
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู
ท่ี ๑๙๘ / ๒๕๕๔

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานตามโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
**************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู ไดจัดทําโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประชาชน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการในกระบวนการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัด
นราธิวาส นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําโครงการฯ ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการ และสอดคลองตามความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอแตงตั้งคณะทํางานตามโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประชาชน  ดังนี้

๑. นายบันลือ   รัตนสกุล ตําแหนง ปลัด อบต.ปะลุรู ประธานคณะทํางาน
๒. นายรุสลาม   สุหลง ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา คณะทํางาน
๓. นางสาวอริสรา   รุงประเสริฐ ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง คณะทํางาน
๔. นางจีรภัทร   แดงเพ็ง ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ เลขานุการ

ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

สั่ง  ณ  วันท่ี ๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔

(นายอับดุลการิม   สาอะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู



-สําเนา-
บันทึกการประชุมคณะทํางานปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เพื่อใหบริการประชาชน
วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู

**************************
ผูเขารวมประชุม
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายบันลือ   รัตนสกุล ปลัด อบต.ปะลุรู บันลือ   รัตนสกุล
๒ นายรุสลาม   สุหลง หัวหนาสวนโยธา รุสลาม   สุหลง
๓ นางสาวอริสรา   รุงประเสริฐ หัวหนาสวนการคลัง อริสรา   รุงประเสริฐ
๔ นางจีรภัทร   แดงเพ็ง เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ จีรภัทร   แดงเพ็ง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เม่ือท่ีประชุมพรอม  นายบันลือ   รัตนสกุล  ประธานท่ีประชุมไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณาปรับปรุงข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

นายบันลือ ตามมาตรฐาน ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)
พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเปนกฎหมายท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการ และการประกาศใชพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการจากองคการ
บริหารสวนตําบลปะลุรู ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดคาใชจายและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน จึงขอใหทุกทานท่ีรับผิดชอบในสวนของการใหบริการ
ประชาชน ไดประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือพิจารณาลดข้ันตอน และระยะเวลางานท่ี
ใหบริการประชาชน

มติท่ีประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของแตละงาน
บริการโดยมีรายละเอียด ดังนี้



-๕-
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาเพ่ิมกระบวนงานอีก ๓ กระบวนงาน เพ่ือบริการประชาชนตามโครงการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.๒๕๕๕

นายบุญเลิศ เพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการจาก องคการบริหารสวนตําบลปะลุรู ไดรับความสะดวก
รวดเร็วประหยัดเวลา ลดคาใชจายและข้ึนตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซึ่งเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและลดข้ึนตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน จึงขอใหทุก
ทานท่ีรับผิดชอบในสวนของการใหบริการประชาชนไดประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือ
พิจารณาลดข้ันตอน และระยะเวลา งานท่ีใหบริการแกประชาชน

มติท่ีประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหเพ่ิมกระบวนงาน จํานวน ๓ กระบวนงาน เพ่ือลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของแตละงานบริการโดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มกระบวนงานเพื่อบริการประชาชน จํานวน ๓ กระบวนงาน  ดังนี้
ลําดับ

ท่ี
กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ

พิจารณา
ระยะเวลาท่ีใหบริการ

เดิม ปจจุบัน
๑ การขอคืนเงินภาษี -ผูประสงคขอคืนเงินภาษียื่นคํา

ขอพรอมเอกสารประกอบ
-เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน
สภาพโรงเรือน สอบปากคํา
ผูเก่ียวของ
-เจาหนาท่ีประเมินเพ่ือพิจารณา
ลดคาภาษีหรือไม
-เจาหนาท่ีแจงการประเมินผลให
ผูยื่นคําขอทราบ

-แบบคํารอง
-บัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบาน

๑๐ วัน/ราย ๗ วัน/ราย

๒ การขอรับเงินสงเคราะหของ
ผูปวยเอดส

-ผูปวยเอดสยื่นคําขอรับการ
สงเคราะหพรอมเอกสรประกอบ
กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคํา
ขอดวยตนเองอาจมอบอํานาจให
ผูอุปการะดําเนินการแทนได
-เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและ
ขอเท็จจริงเบื้องตน
-จัดทําบัญชีรายชื่อผูปวยเอดสท่ีมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการ
ยังชีพเสนอตอนายก อบต.อนุมัติ
ใหเปนผูมีสิทธิ์ ไดรับเงิน
สงเคราะห
-ใหเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

-สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบาน
อยางละ ๑ ฉบับ
-เอกสารรับรองการ
ปวยโรคเอดสท่ีออก
ใหโดยแพทยใน
โรงพยาบาลรัฐ
กรณีผูยื่นอุปการะยื่น
คําขอแทนผูปวย
-เอกสารของผูปวย
เอดส ตามขอ ๑-๓
-หนังสือมอบอํานาจ
จากผูปวยเอดส

๒ วัน/ราย ๑ วัน/ราย



-๖-

ลําดับ
ท่ี

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสาร
ประกอบการ

พิจารณา

ระยะเวลาท่ีใหบริการ
เดิม ปจจุบัน

-สําเนาบัตร
ประชาชน ๑ ฉบับ
-สําเนาทะเบียนบาน
๑ ฉบับ

๓ การขอรับบริการขอมูล
ขาวสาร

-ประชาชนเขียนคํารองขอ
ขอมูลขาวสาร
-ตรวจสอบขอมูล
-พิจารณาเปดเผย
-ปฏิเสธและใหเหตุผลหรือนัด
มารับภายหลัง
-คนหาขอมูลขาวสาร
-รับเอกสาร

-แบบคํารอง
-บัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบาน

๕ วัน/ราย ๓ วัน/ราย

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)
-ไมมี-

นายบันลือ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี ผมขอปดการประชุม

ปดประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จีรภัทร   แดงเพ็ง   ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางจีรภัทร   แดงเพ็ง)
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ

(ลงชื่อ) บันลือ   รัตนสกุล  ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายบันลือ   รัตนสกุล)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู
เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อบริการประชาชนตามโครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

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

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๕๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสอนงความตองการประชาชนท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗ นั้น

ดังนั้น เพ่ือเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ องคการบริหารสวนตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส จึงไดดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงานลดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชน โดยดําเนินการจัดทําตามโครงการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน รายละเอียดปรากฏแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๔ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

(นายอับดุลการิม   สาอะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู
เรื่อง การเพิ่มกระบวนงานเพื่อบริการประชาชนตามโครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

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

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสอนงความตองการประชาชนท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗ นั้น

ดังนั้น เพ่ือเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ องคการบริหารสวนตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส จึงไดดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงานลดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชน โดยดําเนินการจัดทําตามโครงการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน รายละเอียดปรากฏแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๔ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

(นายอับดุลการิม   สาอะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะลุรู


