(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุม
คณะทำงำนกำรปรับปรุงกระบวนงำนบริกำรตำมขั้นตอนและลดเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖2
วันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี
--------------------------ผู้มำประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
1 นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี
ปลัดอบต.โนนทองอินทร์
สุมำนิตย์ วงษ์ดี
2 นำงสำวเอมอร บัณฑิตกุล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
เอมอร บัณฑิตกุล
3 นำยบุญเสริม อุทำทอง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
บุญเสริม อุทำทอง
4 นำงสำวเกณิกำ เสือเสนำ
หัวหน้ำสำนักปลัด
เกณิกำ เสือเสนำ
5 นำยสนิทร์ บุตรโคษำ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม สนิทร์ บุตรโคษำ
6 นำงมณฑิรำ เสริมทรัพย์
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
มณฑิรำ เสริมทรัพย์
7 นำงสำวสุภำพรรณ สรวงศิริ
หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี
สุภำพรรณ สรวงศิริ
8 นำยไกรยศ รักษำนวล
นักพัฒนำชุมชน
ไกรยศ รักษำนวล
9 นำยจิระเดช ศรีลำวงษ์
นักทรัพยำกรบุคคล
จิระเดช ศรีลำวงษ์
10 นำยเริงศักดิ์ พจนำ
นักวิชำกำรศึกษำ
เริงศักดิ์ พจนำ
11 นำงสำวอุไลวรรณ พันธุวงศำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
อุไลวรรณ พันธุวงศำ
12 จ.อ.บริสุทธิ์ วิชัยผิน
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
บริสุทธิ์ วิชัยผิน
13 นำงสำวชุดำภรณ์ ศรีจันทร์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ชุดำภรณ์ ศรีจันทร์
14 นำยวสุ สำยกองคำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
วสุ สำยกองคำ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นำยสิงหำ เครือเนตต์
นำยไสว อำจหำญ
นำยอำรุณ ลุนพิจิตร
นายบุญลือ จันทรเสนา

ตำแหน่ง
กำนันตำบลโนนทองอินทร์
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7
ตัวแทนประชำชน

ลำยมือชื่อ
สิงหำ เครือเนตต์
ไสว อำจหำญ
อำรุณ ลุนพิจิตร
บุญลือ จันทรเสนำ

-2เริ่มประชุม
นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี
ประชุมและประธำนฯ

เวลำ ๑๐.๐๐ น.
ตำแหน่งปลัดอบต.โนนทองอินทร์ ทำหน้ำที่ประธำนคณะทำงำนได้กล่ำวเปิด
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังนี้

ระเบียบวำระที่ ๑
นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
ตำมคำสั่งอบต.โนนทองอินทร์ที่ ๖70/๒๕61 ลงวันที่ 26 ธันวำคม ๒๕61 เรื่อง
คณะทำงำนกำรปรับปรุงกระบวนงำนบริกำรตำมขั้นตอนและลดเวลำกำรปฏิบัติ
รำชกำรเพื่อบริ ก ำรประชำชน โดยมีห น้ำที่ปรับปรุงกระบวนงำนบริ ก ำรตำม
ขั้นตอนและลดระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน พิจำรณำภำรกิจของหน่วยงำน
ในแต่ละส่วน/กอง ให้เกิดควำมเหมำะสม รำยงำนผลสัมฤทธิ์ ปัญหำและอุปสรรค
เสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ

มติที่ประชุม

ในที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องรับรองระเบียบกำรประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ไม่มี

มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓
นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี
ประธำนฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
ตำมที่องค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลโนนทองอินทร์ ได้ ดำเนินกำรปรับปรุงกำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนกำรให้บริกำรประชำชน ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 และยังไม่ได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เนื่องจำกเห็นว่ำระยะเวลำที่
ได้กำหนดมีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพรำะทำงอบต.โนนทอง
อิน ทร์ มีบุ คลำกรไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น เพื่อเป็นกำรอำนวยควำม
สะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง
สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในเรื่องกำรลดขั้นตอนกำรบริหำรงำนลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
และควำมต้องกำรของประชำชนได้ทันท่วงที และเพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบั ติงำนของหน่ว ยงำนให้ มีควำมรวดเร็ว มำกขึ้น ซึ่งอบต.โนนทองอินทร์ ได้มี
บุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ จึงมีควำมประสงค์ต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม
กระบวนกำรปฏิบัติงำนใหม่ เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน ขอให้
คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้พิจำรณำ ตำมเอกสำรที่แจกจ่ำยให้แล้วว่ำจะเห็นควรให้มี
กำรคงเดิม ปรับปรุง ยกเลิกหรือว่ำเปลี่ยนแปลงภำรกิจให้เกิดควำมเหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนและเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร
นำยวสุ สำยกองคำ
ขอกล่ำวชี้แจงให้คณะทำงำนทรำบอีกครั้งกับประกำศอบต.โนนทองอินทร์เรื่อง กำร
คณะกรรมกำร/เลขำนุกำรฯ
ปรับปรุงระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนกำรให้บริกำรประชำชน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่มีอยู่เดิมแล้ว รำยละเอียดมีดังนี้

