ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลเขาน้ อย
เรื่ อง จัดตั้งศูนย์ บริการร่ วมขององค์ การบริหารส่ วนตาบลเขาน้ อย
-------------------เพื่อให้การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนตาบลเขาน้อย
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วม ตามคาสั่ง องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย ที่ 314/2560 ลง
วันที่ 2 ตุ ล าคม 2560 เพื่ อเป็ นศู นย์บ ริ ก ารของประชาชนในการติ ดต่ อสอบถามข้อมู ล ยื่นค าขออนุ ม ตั ิ ขอ
อนุ ญาต ในเรื่ องที่ เป็ นอานาจหน้า ที่ ข ององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและภารกิ จของหน่ วยงานภายนอกที่
ต่อเนื่องจากภารกิจองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและตลอดจนเรื่ องอื่น ๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่นร้องขอ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ลงชื่อ
(นายเสงี่ยม ฝาเฝี้ ยม)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย

คาสั่ งองค์ การบริหารส่ วนตาบลเขาน้ อย
ที่ 314/2560
เรื่ อง จัดตั้งศูนย์ บริการร่ วมขององค์ การบริหารส่ วนตาบลเขาน้ อย
-------------------เพื่อให้การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนตาบลเขาน้อยเป็ นไป
อย่างรวมเร็ วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 จึงจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการติดต่อสองถามข้อมูล ยืน่ คาขอ
อนุมตั ิ ขออนุญาต ในเรื่ องที่เป็ นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภารกิจของหน่วยงาน
ภายนอกที่ต่อเนื่ องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและตลอดจนเรื่ องอื่น ๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่น
ร้องขอ โดยมีองค์ประกอบและมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการศูนย์บริ การร่ วม ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย
ประธานกรรมการ
2. รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย
รองประธานการรมการ
3. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย
กรรมการ
4. ผูอ้ านวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
2. คณะทางานดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วม ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย
ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าสานักปลัด
รองประธานกรรมการ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กรรมการ
5. นายช่างโยธา
กรรมการ
6. นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
7. นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กรรมการ
9. เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ
10. ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุ รการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
/โดยให้คณะ...

-2โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.รวบรวมกระบวนงานบริ การประชาชนในภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภารกิจของ
หน่วยงานภายนอกที่จะให้บริ การในศูนย์บริ การร่ วมและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละกระบวนงาน
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ปรับระบบการทางานของแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริ การที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริ การ
ร่ วม และหน่วยงานที่เจ้าของเรื่ อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่ งต่องาน ระบบการรับเงินและกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน
1.2 ปรับปรุ งเอกสารคาขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอง
เอกสาร
1.3 จัดพิมพ์รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ประชาชนต้องใช้ประกอบในการขออนุมตั ิ อนุญาต พร้อม
เอกสารคาขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้ศูนย์บริ การร่ วมใช้ในการบริ การประชาชน
2.เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บริ การร่ วม ให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนงานและรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แต่ละกระบวนงาน ที่มีการให้บริ การในศูนย์บริ การร่ วม โดยมีการประสานกับหน่วยงานที่ให้บริ การร่ วม
พร้อมประกาศจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์บริ การร่ วม ดังนี้
2.1 รับเรื่ องขออนุญาต และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประสานงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.2 ส่ งเรื่ องให้กบั หน่วยงานเจ้าของเรื่ อง เพื่อดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่
2.3 ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผูร้ ับบริ การ
2.4 แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผูร้ ับบริ การทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ ยม)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย

