
 
    

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลท่าศิลา      โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๙๘๔ 
ที่    สน  ๕๔๒๐๑.20/           วันที่    13  กรกฎาคม  2563 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณา  ทบทวน  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกภารกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลต าบลท่าศิลา  ผ่านปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 

  ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าศิลา ที่  328/๒๕62  ลงวันที่ 16  ธันวาคม  ๒๕62  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก  ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยให้
คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก   เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบ คณะท างานได้ท าการประชุม  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  10 
กรกฎาคม  2563  ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงกระบวนงานตามก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  1.  การจัดท าเทศบัญญัติ เรื่องสถานท่ีจ าหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  2.  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  รวมกระบวนงานให้บริการการทบทวน ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ
เทศบาลต าบลท่าศิลา ทั้งหมดมีจ านวน  2  กระบวนงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

                          
 

(นางสาวลินดา  มิกราช)     
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 เลขานุการ 
 

ความเห็นของปลัด..............................................................................................................................  
 
    ส.ต.ท. 

       (ดาเรศ  ประจันนวล) 
                ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 

ค าสั่ง............................................................................ .................................................. 
 
 

                                                 (นายอาทิตย์  จักษุจินดา) 
                นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 

 
 



 
รายงานการประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

หรือยกเลิก ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ครั้งท่ี  2/2563 

วันที่  12   เดือน  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30 น.   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าศิลา 

………………………………… 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.ต.ท.ดาเรศ  ประจันนวล ปลัดเทศบาล ดาเรศ  ประจันนวล  
2 นายอุทัย  จันทร์ใส สมาชิกสภาเทศบาล อุทัย  จันทร์ใส  

3 นายภัคภาคิน  วงศ์อนุ นักวิชาการศึกษา ภัคภาคิน  วงศ์อนุ  

4 นายธานินทร์  ยศรักษา ผู้อ านวยการกองช่าง ธานินทร์  ยศรักษา  

5 นายค าสิงห์  หาระโคตร ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 1 ค าสิงห์  หาระโคตร  

6 นายอินทร์  แสงกล้า ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 11 อินทร์  แสงกล้า  

7 นายสมเหลือ  เกสรล้ า ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 6 สมเหลือ  เกสรล้ า  

8 นายธนเศรษฐ  จตุเทน ก านันประจ าต าบล ธนเศรษฐ  จตุเทน  

9 นายสมศักดิ์  ละโป้ สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ละโป้  

10 นายสัณฐิติ  ปาระพิมพ์ หัวหน้าส านักปลัด สัณฐิติ  ปาระพิมพ์  

11 นางพิมพ์พร  ลับภู หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พิมพ์พร  ลับภู  

12 นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จารุวรรณ จักษุจินดา  

13 นางสาวลินดา  มิกราช นักวิเคราะห์ฯ ลินดา  มิกราช  

ผู้ไม่มาประชุม  
 - ไม่มี - 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ส.ต.ท.ดาเรศ (ประธานฯ) - เชิญจากการที่เราประชุมกันครั้งที่แล้ว  เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  2563  

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า  ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และ
กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทาและวิธีการต่างๆ  มากมายเมื่อมี
หลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 

/ดังนั้น..... 
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   ดังนั้น เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลท่าศิลา  
เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวดที่ 6 จึง มี
ค าสั่งแต่งตั้ง “คณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจของเทศบาลต าบล
ท่าศิลา ซึ ่งก าหนดให้คณะท างานฯมีอ านาจหน้าที ่พ ิจารณาข้อเทศ
บัญญัติที่เทศบาลได้ตราขึ้น หากเห็นว่าเทศบัญญัติไม่สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบ ัน หรือไม่เอื ้ออ านวยต่อการด าเนิน
กิจการของ ทต.หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกิน
ควร ให้พิจารณาเสนอเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้
ให ้เป ็น ไปตามอ านาจหน ้าที ่ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น  ซึ ่ง
รายละเอียดค าสั่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่
ได้รับการแต่งตั้ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

น.ส.ลินดา (เลขานุการฯ) - ในการประชุมครั้งนี้ได้ก าหนดประชุมคณะท างานฯได้พิจารณาทบทวนข้อ
เทศบัญญัติของเทศบาลต าบลท่าศิลา  ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากที่สุดรวมทั้งขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ
เพ่ิมเติมจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และเสนอความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนเป็นส าคัญโดยในรายละเอียดต่อกระผมจะเป็นผู้ชี้แจง 

- ส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีแนวทางในการด าเนินการ คือ
ให้เทศบาลตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมี
มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย 
หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือน าภารกิจไปรวมกับ
ภารกิจอ่ืนได้โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการทบทวนเทศ
บัญญัติดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 

- การทบทวนเทศบัญญัติ กรณีที่เทศบาลเห็นว่าเทศบัญญัติเทศบาลใดไม่
สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อการ
ด าเนินกิจการของเทศบาลต าบลท่าศิลา หรือก่อให้เกิดภาระหรือความ
ยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการทบทวนเทศ
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้มีการ
ประชุมยกร่าง ฯ ไปแล้วนั้น 

นายสัณฐิติ(หน.ส านักปลัด) - ในรอบปีที่ผ่านมา ทต.ท่าศิลาได้ปรับปรุงภารกิจในส่วนเทศบัญญัติ จ านวน 
2 เรื่อง คือ เรื่องการก าจัดสิ่งปิิกูลและมูลออย ..ศ. 2562 และ เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา. ..ศ. 2562 โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา และนายอ าเภอส่องดาวได้ลง
นามอนุมัติแล้ว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ใน ปี พ.ศ. 2563 ได้มีการ
ประชุมเพ่ือยกร่างเทศบัญญัติต าบลไว้แล้ว แต่ได้มีการชะลอไว้ก่อน 
เนื่องจากคณะผู้บริหารได้หมดวาระลง ฉะนั้นผมจึงอยากแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าขณะนี้เราได้ประกาศใช้เทศบัญญัติทั้ง 2 เรื่องเรียบร้อยแล้ว 

/ประธานฯ 
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ส.ต.ท.ดาเรศ(ประธานฯ) - ตามที่ท่านรองนายกฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดไปแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุม

คณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือเทศบัญญัติที่เห็นว่าควรที่จะต้อง
ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก เพ่ือให้มีความเหมาะสม กับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย  

  ตลอดจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้มารับบริหาร โดยให้พิจารณา
ภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ภายในเทศบาลต าบลท่าศิลา 

น.ส.ลินดา (เลขานุการฯ) - ตามที่รองนายกฯ ทต.ได้กล่าวไปแล้วนั้น ข้อเทศบัญญัติทั้ง 2 เรื่อง ผมเห็น
ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ ทต.เมื่อ
เทศบัญญัติต าบลทั้ง 2 เรื่องนี้มีผลบังคับใช้จะท าให้ ทต.ของเราเก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึนซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ ทต.อีกทางหนึ่ง 

นายภัคภาคิน(นวก.การศึกษา)- ตามท่ีเลขานุการฯ ได้กล่าวไปแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ผมเห็นด้วย 
ส.ต.ท.ดาเรศ (ประธาน) - ครับ สรุปการทบทวนเทศบัญญัติ ดังนี้ 

1. การจัดท าเทศบัญญัติ เรื่องสถานท่ีจ าหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
2. การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี 

ประธาน - ครับ การประชุมครั้งนี้ถือว่าผ่านไปด้วยดี และถือเป็นการประชุมที่เป็น
ประโยชน์ที่จะใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
อันเป็นการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดประโยชน์ของทางราชการ
สูงสุดและผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ 

ประธาน - กล่าวปิดประชุม 
       ปิดประชุมเวลา   11.33 น. 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้บันทึกการประชุม 
(นางสาวลินดา  มิกราช) 

    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

ส.ต.ท.    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(ดาเรศ  ประจันนวล) 

    ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 
 
 
 
 


