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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอม นายสุรพล  พูนสวัสด์ิ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานคณะทํางาน 
พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานท่ี
ประชุมฯ กลาว เปดประชุมและดําเนินการ ประชุมคณะทํางานฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ประธานกรรมการไดแจงถึงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามคําสั่ง อบต.กําปง ท่ี 321/2559  
ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
 1. สํารวจภารกิจเพ่ือดําเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรง
กับการใหบริการประชาชน 
 2.พิจารณาภารกิจของหนวยงานในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 3.ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือวินิจฉัยและให
ความเห็นชอบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ประธานไดนําเสนอภารกิจและโครงสรางของ อบต. ดังนี้ 
 1.ดานโครงการสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 (1) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 (2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
 (3) การสาธารณูปการ 
 (4) การผังเมือง 
 (5) การควบคุมอาหาร 
 (6) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือประปา 
 (7) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 (1) การจัดการศึกษา 
 (2) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
 (3) การบํารุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 (4) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (5) การสงเสริมกีฬา 
 (6) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

3.ดานเศรษฐกิจ 
(1) จัดหาน้ําเพ่ือการเกษตร 
(2) จัดใหมี และบํารุงรักษาไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(3) จัดใหมี และสงเสรมิกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
(4) สงเสริมใหอุตสาหกรรม ในครอบครัว 
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(5) บํารุง และสงเสริมการประกอบอาชีพ ของราษฎร 
6) หาผลประโยชนจากทรัพยสิน ของ อบต. 
(7) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
 
4.ดานสังคม และวัฒนธรรม 
การสาธารณสุข 
(1) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 
(2) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
สิ่งแวดลอม 
(1) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(3) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(4) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
(5) จัดใหมี และบํารุงทางระบายน้ํา 
(6) จัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
(7) การคุมครอง และดูแลรักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(8) จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
การศึกษา 
(8) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

เปนท่ีทราบกันดีแลววา ท่ีผานมามีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ไดแจงแนวทางและวิธีการตางๆมากมาย เม่ือมี

หลักเกณฑออกมาก็ตองปฏิบัติใหถูกตองดังนั้นเพ่ือใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของตําบลกําปง เปนไป

อยางถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หมวด 6 จึงมีคําสั่งแตงตั้ง “คณะทํางานพิจารณาปรับปรุง

ภารกิจของตําบลกําปง” คําสั่ง ท่ี 321/2559 ลงวันท่ี 26 เดือนธันวาคม พ .ศ . 2559 ซ่ึงกําหนดให

คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกภารกิจของสวนราชการภายใน

องคการบริหารสวนตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะใหดําเนินการตอไปหรือไม หรือมีความ

จําเปนตองแปรสภาพภารกิจหรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะศูนยบริการรวม หรือมอบใหองคกร

เอกชนดําเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกขอบังคับตําบลขอบัญญัติตําบล ท่ีเห็น

วาไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจการของเทศบาล 



หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ซ่ึงรายละเอียดคําสั่งก็ไดแจงใหทุกทานทราบแลว ดังนั้นจึงขอใหทุกทานท่ีไดรับการแตงตั้ง มีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีดวยซ่ึงการประชุมในวันนี้ ไดกําหนดใหมีข้ึนเพ่ือใหท่ีประชุมคณะทํางานฯ ไดพิจารณาปรับปรุง

ทบทวนภารกิจตาง ๆ ของตําบล ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันมากท่ีสุด จึงขอใหทุกทานชวยกัน 

พิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  

โดยสําหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในประเด็น 

ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีแนวทางในการดําเนินการ คือ ให

ตําบลกําปง ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ วาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไมถา

ไมจําเปนก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือใหมีประสิทธิภาพข้ึน หรือนําภารกิจไปรวมกับ

ภารกิจอ่ืนได โดยจะเกิดการประหยัดและคุมคา และผลการปรับปรุงภารกิจดังกลาวมีประเด็นท่ีควรพิจารณา 

คือ  

1. การทบทวนภารกิจ มีข้ันตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของสวนราชการภายในตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรท่ีจะให

ดําเนินการตอไปหรือไม โดยอาศัยวิธีสอบทานการใชจายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุมคาของเงิน 

เพ่ือนําทรัพยากรไปจัดทําในสวนท่ีมีความจําเปนมากกวา 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะเปนศูนยรับผิดชอบรวมเชน 

การจัดตั้งศูนยบริการรวม สําหรับการติดตอสอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจ

หนาท่ี หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบใหองคกรเอกชนดําเนินการแทนโดยตําบลเปนผู

ควบคุมกําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการใหบริการ  

- การจัดโครงสรางภายในสวนราชการของตําบล ควรมีความยืดหยุน และมอบอํานาจใหหัวหนาสวน

ราชการ ตําบลสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวรเองได ท้ังนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตาม

ภารกิจ  

2. การทบทวนขอบัญญัติ ขอบังคับตําบล กรณีท่ีตําบลเห็นวาขอบัญญัติ ขอบังคับตําบลใดของตําบลไม

สอดคลอง หรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมอํานวยตอการดําเนินกิจการของตําบล หรือ

กอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหตําบลพิจารณาดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลิก ท้ังนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของตําบล 



 จึงขอใหท่ีประชุมคณะทํางานชวยกันวิเคราะหภารกิจ หรอืขอบัญญัติท่ีเห็นวาควรท่ีจะตองดําเนินการ

ทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด และมีความคุมคา

กับงบประมาณท่ีตองใชจาย ตลอดจนเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ โดยใหพิจารณาภารกิจ

ตามหนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ ภายในตําบล 

 

 
ผูอํานวยการกองคลัง :  กองคลังไมมีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
รักษาการแทนผูอํานวยการกองชาง :  กองชางไมมีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
ผูอํานวยการสวัสดิการสังคม :  กองสวัสดิการสังคมไมมีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
หัวหนาสํานักปลัด : สํานักงานปลัด  ขอเสนอการปรับปรุงภารกิจการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงาน (ปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย) 
 
นายสุรพล พูนสวัสดิ์ เพ่ือใหการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ.2546 จึงใหผูมีสวนเก่ียวของดําเนินการสํารวจงานในหนาท่ี และจัดทําผังกระบวนการและขอกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย) ใหแตงตั้งคณะทํางาน โดยมีหนาท่ี
อํานาจ ดังนี้ 

1. สํารวจงานบริการองคการบริหารสวนตําบลกําปงท่ีตองปฏิบัติ 
2. ปรับปรุงข้ันตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. พิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานวา เรื่องใดผูบังคับบัญชาสมควนมอบหมายอํานาจ ตัดสินใจ

เก่ียวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใดๆ ไปสูดํารงตําแหนง
อ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน 

4. ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงทราบใน 30 วัน  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงไดจัดทําโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนผูมารับบริการในกระบวนงานปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ี
วางไว จึงแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานการปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณ



ภัย ซ่ึงมีหนาท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัยพรอมท้ัง
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
   โดยภารกิจในกระบวนงานการปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย สวน
ราชการท่ีเก่ียวของ 3 สวน ดังนี้ 
กระบวนงานบริหารตามภารกิจ จะดําเนินการดังนี้ 

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมท่ีใหบริการ ระยะเวลาท่ีปรับลด 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 

ประชาชนแจงเหตุ/รองเรียน/รองทุกข 
 
รับเรื่องตรวจสอบ/บันทึกนําเสนอผูบังคับบัญชา
และแจงหนวยงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
 
แจงผลการดําเนินการแกประชาชน 

5 นาที 
 
5 นาที 
 
 
5 วัน 
 

3 นาที 
 
3 นาที 
 
 
3 วัน 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
หัวหนาสํานักปลัด :  สํานักงานปลัด  ขอเสนอการ ปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย เก่ียวกับ
การใหบริการรถบรรทุกน้ําองคการบริหารสวนตําบลกําปง จากเดิมท่ีใหบริการทุกกรณีไม วาจะอยูในชวงเกิด
สาธารณภัย (ภัยแลง/อัคคีภัย) หรือไม  เปนการใหบริการ เฉพาะงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเฉพาะในชวงสาธารณภัย (ภัยแลง) ใน สวนของสาธารณภัย (อัคคีภัย) สามารถใหบริการไดทันท่ีเม่ือไดรับ
แจงขอบริการ แลวรายงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ท่ีประชุม :  จากท่ีหัวหนาสํานักปลัด เสนอพิจารณาปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย มีมิติ
เห็นชอบ สวนกองอ่ืนๆท่ียังไมมีการปรับปรุงภารกิจ หรือทบทวนภารกิจ ขอบัญญัติ ใหทุกกองปฏิบัติหนาท่ี
ตามเดิม 
 
ประธานคณะทํางานฯ :  เม่ือท่ีประชุมไดมีมติใหทุกกองกลับไปพิจารณาในอํานาจหนาท่ีของตําบลกอน คอย
นําเสนอพิจารณากันภายหลัง การประชุมในวันนี้ก็เปนอันสิ้นสุดเพียงเทานี้ 
 
 
ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

 (นางนงนุช  ทองหม่ืนไวย) 
เลขานุการคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 

ผูจดรายงานการประชุม 



 

 
 
 


