกระบวนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรวม ประกอบดวย 
               - การรับเรื่องขออนุญาต และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบใหถูกตอง
ครบถวน 
                        - การสงเรื่องใหกับหนวยงานเจาของเรื่อง เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
                        - การติดตามความคืบหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ 
                        - การแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ 
    การเตรียมการจัดตั้งศูนยบริการรวม อาจมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
            (1) ตั้งคณะทํางานจัดตั้งศูนยบริการรวมประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน 
ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของทั้งหมดเปนกรรมการ 
 (2) รวบรวมกระบวนงานบริการประชาชนในภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
และภารกิจของหนวยงานภายนอกที่จะใหบริการในศูนยบริการรวมและใหหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละ
กระบวนงานดําเนินการดังนี้ 

                                 - ปรับระบบการทํางานของแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เช่ือมตอระหวางศูนย
บริการรวม และหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ของแตละกระบวนงาน 

                                 - ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจงายและเกิดความ
สะดวกในการกรอกเอกสาร 

                                 - จัดพิมพรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ประชาชนตองใชประกอบในการ     
ขออนุมัติ อนุญาตพรอมเอกสารคําขอในกระบวนงานตาง ๆ เพื่อใหศูนยบริการรวมใชในการบริการประชาชน 
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                                 -  การจัดอบรมเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  
ในระบบงานและรายละเอียดตาง ๆ ของแตละกระบวนงาน ที่มีการใหบริการในศูนยบริการรวม 

 (3) ประกาศจัดตั้งศูนยบริการรวม และมอบหมายใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน               
ณ ศูนยบริการรวม 

      สําหรับการจัดตั้งศูนยบริการรวม ขณะนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการโครงการนํารอง  
จัดตั้งศูนยบริการรวม โดยมีการเปดตัวในกรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตบางเขน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 
เพื่อใหบริการดานการขออนุญาตสรางบาน ขอเลขที่บาน ขออนุญาตใชไฟฟา ขออนุญาตใชน้ําประปา และ    
ขอหมายเลขโทรศัพทเปนบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนยบริการรวม และจะขยายผลการดําเนินการไปยัง   
สวนภูมิภาค 3 จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม, พื้นที่
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม และในพื้นที่อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

2.  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรจะไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงาน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ใหไดรับบริการโดยเร็ว รวมทั้งจัดใหมีชองทางการติดตอส่ือสาร เพื่อที่จะตรวจสอบความตองการของ
ประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาได โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
                                  2.1 กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงานบริการ  มีขั้นตอนดังนี้ 

                         (1) ตั้งคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยดําเนินการดังนี้ 

                              -  สํารวจงานบริการประชาชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ทั้งหมดทุกกระบวนงาน ของทุกหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                              - ในแตละกระบวนงาน  ใหสํารวจคนหาขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ที่เปนปจจุบัน  โดยอาจพิจารณาจากขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในเรื่องนั้น ๆ 
ไดกําหนดไวแลว  หากยังไมไดกําหนดไวตามกฎหมาย ใหพิจารณาจากขั้นตอนและระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดขึ้นไวแลว ในกรณีที่กระบวนงานบริการประชาชนใด ยังไมมีการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานมากอนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขั้นตอน และระยะเวลาดังกลาว โดยใชเวลาที่ปฏิบัติจริงในปจจุบันเปนฐานในการลดขั้น
ตอนและระยะเวลาตอไป 
                                                   - สําหรับกระบวนงานที่กระทรวงมหาดไทยแนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปรับลดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนแลว จํานวน 18 กระบวนงาน  ตามหนังสือที่อางถึง  องคกร  ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํามา
พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนไดตามความเหมาะสม  
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                           (2)  ดําเนินการเพื่อหาวิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการโดย      
วิธีการตาง ๆ  เชน 

                              - ยุบรวมหรือตัดขั้นตอนที่เห็นวารวมกันได  หรือไมจําเปนออกไป 
                                 - การกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ โดยพยายามลดขั้นตอน

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการลง 30 – 50 % จากที่กําหนดไวเดิมหรือที่ปฏิบัติไดจริง แลวแตวากรณีใด   
จะมีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการนอยกวากัน 

              - การพัฒนาใหเจาหนาที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
                       (3) จัดทําแผนปฏิบัติการวาจะลดขั้นตอนเรื่องใด เมื่อใด ใหครบทุกกระบวนงาน   

ภายใน ป พ.ศ. 2550 
                       (4) ใหประกาศขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบโดยทั่วไป 

และจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติไว  ณ  จุดบริการพรอมทั้งจัดระบบรับเรื่องรองเรียน
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะและพิจารณาเรื่องรองเรียน  กรณีที่ประชาชนเห็นวายังไมไดรับบริการ
ตามคํามั่นสัญญาที่ประกาศ  รวมทั้งหาวิธีการใหประชาชน เขาถึงและรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ได       
โดยงาย  เชน  การเปดเผย Website หรือ ตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นของทองถ่ิน 

