รายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําปง
*******************
ผูมาประชุม
1. นายสุรพล พูนสวัสดิ์
2. นายทศพร โคตรพันธ
3. นางชนรรทนสิตา สุประพนธ
4. นายสัมพันธ ไชยเสน
5. นายพงษพัฒน พับโพธิ์
6. นางอรวรรณ สุดใจ
7. นางนงนุช ทองหมื่นไวย
ผูเขารวมประชุม
ไมมี

ตําแหนง ปลัด อบต.
ประธานคณะทํางาน
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป คณะทํางานและเลขานุการ

2
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานคณะทํางาน
พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานที่
ประชุมฯ กลาว เปดประชุมและดําเนินการ ประชุมคณะทํางานฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ประธานกรรมการไดแจงถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามคําสั่ง อบต.กําปง ที่ 321/2559
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. สํารวจภารกิจเพื่อดําเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจที่มีผลกระทบโดยตรง
กับการใหบริการประชาชน
2.พิ จ ารณาภารกิ จ ของหน ว ยงานในการปฏิบัติร าชการหรือการดําเนิน การใดๆ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
3.ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อวินิจฉัยและให
ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ
ประธานไดนําเสนอภารกิจและโครงสรางของ อบต. ดังนี้
1.ดานโครงการสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การผังเมือง
(5) การควบคุมอาหาร
(6) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือประปา
(7) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(3) การบํารุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(4) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(5) การสงเสริมกีฬา
(6) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
3.ดานเศรษฐกิจ
(1) จัดหาน้ําเพื่อการเกษตร
(2) จัดใหมี และบํารุงรักษาไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) จัดใหมี และสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
(4) สงเสริมใหอุตสาหกรรม ในครอบครัว

(5) บํารุง และสงเสริมการประกอบอาชีพ ของราษฎร
6) หาผลประโยชนจากทรัพยสิน ของ อบต.
(7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
4.ดานสังคม และวัฒนธรรม
การสาธารณสุข
(1) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ
(2) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
สิ่งแวดลอม
(1) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
(3) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(4) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
(5) จัดใหมี และบํารุงทางระบายน้ํา
(6) จัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(7) การคุมครอง และดูแลรักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(8) จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
การศึกษา
(8) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เปนที่ทราบกันดีแลววา ที่ผานมามีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ไดแจงแนวทางและวิธีการตางๆมากมาย เมื่อมี
หลักเกณฑออกมาก็ตองปฏิบัติใหถูกตองดังนั้นเพื่อใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของตําบลกําปง เปนไป
อยางถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หมวด 6 จึงมีคําสั่งแตงตั้ง “คณะทํางานพิจารณาปรับปรุง
ภารกิ จ ของตํ า บลกํ า ป ง ” คํ า สั่ ง ที่ 321/2559 ลงวั น ที่ 26 เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง กํ า หนดให
คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกภารกิจ ของสวนราชการภายใน
องคการบริหารสวนตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะใหดําเนินการตอไปหรือไม หรือมีความ
จําเปนตองแปรสภาพภารกิจหรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะศูนยบริการรวม หรือมอบใหองค กร
เอกชนดําเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกขอบังคับตําบลขอบัญญัติตําบล ที่เห็น
วาไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจการของเทศบาล

หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งรายละเอียดคําสั่งก็ไดแจงใหทุกทานทราบแลว ดังนั้นจึงขอใหทุกทานที่ไดรับการแตงตั้ง มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยซึ่งการประชุมในวันนี้ ไดกําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหที่ประชุมคณะทํางานฯ ไดพิจารณาปรับปรุง
ทบทวนภารกิจตาง ๆ ของตําบล ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันมากที่สุด จึงขอใหทุกทานชวยกัน
พิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
โดยสําหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีแนวทางในการดําเนินการ คือ ให
ตําบลกําปง ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ วาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไมถา
ไมจําเปนก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อใหมีประสิทธิภาพขึ้น หรือนําภารกิจไปรวมกับ
ภารกิจอื่นได โดยจะเกิดการประหยัดและคุมคา และผลการปรับปรุงภารกิจดังกลาวมีประเด็นที่ควรพิจารณา
คือ
1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ
- ทบทวนภารกิ จ ของส ว นราชการภายในตํ า บล ว า ภารกิ จ ใดมี ค วามจํ า เป น หรื อ สมควรที่ จ ะให
ดําเนินการตอไปหรือไม โดยอาศัยวิธีสอบทานการใชจายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุมคาของเงิน
เพื่อนําทรัพยากรไปจัดทําในสวนที่มีความจําเปนมากกวา
- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะเปนศูนยรับผิดชอบรวมเชน
การจัดตั้งศูนยบริการรวม สําหรับการติดตอสอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจ
หนาที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบใหองคกรเอกชนดําเนินการแทนโดยตําบลเปนผู
ควบคุมกําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการใหบริการ
- การจัดโครงสรางภายในสวนราชการของตําบล ควรมีความยืดหยุน และมอบอํานาจใหหัวหนาสวน
ราชการ ตําบลสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวรเองได ทั้งนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตาม
ภารกิจ
2. การทบทวนข อบั ญญั ติ ข อบั งคั บ ตํ า บล กรณีที่ตําบลเห็น วาขอบัญ ญัติ ขอบังคับ ตําบลใดของตําบลไม
สอดคล อง หรื อไม เ หมาะสมกั บ สถานการณ ปจ จุบั น หรือไมอํานวยตอ การดําเนิ น กิจ การของตําบล หรื อ
กอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหตําบลพิจารณาดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิก ทั้งนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตําบล

