
รายงานการประชุมคณะท างานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์ จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมล าห้วยหามแหองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

 

******************* 

 
ผู้มาประชุม 

1. ส.ต.ท.อุเทน   สถาน  ต าแหน่ง ปลัด อบต.  ประธานคณะท างาน 
  2. นายควงศักดิ์   โทแก้ว  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 

3. นายประมวล   อวดกล้า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
4. นางศิริมา   โคตรมา  ต าแหน่ง ผู้นวยการกองสวัสดิการสังคม คณะท างาน 

  5. นางสท้าน   อวดกล้า  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   คณะท างาน 
6. นางยุพาพร   อินธิไชย  ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล   คณะท างาน 

  7. นางจิดาภา   เลิศชยางนุกูร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์     คณะท างานและเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

 
 
 

  



 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพรอม ส.ต.ท.อุเทน  สถาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประธานคณะท างาน 
พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประธานที่
ประชุมฯ กลาว เปดประชุมและด าเนินการ ประชุมคณะท างานฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานกรรมการได้แจ้งถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามค าสั่ง อบต.โนนกอก ที่ 32/2562     ลง
วันที่ 12 มกราคม 2562 ดังนี้ 
 1. ส ารวจภารกิจเพ่ือด าเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจที่มีผลกระทบโดยตรงกับ
การให้บริการประชาชน 
 2.พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3.ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือวินิจฉัยและให้ความ
เห็นชอบ 
ประธานได้น าเสนอภารกิจและโครงสร้างของ อบต. ดังนี้ 
 1.ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) 
 (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) 
 (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) 
 (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) 
 (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4) 
 (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) 
 (7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6) 
 (2)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6) 
 (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4) 
 (4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10) 
 (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) 
 (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา16 (5) 

(7)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16 (19) 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))  
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(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) 
6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))  
(7)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))  
(2)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))  
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6) 
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))  
(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา 67 (8)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))  
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา (16 (9) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร (มาตรา 67 (9))  
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))  
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรา 17 (3))  
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 

17 (16)) 
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ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกก ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการ 

ภารกิจหลัก 
1. การรับภาษีบ ารุงท้องที่ 
2. การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
3. การรับช าระภาษีป้าย 
4. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
5. การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
6. การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
7. การขออนุญาตขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2543 
8. การขออนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 
9. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
10.การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย  
11.สนับสนุนน้ าอปุโภค/บริโภค 
12.การรับจดทะเบียนและต่อทะเบียนผู้พิการ 
13.การติดต่อเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง เอกสาร ประกวดราคาซื้อ/จ้าง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา 
ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่างๆมากมาย  เมื่อมี
หลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้นเพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของต าบลโนนกอก เป็นไปอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด 6 จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจ
ของต าบลโนนกอก” ค าสั่งที่ 321/2559 ลงวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้คณะท างานฯ มี
อ านาจหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความจ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือ
การด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม หรือมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการแทน และพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับต าบลข้อบัญญัติต าบล ที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการของเทศบาล หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อ
ประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรายละเอียดค าสั่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ 
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แล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้
ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้ที่ประชุมคณะท างานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงทบทวนภารกิจต่าง ๆ ของต าบล ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนเป็นส าคัญ  
 

โดยส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้ต าบลโนน
กอก ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่จ าเป็นก็
ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือน าภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได้ โดย
จะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ  
1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะให้ด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน  เพ่ือน า
ทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วมเช่น การ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ หรือ
การบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการแทนโดยต าบลเป็นผู้ควบคุมก าหนด
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการให้บริการ  

- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของต าบล ควรมีความยืดหยุ่น และมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วน
ราชการ ต าบลสามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ให้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตามภารกิจ  
2. การทบทวนข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบล กรณีที่ต าบลเห็นว่าข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบลใดของต าบลไม่สอดคล้อง 
หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อการด าเนินกิจการของต าบล หรือก่อให้เกิดภาระหรือ
ความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ต าบลพิจารณาด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของต าบล 

 จึงขอให้ที่ประชุมคณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ  หรือข้อบัญญัติที่เห็นว่าควรที่จะต้องด าเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และมีความคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้พิจารณาภารกิจตามหน้าที่
ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในต าบล 

นางสท้าน  อวดกล้า 
นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง : กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 

นายควงศักดิ์  โทแก้ว 
ผู้อ านวยการกองช่าง : กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 

นางศิริมา   โคตรมา    
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม :  กองสวัสดิการสังคมไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 

นางจิดาภา  เลิศชยางนุกูร   
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด : ส านักงานปลัด ขอเสนอการปรับปรุงภารกิจการปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย) 
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ส.ต.ท.อุเทน   สถาน 
ปลัด อบต.โนนกอก  เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจงานในหน้าที่ และจัดท าผังกระบวนการและข้อก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ (ปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย) ให้แต่งตั้งคณะท างาน โดยมีหน้าที่อ านาจ ดังนี้ 

1. ส ารวจงานบริการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกที่ต้องปฏิบัติ 
2. ปรับปรุงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. พิจารณาภารกิจหลักของหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควนมอบหมายอ านาจ ตัดสินใจเกี่ยวกับ

การสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือด าเนินการใดๆ ไปสู่ด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

4. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกทราบใน 30 วัน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ส.ต.ท.อุเทน   สถาน  
ปลัด อบต.โนนกอก  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกได้จัดท าโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือบริการประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้
มารับบริการในกระบวนงานปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงแต่งตั้ง
คณะท างานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัยพร้อมทั้งส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 
  โดยภารกิจในกระบวนงานการปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
3 ส่วน ดังนี้ 

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 
 