                       (5)  การประเมินผล  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ  และสุมตรวจสอบระยะเวลาการใหบริการประชาชน ของ    
แตละกระบวนงานวาเปนไปตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดประกาศไวหรือไม  เพื่อนํามาปรับปรุง   
แกไขตอไป 

         (6) ในระหวางดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน    องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรจัดระบบวิธีการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนไปพรอมกันดวย เชน จัดหาน้ําดื่ม, วารสาร, 
หนังสือพิมพ ไวบริการผูมาติดตอ หรือมีชองทางพิเศษสําหรับบริการคนชรา คนพิการ พระภิกษุ หรือสตรีมีครรภ เปนตน 

    2.2 กรณีมีการติดตอสอบถามเปนหนังสือ  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ควรกําชับใหพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน ใหความสําคัญ ในกรณีหากไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจาก
ประชาชน หรือจากสวนราชการเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น  ใหตอบคําถามหรือแจง
ผลการดําเนินการภายใน 15 วัน  หรือตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศกระบวนงานลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนไว 

    2.3 การรับฟงขอรองเรียน  มีขั้นตอนดังนี ้
                          (1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรกําชับใหพนักงานสวนทองถิ่น กรณีไดรับคํารอง

เรียน  เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ  อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอ
มูลและสาระตามสมควรใหรีบนําเสนอผูบังคับบัญชาโดยทันที 

/-(2) ผูบริหาร … 
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                          (2) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานงานและสั่งการ ใหผูมี       
หนาที่เกี่ยวของดําเนินการ ปรับปรุง แกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวโดยเร็ว  แลวรายงานผลใหผูบริหาร     
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ  พรอมแจงใหบุคคลผูรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นทราบผลการดําเนินการ
ไปในคราวเดียวกัน 

                 2.4 การเปดเผยขอมูล  มีขั้นตอนดังนี ้
                         (1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเปดเผยขอมูลการปฏิบัติราชการทุกเรื่อง           โดยประชาชนทั่ว

ไปสามารถตรวจดูได เวนแตกรณีไมสามารถเปดเผยไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  ของทางราชการ พ.ศ. 2540 
                           (2)  งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรประกาศใหประชาชน 

ทั่วไปทราบหรือจัดสงใหประชาชนในเขตพื้นที่ หรือจัดทําปายแสดงรายการโครงการตาง ๆ  ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดทราบเปนการทั่วไป 

           (3)  ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาทองถิ่น     ทั้งนี้ สภาทอง
ถ่ินหรือประธานสภาทองถิ่นควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับประชาชนในการเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่น  และ
ประชาสัมพันธหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบดังกลาวใหประชาชนทราบดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจ
การบานเมืองที่ดีตอไป  

    ขอแสดงความนับถือ 

 

               (นายอนุชา  โมกขะเวส) 
            รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                      หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น         
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น      
โทร. 0-2243-2226 ตอ 135, 137       
โทรสาร 0-2243-1812   
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยางคําสั่งมอบอํานาจ) 
คําสั่งเทศบาลเมือง ……….. 

ที่ ……./2547 
เร่ือง  มอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

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

เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลเมือง …………. เปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว รวมทั้งเปน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนโดยตรง  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 จึงมอบอํานาจใหปลัดเทศบาลเมือง………… ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต และการอนุมัติ
ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําสั่งนี้  ในการนี้เมื่อปลัดเทศบาลเมือง …………ไดปฏิบัติราชการแทนที่ไดรับมอบอํานาจ
ตามคําสั่งนี้ไปแลว ใหทําบัญชีสรุปยอเรื่องเสนอนายกเทศมนตรีใหทราบ ทุกสามสิบวัน 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    ส่ัง  ณ  วันที่  ……   เดือน ………………  พ.ศ. 2547          
    
 
      (ลงช่ือ) 
                  (…………………………..) 
              ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมือง ……. 
 
 

บัญชีการมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีใหปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งเทศบาลเมือง …………. ที่ ……../2547 ลงวันที่  …… มีนาคม พ.ศ.2547 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงาน

1 การอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
(ตาม ม.4 ม.33 ม.56 และ ม.60 แหง พ.ร.บ.การสาธารณ
สุข พ.ศ.2535)  

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนญุ
เลิกกิจการที่เปนอั

2 อนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร (ตาม ม.4 ม.34 ม.56 และ ม.60 แหง   
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนญุ
และเลิกกิจการสถ
สะสมอาหาร (พื้นท

3 อนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  (ตาม 
ม.4 ม.41 ม.56 และ ม.60 แหง พ.ร.บ.การสาธารณ
สุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนญุ
เลิกจําหนายสินคา

4 อนุญาตจัดต้ังตลาด (ตาม ม.4 ม.34 ม.56 และ ม.60 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
่

อํานาจในการอนุญ



แหง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และเลิกกิจการตลา
5 อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย

อาคาร (ตาม ม.4 ม.25 ม.27 และ ม.40 แหง 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนญุ
รื้อถอน หรือเคลื่อ

6 ฯลฯ ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


