
 

 
 
 
 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลปลำโหล 
ที่     550 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ 
ของเทศบำลต ำบลปลำโหล 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ข้อเสนอแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เพ่ือเป็นการทบทวน
ภารกิจของเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก  ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือ
เอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน จึงขอแต่งตั้งคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ
เทศบาลต าบลปลาโหล ดังต่อไปนี้ 
 1.  นายค าเขื่อง  ร่มเกษ  นายกเทศมนตรี    ประธานคณะท างาน 
 2.  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ปลัดเทศบาล               คณะท างาน 
 3.  นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล               คณะท างาน 
 4.  นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อ านวยการกองช่าง              คณะท างาน
 5.  นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์         ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม   คณะท างาน 
 6.  นายวิทยา  พันธุโคตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     คณะท างาน 
 7.  นายปรีดา  เจริญชัย  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     คณะท างาน 
 8.  นางสาวรัตน์ธุวรรณ  น าสยุ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
 9.  นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        คณะท างาน/เลขานุการ 
 10. นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้ 
 1.  ส ารวจและทบทวนภารกิจของเทศบาลต าบลปลาโหล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้
ด าเนินการต่อไปหรือไม ่
 2.  พิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 3.  ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกเทศมนตรีต าบลปลาโหล เพ่ือวินิจฉัยและ
ด าเนินการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่ 28  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
(นายข าเข่ือง  ร่มเกษ) 

นายกเทศมนตรีต าบลปลาโหล 
 



-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงภำรกิจของเทศบำลต ำบลปลำโหล 

ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 18 มกรำคม  2562  เวลำ 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลปลำโหล 

-------------------------- 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 1.  นายค าเขื่อง  ร่มเกษ  นายกเทศมนตรี    ประธานคณะท างาน 
 2.  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ปลัดเทศบาล               คณะท างาน 
 3.  นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล               คณะท างาน 
 4.  นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อ านวยการกองช่าง              คณะท างาน
 5.  นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์         ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม   คณะท างาน 
 6.  นายวิทยา  พันธุโคตร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     คณะท างาน 
 7.  นายปรีดา  เจริญชัย  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     คณะท างาน 
 8.  นางสาวรัตน์ธุวรรณ  น าสยุ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
 9.  นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        คณะท างาน/เลขานุการ 
 10. นายนายสุวัฒน์  หิรนรมย์ นิติกรช านาญการ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายค าเข่ือง  ร่มเกษ  ประธานที่ประชุมได้เปิดการประชุมและด าเนินการ 
 
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยค ำเขื่อง  ร่มเกษ  - ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
นำยกเทศมนตรี   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และข้อเสนอแนะน าแนวทางและวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย  
ตามหนังสือที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  
เพ่ือเป็นการทบทวนภารกิจของเทศบาลต าบลปลาโหล ให้เป็นปัจจุบัน  
สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจุบันหรือเอ้ือ อ านวยต่อการบริหารงาน จึง 
ได้มีค าสั่งที่  550 / 2560  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาล 
ต าบลปลาโหล 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

 

 

 

 

 



ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
    - การประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2561 
    รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   -  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
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ระเบียบวำระท่ี 2  กำรพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ 
นำยค ำเขื่อง  ร่มเกษ  -  ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้คณะท างานฯ ได้พิจารณา 
นำยกเทศมนตรี    ปรับปรุง ทบทวน ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลปลาโหล ให้มีความ 

เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา 
และเสนอความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ โดยใน 
รายละเอียดให้ทางปลัดเทศบาลชี้แจง 

นำยสุรพัฒน์  พุฒธรรม  -  ส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง 
ปลัดเทศบำลต ำบล  ส่วนท้องถิ่น มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้เทศบาลตรวจสอบภารกิจใน 
    ทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่  

ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิ 
ภาพขึ้น หรือน าภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยให้เกิดการประหยัดและ 
คุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 
1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ 
     - ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในเทศบาล ว่าภารกิจใดมีความ 
จ าเป็น หรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทาน การ 
จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพ่ือน าทรัพยากร
ไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 
     - อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะ
เป็นศูนย์รับผิดชอบ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ส าหรับติดต่อสอบถาม
ข้อมูล การยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ หรือการ
บริการสาธารณะบางประเภท 
     - การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของเทศบาล ควรมีความยืดหยุ่น 
และมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลสามารถจัดโครงสร้างภายใน 
กรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตามภารกิจ 
2. การทบทวนข้อเทศบัญญัติ กรณีที่เทศบาลเห็นว่าเทศบัญญัติใดของ
เทศบาลไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อ านวย
ต่อการด าเนินกิจการของเทศบาล หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อ
ประชาชนเกินสมควร ให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการ แก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

นำยค ำเขื่อง  ร่มเกษ  -  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมคณะ 
นำยกเทศมนตรี   ท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือเทศบัญญัติ ที่เห็นว่าควรจะต้อง 

ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับ 
สถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องจ่าย 
ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ โดยพิจารณาภารกิจ
ตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ พิจารณาทบทวนปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมหรือ
ตัดออกข้ันตอนและระยะเวลาการท างานในส่วนใดก็ให้เสนอเพ่ือบรรจุในการ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการของเทศบาลต าบลปลาโหลต่อไป 
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นำยดุลยสิทธิ์  งำมรำชจักร์ -  ส าหรับในส่วนของส านักปลัด การทบทวนปรับปรุงภารกิจที่ปฏิบัติ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้อย่างเดิม   
 
นำยณรงค์ศักดิ์  มหำรำต  -  ส าหรับในส่วนของกองช่าง การทบทวนปรับปรุงภารกิจที่ปฏิบัติ มีความ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เหมาะสม จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้อย่างเดิม 

นำงสำวรัตน์ธุวรรณ  น ำสุข  -  ภารกิจงานของกองคลัง มีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้ 
รก. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  อย่างเดิม 

นำยวิทยำ  พันธุโคตร   -  ส าหรับในส่วนของกองการศึกษา ภารกิจที่ปฏิบัติ มีความเหมาะสม 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้อย่างเดิม 

นำยสมิทธิ์  พุทธวงศ์      -  ส าหรับในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่ปฏิบัติ มี 
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ ความเหมาะสม จึงยังคงภารกิจงานไว้ตามเดิม 
 
นำยค ำเขื่อง  ร่มเกษ  - จากที่แต่ละกองได้น าเสนอข้อมูลมา ไม่มีส่วนราชการใดขอทบทวนปรับปรุง
นำยกเทศมนตรี   เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ  และไม่มีส่วนราชการใดขอทบทวน แก้ไข 

ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่า จะเห็นชอบ 
หรือไม่ทีไ่มม่ีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกภารกิจ 

 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการคงไว้ซึ่งภารกิจตามเดิม  

นำยค ำเขื่อง  ร่มเกษ  - นอกจากนี้จะมีผู้ใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดการ 
นำยกเทศมนตรี   ประชุม ณ บัดนี้ 

เลิกประชุมเวลำ   11.45 น. 
  
(ลงชื่อ)     รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  ผู้จดบันทึกการประชุม 

 (นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์) 
 

(ลงชื่อ)    ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ 
 (นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์) 

 
(ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม) 
 
 
 
  