-3ที่

กระบวนงำนบริกำร

๑
๒

กำรช่วยเหลือสำธำรณภัย
กำรสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

๓

กำรรับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์

๔
๕

กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
กำรบริกำรขอใช้อินเตอร์เน็ต

กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ
๗ กำรป้องกันและระงับโรค
๘ ภำษีบำรุงท้องที่
๙ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
๑๐ ภำษีป้ำย
๑๑ กำรยืมพัสดุ
๑๒ บริกำรแจ้งซ่อมแซมสำธำรณูปโภค
เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ถนน

ระยะเวลำ
เดิม
๑ วัน/รำย

-

๑ วัน/รำย

-

๗ วัน/รำย
๕ นำที/รำย

-

๕ วัน/รำย

-

๖

นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี
ประธำน ฯ

หมำยเหตุ

๑ วัน/รำย
๓๐ วัน/รำย
๑๐ นำที/รำย
๑๐ นำที/รำย
๑๐ นำที/รำย
๑๐ นำที/รำย
๑๐ วัน/รำย

-

-

ตำมที่เลขำคณะทำงำนได้กล่ำวถึงรำยละเอียดประกำศฯ ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 มีคณะทำงำนท่ำนใดมีควำมคิดเห็นหรือเสนอแนะอะไร
หรือไม่
นำงสำวเอมอร บัณฑิตกุล กล่ำวว่ำตำมที่อบต.โนนทองอินทร์ได้กำหนดกำรปรับปรุงกระบวนงำนตำมขั้นตอน
คณะทำงำนฯ
และลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริกำรประชำชนไว้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕60
แล้วนั้นซึ่งในปีนี้ เป็นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 แล้ว จึงน่ำจะมีกำรปรับเปลี่ยน
และเพิ่มเติมภำรกิจให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น ของสำนักปลัดดังนี้
๑. กำรให้บริกำรปรึกษำและคำแนะนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
๒. กำรรับหนังสือ
จ.อ.บริสุทธิ์ วิชัยผิน ขอกำหนดกำรปรับปรุงกระบวนงำนตำมขั้นตอนและลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
คณะทำงำนฯ
เพื่อกำรบริกำรประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของงำนป้องกันฯ
เพิ่มเติมดังนี้
๑. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
๒. กำรขอสนับสนุนกำลัง อปพร.ที่ไม่ใช่เพื่อกำรสำธำรณภัย
๓. กำรป้องกันและระงับโรค
นำงสำวสุภำพรรณ สรวงศิริ ขอกำหนดกระบวนงำนตำมขั้นตอนและลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนของกอง
คณะทำงำน
คลังเพิ่มเติมดังนี้
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๒. กำรยืมพัสดุ ให้ไปอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของสำนักปลัด เนื่องจำกสำนักปลัดมี
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรับเรื่อง หรือรับหนังสือต่ำงๆ จึงจะสะดวกใน
กำรให้บริกำร แนะนำและให้บริกำรผู้มำใช้บริกำรมำกกว่ำ เป็นกำรให้บริกำร
ยืมวัสดุ อุปกรณ์
นำยบุญเสริม อุทำทอง ขอกำหนดกระบวนงำนตำมขั้นตอนและลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนของกองช่ำง
คณะทำงำน
ดังนี้
๑. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
๒. กำรขออนุญำตขุดดินถมดิน
นำยสนิทร์ บุตรโคษำ ขอกำหนดกระบวนงำนตำมขั้นตอนและลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนของกอง
คณะทำงำน
สวัสดิกำรสังคมเพิ่มเติมดังนี้
๑. กำรให้บริกำรขอขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ
๒. กำรให้บริกำรสังคมสงเครำะห์
นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี ได้กล่ำวว่ำรำยละเอียดภำรกิจงำนที่คณะทำงำนได้เสนอมำนั้น ก็เป็นงำนที่เรำ
ประธำน ฯ
ดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้มำกำหนดไว้ในประกำศฯ ก็เป็น
สิ่งที่ดีจะทำให้กำรบริหำรจัดงำนมีควำมรวดเร็วมำกขึ้น ฉะนั้นสำหรับระยะเวลำที่
จะขอปรับปรุงขอให้แต่ละสำนัก/กองกำหนดระยะเวลำที่ชัดเจนต่อไป มี
คณะกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอกระบวนกำรทำงำนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีจะ
ให้ทำงเลขำนุกำรสรุปกระบวนกำรทำงำนต่อไป
นำยวสุ สำยกองคำ
กล่ำวขออนุญำตสรุปกระบวนงำนบริกำรเพิ่มเติมที่ทำงคณะกรรมกำรได้เสนอ
คณะทำงำน/เลขำนุกำร และกำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ ดังนี้
ระยะเวลำ
ระยะเวลำ
ที่
กระบวนงำนบริกำร
เดิม
ที่ปรับปรุงใหม่
๑ กำรให้บริกำรปรึกษำและ
ทันที
คำแนะนำควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย
๒ กำรรับหนังสือ
๓ นำที/เรื่อง
๓ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓ วัน/รำย
กรณีฉุกเฉิน
๔ กำรขอสนับสนุนกำลัง
อปพร.ที่ไม่ใช่เพื่อกำร
๓ วัน/รำย
สำธำรณภัย
๕ กำรป้องกันและระงับโรค
๗ วัน/รำย
๖ กำรจดทะเบียนพำณิชย์
๒๐ นำที/รำย
๗ ให้บริกำรยืมวัสดุ อุปกรณ์
๓ นำที/รำย
๘ กำรขออนุญำตก่อสร้ำง
๒๐ วัน/รำย
อำคำร
๙ กำรขออนุญำตขุดดินถม
๗ วัน/รำย
ดิน

