
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ                                                   .                        
ที ่  ศก ๗38๐๑/                         วันที่    1  ตุลำคม  2563                                                                  .                                             

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงงขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร                                                  .                                                                                                              

 เรียน  คณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 

ตำมท่ีค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  ที่  450/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร  ลงวันที ่  1  ตุลำคม  2563  เพ่ือให้กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน  เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  นั้น 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ   จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุม  ในวันที่  7  ตุลำคม  2563  
เวลำ  09.30  น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัด
ศรีสะเกษ   

                           จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

      (ลงชื่อ)     จิระศักดิ์    ปัญญำคม 
                        (นำยจิระศักดิ์    ปัญญำคม) 
              รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  รักษำรำชกำรแทน 
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.2563  เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1    ประธานแจ้งให้ทราบ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  2    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      3.1  กำรพิจำรณำปรับปรุงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติ 

       รำชกำรให้เป็นปัจจุบัน 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
      .......................................................................... ............................ 
      …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ครั้งที่  1/2563 
เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
--------------------------- 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นำยจิระศักดิ์      ปัญญำคม ประธำนคณะท ำงำน จิระศักดิ์      ปัญญำคม  
2 นำยสมเกียรติ     รัศมี คณะท ำงำน สมเกียรติ     รัศมี  
3 นำงสำวจิรำพร    พูลอ่อน คณะท ำงำน จิรำพร        พูลอ่อน  
4 นำงรัชนีกรณ์     แสนพันธ์ คณะท ำงำน รัชนีกรณ์     แสนพันธ์  
5 นำงปุญญำภำ   พรมโลก คณะท ำงำน ปุญญำภำ   พรมโลก  
6 นำงจิริดำพรรณ   บุญเกษม คณะท ำงำน จิริดำพรรณ   บุญเกษม  
7 นำงวิจิตรำ        อุดร คณะท ำงำน/เลขำนุกำร วิจิตรำ        อุดร  
8 นำยช ำนำญ      รองเมือง คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร ช ำนำญ      รองเมือง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
    -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    -ไม่มี- 
เปิดประชุม   เวลำ  10.00  น. 
    เมื่อถึงเวลำ  10.00  น.  คณะกรรมกำรทุกท่ำนมำพร้อมแล้ว  (ครบองค์ประชุม)      
     นำยช ำนำญ  รองเมือง  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนให้สัญญำณให้ทุกท่ำนเข้ำ 

ประชุม  โดยมี  นำยจิระศักดิ์  ปัญญำคม  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำ 
รำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ   ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ 
ประชุมพร้อมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ประธานฯ   - ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงกำร 

  ลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติ  ที่    450/2563   ลงวันที่  1  ตุลำคม   
  2563  เพ่ือด ำเนินส ำรวจ  ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ 
  เหมำะสมตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  และถูกต้องตำม 
   พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    การพิจารณาปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน 
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ประธานฯ   - ส ำหรับกำรเรียกประชุมคณะท ำงำนฯ ในวันนี้  เพื่อพิจำรณำปรับปรุงกำรลดขั้นตอน 
   และระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  จ ำนวน  14  กระบวนงำน  จึงขอให้แต่ส่วน 
   รำชกำรช่วยกันพิจำรณำดูว่ำ  ส่วนรำชกำรไหนต้องกำรเพ่ิมกระบวนงำนและลด 
   ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนขอให้เสนอได้เลย  หรือว่ำส่วนไหนต้องกำรให้คงเดิมแต่อำจจะ 
   ปรับเปลี่ยนเวลำกำรปฏิบัติงำนก็สำมำรถเสนอได้  เพ่ือที่เรำจะได้มำช่วยพิจำรณำ 
   ร่วมกัน 
-  ทั้งนี้  ก็ล้วนแต่เป็นกำรบริกำรเพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยยิ่งขึ้นนั้นเอง  

ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 
ช านาญ  รองเมือง  -  สวัสดีครับ  กระผมนำยช ำนำญ  รองเมือง  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

