
 
    

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลท่าศิลา      โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๙๘๔ 
ที่    สน  ๕๔๒๐๑.20/           วันที่    4  มิถุนายน  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  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  
2563  ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงกระบวนงานตามก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  - เพ่ิมกระบวนงานให้บริการจ านวน  3  กระบวนงาน 
   1) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
   2) การรับแจ้งท่อประประปาแตก 
   3) กระบวนงานตรวจสอบมาตรวัดน้ า 
  รวมกระบวนงานให้บริการการทบทวน ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ
เทศบาลต าบลท่าศิลา ทั้งหมดมีจ านวน  17  กระบวนงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

                          
 

(นางสาวลินดา  มิกราช)     
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 เลขานุการ 
 

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

       (ดาเรศ  ประจันนวล) 
                ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 

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

                                                 (นายอาทิตย์  จักษุจินดา) 
                นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 

 



 
 

รายงานการประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลกิ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ครั้งที่  1/2563 
วันพุธ  ที่  2   เดือน  มิถุนายน  2563 เวลา  09.30 น.   

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าศิลา 
………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 สิบต ารวจโทดาเรศ  ประจัน
นวล 

ปลัดเทศบาล ดาเรศ  ประจันนวล  

2 นายค าสังห์  หาระโคตร ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 1 ค าสังห์  หาระโคตร  

3 นายธนเศรษฐ  จตุเทน ก านันประจ าต าบล ธนเศรษฐ  จตุเทน  

4 นายธานินทร์  ยศรักษา ผู้อ านวยการกองช่าง ธานินทร์  ยศรักษา  

5 นายอินทร์  แสงกล้า ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 11 อินทร์  แสงกล้า  

6 นายสมเหลือ  เกสรล้ า ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 6 สมเหลือ  เกสรล้ า  

7 นายอุทัย  จันทร์ใส สมาชิกสภาเทศบาล อุทัย  จันทร์ใส  

8 นายสมศักดิ์  ละโป้ สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ละโป้  

9 นายสัณฐิติ  ปาระพิมพ์ หัวหน้าส านักปลัด สัณฐิติ  ปาระพิมพ์  

10 นายภัคภาคิน  วงศ์อนุ นักวิชาการศึกษา ภัคภาคิน  วงศ์อนุ  

11 นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จารุวรรณ จักษุจินดา  

12 นางพิมพ์พร  ลับภู หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พิมพ์พร  ลับภู  

13 นางสาวลินดา  มิกราช นักวิเคราะห์ฯ ลินดา  มิกราช  

ผู้ไม่มาประชุม  
 - ไม่มี - 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ส.ต.ท.ดาเรศฯ (ประธานฯ) - เชิญเลขานุการชี้แจงในรายละเอียด 
น.ส.ลินดาฯ (เลขานุการฯ) - เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า  ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่างๆ มากมาย เมื่อมี
หลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลท่าศิลา เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด 6 จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะท างาน
พิจารณาปรับปรุงภารกิจของเทศบาลต าบลท่าศิลา” ค าสั่งที่ 328/2562  

 
/วันที่16... 
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  วันที่  16  ธันวาคม  2562  ซึ่งก าหนดให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่

พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการ 
  ภายในเทศบาลว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้ด าเนินการ

ต่อไปหรือไม่ หรือมีความจ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการด าเนินการ
บางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วมหรือมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการ
แทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แห้ไขหรือยกเลิกเทศบัญญัติ ที่เห็นว่า
ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินกิจการของเทศบาลหรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อ
ประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
รายละเอียดค าสั่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่ได้รับ
การแต่งตั้งมีความตั้งในในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ เทศบาลต าบลท่าศิลา 
ส.ต.ท.ดาเรศฯ (ประธานฯ) - ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้คณะท างานฯ ได้พิจารณา

ปรับปรุงทบทวนภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลท่าศิลา ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา
และเสนอความคิดเห็นเพ่ือประโยชนะของประชาชนเป็นส าคัญ  โดยใน
รายละเอียดให้ทางเลขานะการฯ ชี้แจง  