-5๑๐ กำรให้บริกำรขอขึ้น
ทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ
๑๑ กำรให้บริกำรสังคม
สงเครำะห์

-

๓ นำที/รำย
๗ วัน/รำย

นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี
ประธำนฯ

ตำมที่เลขำนุกำรได้กล่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละ
กระบวนที่แต่ละสำนัก/กองได้เสนอขึ้นมำ มีคณะทำงำนท่ำนใดจะเสนอหรือกำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมที่เลขำนุกำรได้กล่ำวอีก
หรือไม่
นำงสำวเกณิกำ เสือเสนำ เห็นด้วยตำมที่กำหนด
คณะทำงำน
นำยสนิทร์ บุตรโคษำ เห็นด้วยตำมที่กำหนด
คณะทำงำน
นำยบุญเสริม อุทำทอง เห็นด้วยตำมที่กำหนด
คณะทำงำน
นำยบุญลือ จันทรเสนำ เห็นด้วยตำมที่กำหนด
ตัวแทนประชำชน
นำยไสว อำจหำญ
เห็นด้วยตำมที่กำหนด
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 6
นำยสุมำนิตย์ วงษ์ดี
ประธำนฯ

ดังนั้นจึงสรุปกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกระบวนงำนกำรบริกำรตำม
ขั้นตอนและลดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อกำรบริกำรประชำชน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ระยะเวลำ
ระยะเวลำ
ที่
กระบวนงำนบริกำร
เดิม
ที่ปรับปรุงใหม่
๑ รับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์
ภำยใน ๑๕ วัน
ภำยใน ๑๐ วัน
๒ ให้บริกำรปรึกษำและคำแนะนำ
ทันที
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
๓ กำรรับหนังสือ
๓ นำที/เรื่อง
๔ สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
๑ วัน
๔ ชั่วโมง/รำย
๕ กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต
๕ นำที/รำย
๓ นำที/รำย
กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
กำรให้บริกำรยืมวัสดุ อุปกรณ์
๖ ช่วยเหลือสำธำรณภัย
๑ ชั่วโมง
ทันที
๗ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
๓ วัน/รำย
ฉุกเฉิน
๘ กำรขอสนับสนุนกำลัง อปพร. ที่
๓ วัน/รำย
ไม่ใช่เพื่อกำรสำธำรณภัย
๙ กำรป้องกันและระงับโรค
๗ วัน/รำย
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๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

กำรจัดเก็บภำษีป้ำย

กำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่
กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน
กำรจดทะเบียนพำณิชย์
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ขออนุญำตขุดดินถมดิน
งำนซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ
กำรให้บริกำรขอขึ้นทะเบียนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ
๑๘ กำรให้บริกำรสังคมสงเครำะห์
ที่ประชุม

ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

เลิกประชุม

เวลำ ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) สุมำนิตย์ วงษ์ดี ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุมำนิตย์ วงษ์ด)ี

๑๐ นำที/รำย

๕ นำที/รำย

๑๐ นำที/รำย
๑๐ นำที/รำย

๕ นำที/รำย
๕ นำที/รำย
๒๐ นำที/รำย
๒๐ วัน/รำย
๗ วัน/รำย
๗ วัน/รำย
๓ นำที/รำย

-

๑๐ วัน/รำย
-

วสุ สำยกองคำ
(นำยวสุ สำยกองคำ)

๗ วัน/รำย

ผู้จดบันทึก