จึงขอใหที่ประชุมคณะทํางานชวยกันวิเคราะหภารกิจ หรือขอบัญญัติที่เห็นวาควรที่จะตองดําเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด และมีความคุมคา
กับงบประมาณที่ตองใชจาย ตลอดจนเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ โดยใหพิจารณาภารกิจ
ตามหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ภายในตําบล

ผูอํานวยการกองคลัง : กองคลังไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ
รักษาการแทนผูอํานวยการกองชาง :
ผูอํานวยการสวัสดิการสังคม :

กองชางไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ

กองสวัสดิการสังคมไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ

หัวหนาสํานักปลัด : สํานักงานปลัด
ขอเสนอการปรับปรุงภารกิจการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน (ปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย)
นายสุรพล พูนสวัสดิ์ เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนเปน ไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 จึงใหผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการสํารวจงานในหนาที่ และจัดทําผังกระบวนการและขอกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย) ใหแตงตั้งคณะทํางาน โดยมีหนาที่
อํานาจ ดังนี้
1. สํารวจงานบริการองคการบริหารสวนตําบลกําปงที่ตองปฏิบัติ
2. ปรับปรุงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ
3. พิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานวา เรื่องใดผูบังคับบัญชาสมควนมอบหมายอํานาจ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใดๆ ไปสูดํารงตําแหนง
อื่นๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความคลองตัวและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน
4. ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงทราบใน 30 วัน
ที่ประชุม
รับทราบ
นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําปงไดจัดทําโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนผูมารับบริการในกระบวนงานปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลกําปง ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่
วางไว จึงแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานการปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณ

ภัย ซึ่งมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัยพร อมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
โดยภารกิ จ ในกระบวนงานการปรั บ ลดขั้ น ตอนการช ว ยเหลื อ สาธารณภั ย ส ว น
ราชการที่เกี่ยวของ 3 สวน ดังนี้
กระบวนงานบริหารตามภารกิจ จะดําเนินการดังนี้
ที่
กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาเดิมที่ใหบริการ ระยะเวลาที่ปรับลด
5 นาที
1. ประชาชนแจงเหตุ/รองเรียน/รองทุกข
3 นาที
2.

รับเรื่องตรวจสอบ/บันทึกนําเสนอผูบังคับบัญชา 5 นาที
และแจงหนวยงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติ

3.

แจงผลการดําเนินการแกประชาชน

ที่ประชุม

5 วัน

3 นาที
3 วัน

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด :
สํานักงานปลัด ขอเสนอการ ปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย เกี่ยวกับ
การใหบริการรถบรรทุกน้ําองคการบริหารสวนตําบลกําปง จากเดิมที่ใหบริการทุกกรณีไม วาจะอยูในชวงเกิด
สาธารณภั ย (ภั ย แล ง /อั ค คี ภั ย ) หรื อ ไม เป น การให บ ริ ก าร เฉพาะงานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
โดยเฉพาะในชวงสาธารณภัย (ภัยแลง) ใน สวนของสาธารณภัย (อัคคีภัย) สามารถใหบริการไดทันที่เมื่อไดรับ
แจงขอบริการ แลวรายงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
ที่ประชุม

รับทราบ

ที่ประชุม :
จากที่หัวหนาสํานักปลัด เสนอพิจารณาปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย มีมิติ
เห็นชอบ สวนกองอื่นๆที่ยังไมมีการปรับปรุงภารกิจ หรือทบทวนภารกิจ ขอบัญญัติ ใหทุกกองปฏิบัติหนาที่
ตามเดิม
ประธานคณะทํางานฯ : เมื่อที่ประชุมไดมีมติใหทุกกองกลับไปพิจารณาในอํานาจหนาที่ของตําบลกอน คอย
นําเสนอพิจารณากันภายหลัง การประชุมในวันนี้ก็เปนอันสิ้นสุดเพียงเทานี้
ปดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางนงนุช ทองหมื่นไวย)
เลขานุการคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ
ผูจดรายงานการประชุม

