
 



รายงานการประชุมคณะท างานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันพุธ ท่ี  3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

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

ผู้มาประชุม 
    1. นายสุวรรณดี กองเงินนอก   ต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล   ประธาน

คณะท างาน  
    2. นางสาวปาริชาติ   ถุนนอก   ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะท างาน  
    3. นายณัฐภัทร   ฝั้นกาญจน ์   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน  
    4. นายวิทูรย์   แก้วนิล            ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน     คณะท างาน  
    5. นางสาวพัณณ์ธิกา แสนสุภา  ต าแหน่งนิติกร     คณะท างาน 
    6. นายสมพร  ว่ิงพิมาย  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างาน/

เลขานุการ  
    7. นางสาววงค์ทิพา พันธ์ุอินป้อ ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน/

ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพรอม นายสุวรรณดี กองเงินนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ประธานคณะท างาน พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง ประธานที่ประชุมฯ  กลาวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมคณะท างาน
ฯ  ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานกรรมการได้แจ้งถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามค าสั่ง อบต.โคกสูง  ที่ 

130/2562  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2562  ดังนี ้
1. ส ารวจภารกิจเพื่อด าเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจที่มผีลกระทบ

โดยตรงกับการให้บริการประชาชน 
2.พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการใดๆ เพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
3.ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อวินิจฉัย

และให้ความเห็นชอบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพ่ือทราบ 

 ประธานได้น าเสนอภารกจิและโครงสร้างของ อบต. ดังนี้ 
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 1.ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การจัดให้มีและการบ ารงุรกัษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
  (3) การสาธารณูปการ 
  (4) การผงัเมือง 
  (5) การควบคุมอาหาร 
  (6) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 
  (7) การจัดให้มีและการบ ารงุการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
  (1) การจัดการศึกษา 
  (2) การสงัคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  (3) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
  (4) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานทีพ่ักผอ่นหย่อนใจ 
  (5) การสง่เสริมกีฬา 
  (6) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
(1) จัดหาน้ าเพื่อการเกษตร 
(2) จัดให้มี และบ ารุงรักษาไฟฟ้า หรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(3) จัดให้มี และสง่เสรมิกลุม่เกษตรกร และกจิการสหกรณ์ 
(4) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม ในครอบครัว 
(5) บ ารุง และสง่เสรมิการประกอบอาชีพ ของราษฎร 
(6) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ อบต. 
(7) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ 

4.ด้านสังคม และวัฒนธรรม  
การสาธารณสุข 
(1) ป้องกันโรค และระงบัโรคติดต่อ 

(2) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) ส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ  สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 
(1) จัดให้มี และบ ารงุรกัษาทางน้ า และทางบก 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้งก าจัดมลูฝอย 
และสิง่ปฏิกลู 
(3) คุ้มครอง ดูแล และบ ารงุรกัษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
(4) จัดให้มีน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค 
(5) จัดให้มี และบ ารุงทางระบายน้ า 
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(6) จัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานทีป่ระชุม การกีฬา การพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 
(7) การคุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยส์ิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(8) จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
การศึกษา 
(1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการ

ต่างๆมากมาย เมื่อมี 

หลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้นเพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์การบริหารต าบลโคกสงู เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด 6 จึงมี

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสูง ค าสั่งที่ 130/2560 ลงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้

คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการ

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไป

หรือไม่ หรือมีความจ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการ

ร่วม หรือมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก

ข้อบังคับต าบลข้อบัญญัติต าบล ที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่

เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยาก

ต่อประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรายละเอียดค าสั่งก็ไดแ้จง้

ให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่ง

การประชุมในวันนี้ ได้ก าหนดให้มีข้ึนเพื่อให้ที่ประชุมคณะท างานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงทบทวน

ภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึง

ขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ โดย

ส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น มีแนวทางในการด าเนินการ คือ 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยัง 
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มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพข้ึน หรือน าภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการ

ปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ  

1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะให้

ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความ

คุ้มค่าของเงิน เพื่อน าทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ   หรือการด าเนินการบางอย่างให้มลีักษณะเป็นศูนย์รบัผิดชอบร่วมเช่น   

การจัดต้ังศูนย์บรกิารร่วม  ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมลู  การยื่นค าขออนุมัติ  อนุญาตในเรื่องที่

เป็นอ านาจหน้าที ่หรือการบริการ 

สาธารณะบางประเภท  และอาจมอบให้องค์กรเอกชนด าเนนิการแทนโดยต าบลเป็นผู้ควบคุมก าหนด

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ  

- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของต าบล ควรมีความยืดหยุ่น และมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วน

ราชการ ต าบลสามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้  ทั้งนี้ให้ยึดหลักการแบ่ง

โครงสร้างตามภารกิจ  

2. การทบทวนข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบล กรณีที่ต าบลเห็นว่าข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบลใดของต าบล

ไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อการด าเนินกิจการของต าบล 

หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร  ให้ต าบลพิจารณาด าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของต าบล 

จึงขอใหท้ี่ประชุมคณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือข้อบัญญัตทิี่เห็นว่าควรที่จะตอ้งด าเนินการ

ทบทวน ปรบัปรุง แก้ไขหรือยกเลกิ เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจบุันมากที่สุด และมี

ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รบับริการ โดย

ให้พิจารณาภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในต าบล 

หัวหน้าส านักปลัด :  ส านักปลัดไม่มเีรื่องทีจ่ะขอปรับปรงุ ทบทวนภารกิจ 
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นายวิทูรย์  แก้วนิล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม: กองสวัสดิการสังคมไม่
มีเรือ่งทีจ่ะขอปรบัปรุง ทบทวนภารกิจ 
นายสุวรรณดี กองเงินนอก  มีส านัก/กองไหนเสนอ  พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม ไม่ม ี  
นายสุวรรณดี กองเงินนอก   ส าหรับการประชุมในครัง้นี้ยังไมม่ีการปรบัปรุงภารกิจ หรือ
ทบทวนภารกจิ ข้อบัญญัต ิให้ทุกกองปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม  
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายสุวรรณดี กองเงินนอก  เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้ทุกกองกลับไปพิจารณาในอ านาจหน้าที่ของ
ต าบลก่อน ค่อยน าเสนอพิจารณากันภายหลัง การประชุมในวันน้ีก็เป็นอันสิ้นสุดเพียงเท่านี้ 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 

   ลงช่ือ            พัณณ์ธิกา   แสนสุภา     ผู้จดรายงานการ
ประชุม      

                 (นางสาวพัณณ์ธิกา   แสนสุภา) 
                  เลขานุการคณะท างานพจิารณาปรับปรงุภารกิจฯ 

              
                 ลงช่ือ          สุวรรณดี   กองเงินนอก    ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม               
                     (นายสุวรรณดี   กองเงินนอก) 

                 ประธานคณะท างานพิจารณาปรบัปรุงภารกิจฯ 
 


