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  5. นางสาวรัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด  คณะท างาน 
  6. นางสาวศิริยาภรณ์ เพิ่มทอง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

 



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมนึก  ฉันโชคดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ประธาน
คณะท างาน พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพน
แพง ประธานที่ประชุมฯ กลาว เปดประชุมและด าเนินการ ประชุมคณะท างานฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานกรรมการได้แจ้งถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามค าสั่ง อบต.โพนแพง ที่ 91/2561  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
 1. ส ารวจภารกิจเพ่ือด าเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจที่มีผลกระทบโดยตรง
กับการให้บริการประชาชน 
 2.พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3.ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือวินิจฉัยและให้
ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 ประธานได้น าเสนอภารกิจและโครงสร้างของ อบต. ดังนี้ 
 1.ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 (3) การสาธารณูปการ 
 (4) การผังเมือง 
 (5) การควบคุมอาหาร 
 (6) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 
 (7) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) การจัดการศึกษา 
 (2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 (3) การบ ารุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (4) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (5) การส่งเสริมกีฬา 
 (6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
(1) จัดหาน้ าเพ่ือการเกษตร 
(2) จัดให้มี และบ ารุงรักษาไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) จัดให้มี และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
(4) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม ในครอบครัว 
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(5) บ ารุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของราษฎร 
6) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ อบต. 
(7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
4.ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
การสาธารณสุข 
(1) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 
(2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
5ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(3) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(4) จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
(5) จัดให้มี และบ ารุงทางระบายน้ า 
(6) จัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(7) การคุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(8) จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
6.ด้านการศึกษา 
(1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่างๆมากมาย  เมื่อมี

หลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้นเพ่ือให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของต าบลโพนแพง เป็นไป

อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด 6 จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะท างานพิจารณาปรับปรุง

ภารกิจของต าบลโพนแพง” ค าสั่งที่ 91/2561 ลงวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้

คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายใน

องค์การบริหารส่วนต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความ

จ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม หรือมอบให้องค์กร

เอกชนด าเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับต าบลข้อบัญญัติต าบล ที่เห็น

ว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการของเทศบาล 



หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งรายละเอียดค าสั่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้ที่ประชุมคณะท างานฯ ได้พิจารณาปรับปรุง

ทบทวนภารกิจต่าง ๆ ของต าบล ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกัน 

พิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  

โดยส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้

ต าบลโพนแพง ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่

ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือน าภารกิจไปรวมกับ

ภารกิจอ่ืนได้ โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา 

คือ  

1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะให้

ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน 

เพ่ือน าทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วมเช่น 

การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจ

หน้าที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการแทนโดยต าบลเป็นผู้

ควบคุมก าหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการให้บริการ  

- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของต าบล ควรมีความยืดหยุ่น และมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วน

ราชการ ต าบลสามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ให้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตาม

ภารกิจ  

2. การทบทวนข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบล กรณีที่ต าบลเห็นว่าข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบลใดของต าบลไม่

สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อการด าเนินกิจการของต าบล หรือ

ก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ต าบลพิจารณาด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของต าบล 



 จึงขอให้ที่ประชุมคณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรอืข้อบัญญัติที่เห็นว่าควรที่จะต้องด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด และมีความคุ้มค่า

กับงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้พิจารณาภารกิจ

ตามหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในต าบล 

 
ผู้อ านวยการกองคลัง :  กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
รักษาการแทนผู้อ านวยการกองช่าง :  กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
หัวหน้าส านักปลัด : ส านักงานปลัด  ขอเสนอการปรับปรุงภารกิจการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน (ปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย) 
 
นายสมนึก  ฉันโชคดี เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจงาน
ในหน้าที่ และจัดท าผังกระบวนการและข้อก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ปรับ
ลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย) ให้แต่งตั้งคณะท างาน โดยมีหน้าที่อ านาจ ดังนี้ 

1. ส ารวจงานบริการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงที่ต้องปฏิบัติ 
2. ปรับปรุงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. พิจารณาภารกิจหลักของหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควนมอบหมายอ านาจ ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือด าเนินการใดๆ ไปสู่ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

4. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงทราบใน 30 วัน  
 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
นายสมนึก  ฉันโชคดี ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงได้จัดท าโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการในกระบวนงานปรับลดขั้นตอน
การช่วยเหลือสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
จึงแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานการปรับลดขั้นตอนการ
ช่วยเหลือสาธารณภัย ซึ่งมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลด
ขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัยพร้อมทั้งส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 



   โดยภารกิจในกระบวนงานการปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย มี
กระบวนงานบริหารตามภารกิจ จะด าเนินการดังนี้ 

ที ่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 

ประชาชนแจ้งเหตุ/ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
รับเรื่องตรวจสอบ/บันทึกน าเสนอผู้บังคับบัญชา
และแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
 
แจ้งผลการด าเนินการแก่ประชาชน 

5 นาท ี
 
5 นาท ี
 
 
5 วัน 
 

3 นาท ี
 
3 นาท ี
 
 
3 วัน 
 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
หัวหน้าส านักปลัด :  ส านักงานปลัด  ขอเสนอการ ปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย เกี่ยวกับ

การให้บริการรถบรรทุกน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง จากเดิมที่ให้บริการทุกกรณีไม่ 
ว่าจะอยู่ในช่วงเกิดสาธารณภัย (ภัยแล้ง/อัคคีภัย) หรือไม่  เป็นการให้บริการ เฉพาะงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในช่วงสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ใน ส่วนของสาธารณ
ภัย (อัคคีภัย) สามารถให้บริการได้ทันที่เมื่อได้รับแจ้งขอบริการ แล้วรายงานหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ที่ประชุม :  จากที่หัวหน้าส านักปลัด เสนอพิจารณาปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย มีมิติ

เห็นชอบ ส่วนกองอ่ืนๆที่ยังไม่มีการปรับปรุงภารกิจ หรือทบทวนภารกิจ ข้อบัญญัติ ให้ทุก
กองปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม 

 
ประธานคณะท างานฯ :  เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้ทุกกองกลับไปพิจารณาในอ านาจหน้าที่ของต าบลก่อน ค่อย

น าเสนอพิจารณากันภายหลัง การประชุมในวันนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดเพียงเท่านี้ 
 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 

 (นางสาวศิริยาภรณ์  เพ่ิมทอง) 
เลขานุการคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