น.ส.ลินดาฯ (เลขานุการฯ) -  ส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  มีแนวทางในการด าเนินการคือให้เทศบาลต าบลท่าศิลา
ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ  ว่าภารกิจใดยังมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่  ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย  หรือ
ปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  หรือน าภารกิจไปรวมกับ
ภารกิจอ่ืนได้  โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุ ง
ภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ 

    1. การทบทวนภารกิจ  คือ 
    -  ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลท่าศิลาว่า

มีภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดย
อาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการตรวจสอบความคุ้มค่า
ของเงิน  เพ่อน าทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 

    -  อาจมีการแปรสภาพกิจการหรือการด าเนินการบางอย่างให้มี
ลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วมกัน เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  ส าหรับ
การติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นค าขออนุมัติ  อนุญาต ในเรื่องที่เป็น
อ านาจหน้าที่  หรือการบริการสาธารณะบางประเภท 

/-การจัดโครงสร้าง... 
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    - การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของเทศบาล  ควรมีความ

ยืดหยุ่นและมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลสามารถจัด
โครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้   ทั้ งนี้ ยึดหลักการแบ่ง
โครงสร้างตามภารกิจ 

 
    2. การทบทวนข้อบัญญัติกรณีที่เทศบาลเห็นหว่าข้อเทศบัญญัติ

ใดไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อ
การของเทศบาล  หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกิน
สมควร  ให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล    

ส.ต.ท.ดาเรศฯ (ประธานฯ) - ตามที่ เลขนุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  จึงขอให้ที่ประชุม
คณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือข้อบัญญัติ เทศบัญญัติที่เห็นว่า
ความจะต้องด าเนินการทบทวน ปรับปรัง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เพ่ือให้
มีความเหมาะสมกันสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด และมีความคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ต้องจ่าย ตลอดจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการโดยพิจารณาภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการจ่างๆ พิจารณา
ทบทวนปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมหรือตัดออกขั้นตองและระยะเวลาการท างาน
ในส่วนใดก็ให้เสนอเพ่ือบรรจุในการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลท่าศิลาต่อไป และเชิญชี้แจง
ประกาศการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ของเทศบาลต าบล
ท่าศิลา 

นายสัณฐิติ(หน.ส านักปลัด) - จากประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พบว่า ในส่วน
ส านักปลัดมี 8 กระบวนงาน กองคลังมี 3 กระบวนงาน กองช่างมี 1 
กระบวนงาน และสาธารณสุขฯ มี 5 กระบวนงาน รวมทั้งหมด 17 
กระบวนงาน รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกคนได้รับ 

นายธานินทร์(ผอ.กองช่าง) - กระผมขอเพ่ิมกระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 โดยประชาชนที่จะท าการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาต
ก่อนจึงจะเริ่มด าเนินการได้ ทางกองช่างจึงเล็งเห็นว่าควรเพ่ิมกระบวนงาน
ดับกล่าวเข้าไปในการปฏิบัติงานราชการเพ่ือประชาชนของเทศบาลต าบล
ท่าศิลา และในส่วนของปองประปาขอเพ่ิมกระบวนงาน  การรับแจ้งท่า
ประปาแตก และกระบวนงานตรวจสอบมาตรวัดน้ าเพ่ือประชาชนมีปัญหา
เรื่องค่าน้ าประปาราคาสูง  รวมทั้งของกองช่างและกองประปา เป็น 3 
กระบวนงาน  เข้าไปในการปฏิบัติงานราชการเพ่ือประชาชนของเทศบาล
ต าบลท่าศิลาในปี พ.ศ. 2563 ด้วย 

/ส.ต.ท.ดาเรศ... 
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ส.ต.ท.ดาเรศ (ประธานฯ) - จากที่คณะท างานได้มีการเสนอความคิดเห็นแล้วนั้น คณะท างานท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมนอกจากนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 12 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน  
 - ไม่มี 
 

(ลงชื่อ)    ผู้บันทึกการประชุม 
(นางสาวลินดา  มิกราช) 

    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

 
 

ส.ต.ท.    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(ดาเรศ  ประจันนวล) 

    ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 