   ขอน ำเรียนให้คณะท ำงำนทุกท่ำนได้ทรำบ  เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร 
   ปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
    ของประชำชน 
 

ที ่ กระบวนงาน ระยะเวลาเดิมที่
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ระยะเวลาที่ปรับลด 

1 จัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ 5 นำที/รำย คงเดิม 
2 จัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 5 นำที/รำย คงเดิม 
3 จัดเก็บภำษีป้ำย 5 นำที/รำย คงเดิม 
4 ขอใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 10 วัน/รำย 7 วัน/รำย 
5 ขอใบอนุญำตติดตั้งน้ ำมันเชื้อเพลิง 10 วัน/รำย 5 วัน/รำย 
6 สนับสนุนน้ ำอุปโภค-บริโภค 1 วัน 2 ชม./รำย 
7 กำรช่วยเหลือสำธำรณภัย 1 ชม. ในทันที 
8 รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน - แจ้งตอบรับกำร

ด ำเนินกำรให้ผู้
ร้องเรียนทรำบภำยใน 
7 วัน 

9 กำรขอข้อมูลข่ำวสำร 5 นำที/รำย คงเดิม 
10 งำนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ 10 นำที/รำย 3-5 นำที/รำย  
11 งำนรับขึ้นทะเบียนผู้พิกำร 10 นำที/รำย 3-5 นำที/รำย 
12 งำนรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10 นำที/รำย 3-5 นำที/รำย 

กระบวนงานบริการอ่ืน ๆ 
13 จดทะเบียนพำณิชย์/จัดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/

ยกเลิกพำณิชย์ 
30 นำที/รำย คงเดิม 

14 บริกำรอินเตอร์เน็ต 3 นำที/รำย ทันที 
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ประธานฯ   -  กระบวนงำนที่เลขำนุกำรได้แจ้งให้ประชุมทรำบ  เป็นกระบวนงำนเดิมที่องค์กำร 

   บริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  ได้ด ำเนินกำรและปฏิบัติตำมเม่ือปีงบประมำณ พ.ศ. 
   2563  ไม่ทรำบว่ำคณะกรรมกำรท่ำนใด  จะเสนอให้มีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมขอเชิญได้ 
   เลยครับ 

ปุญญาภา  พรมโลก  -  สวัสดีค่ะ  ดิฉันนำงปุญญำภำ  พรมโลก  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด  ในส่วนของ 
   ส ำนักปลัดทั้งหมด  6  กระบวนงำน ดังนี้ 

1)  สนับสนุนน้ ำอุปโภค-บริโภค 
2) กำรช่วยเหลือสำธำรณภัย 
3) รับเรื่องรำวร้องทุกข์  ร้องเรียน 
4) กำรขอข้อมูลข่ำวสำร 
5) จดทะเบียนพำณิชย์/จัดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกพำณิชย์ 
6) บริกำรอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งไม่มีกระบวนงำนที่ขอเพ่ิมเติมหรือขอลดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  ขอ 

     คงเดิมไว้ทุกกระบวนงำนคะ 
จิราพร  พูลอ่อน   -  สวัสดีค่ะ  ดิฉันนำงสำวจิรำพร  พูลอ่อน  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ในส่วนของ 

   กองคลัง  ในส่วนของกองคลังมีทั้งหมด  3  กระบวนงำน  ดังนี้ 
1)  จัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ 
2) จัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
3) จัดเก็บภำษีป้ำย 

ซึ่งไม่มีกระบวนงำนที่ขอเพ่ิมเติมหรือขอลดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  ขอ 
      คงเดิมไว้ทุกกระบวนงำนคะ 

สมเกียรติ  รัศมี   -  สวัสดีครับ  กระผมนำยสมเกียรติ  รัศมี   ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ในส่วนของ 
   กองช่ำงมีทั้งหมด 2  กระบวนงำน  คือ  ขอใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  และขอ 
   ใบอนุญำตติดตั้งน้ ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งไม่มีกระบวนงำนที่ขอเพ่ิมเติมหรือขอลดระยะเวลำ 
   กำรปฏิบัติรำชกำร  ขอคงเดิมไว้ครับ 

จิริดาพรรณ  บุญเกษม  -  สวัสดีค่ะ  ดิฉันนำงจิริดำพรรณ   บุญเกษม  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  รักษำ 
   รำชกำรแทน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  ในส่วนของกองสวัสดิกำรสังคม  มี 
   ทั้งหมด  3  กระบวนงำน ดังนี้ 

1)  งำนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ 
2) งำนรับขึ้นทะเบียนผู้พิกำร 
3) งำนรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 ซ่ึงไม่มีกระบวนงำนที่ขอเพ่ิมเติมหรือขอลดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  ขอ 

     คงเดิมไว้ทุกกระบวนงำนคะ 
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ประธานฯ    -  ไม่ทรำบมีท่ำนใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้ำมีขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
ประธานฯ    -  เมื่อไม่มีคณะกรรมกำรท่ำนใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีก  กระผมขอสรุปผลกำร 

   ปรับปรุงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อตอบสนองควำม 
   ต้องกำรของประชำชน  ให้ทุกท่ำนรับทรำบดังนี้ 
 

ที ่ กระบวนงาน ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้บริการ 

ระยะเวลาที่ปรับลด 

1 จัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ 5 นำที/รำย คงเดิม 
2 จัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 5 นำที/รำย คงเดิม 
3 จัดเก็บภำษีป้ำย 5 นำที/รำย คงเดิม 
4 ขอใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 10 วัน/รำย 7 วัน/รำย 
5 ขอใบอนุญำตติดตั้งน้ ำมันเชื้อเพลิง 10 วัน/รำย 5 วัน/รำย 
6 สนับสนุนน้ ำอุปโภค-บริโภค 1 วัน 2 ชม./รำย 
7 กำรช่วยเหลือสำธำรณภัย 1 ชม. ในทันที 
8 รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน - แจ้งตอบรับกำร

ด ำเนินกำรให้ผู้
ร้องเรียนทรำบภำยใน 
7 วัน 

9 กำรขอข้อมูลข่ำวสำร 5 นำที/รำย คงเดิม 
10 งำนรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ 10 นำที/รำย 3-5 นำที/รำย  
11 งำนรับขึ้นทะเบียนผู้พิกำร 10 นำที/รำย 3-5 นำที/รำย 
12 งำนรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10 นำที/รำย 3-5 นำที/รำย 

กระบวนงานบริการอ่ืน ๆ 
13 จดทะเบียนพำณิชย์/จัดตั้งใหม่/

เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกพำณิชย์ 
30 นำที/รำย คงเดิม 

14 บริกำรอินเตอร์เน็ต 3 นำที/รำย ทันที 
 

       สรุปคือ  ในปีงบประมำณ  พ.ศ.2564  มี 14 กระบวนงำน  และระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
รำชกำรในกำรให้บริกำรประชำชนให้คงเดิม  กระผมชอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม     -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้มีกระบวนงำนทั้งสิ้น  14  กระบวนงำน  และระยะเวลำในกำร 
                                  ปฏิบัติรำชกำรในกำรบริกำรประชำชนคงเดิม 
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ประธานฯ    -  เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ล ำดับต่อไปจะได้มอบให้ 
   เลขำนุกำรไปด ำเนินกำรจัดท ำประกำศเพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบโดยทั่วกัน 
   ต่อไป 

ที่ประชุม    -  รับทรำบ 
ประธานฯ    -  มีท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณคณะท ำงำนทุกท่ำนที่ 

   เสียสละเวลำมำร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดกำรประชุมครับ 
ปิดประชุม    เวลำ  10.30  น. 
 
 
  

 
                 (ลงชื่อ)       วิจิตรา    อุดร  ผู้จดบันทึกการประชุม 

          (นางวิจิตรา        อุดร) 
            คณะท างานและเลขานุการ 
 
                                          (ลงชื่อ)     จิระศักดิ์  ปัญญาคม  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายจิระศักดิ์   ปัญญาคม) 
               ประธานคณะท างาน 
 


