
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุม 

คณะท ำงำนปรับปรุงภำรกิจขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

ครั้งที่ ๑/๒๕63 

เมื่อวันที่  20  สิงหำคม  2563 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

ผู้มำประชุม 

 ๑.นายพิรุณ  อาภัย    ต าแหน่ง ประธานคณะท างาน 

 ๒.นายวิรัช สุใจจา   ต าแหน่ง รองประธานคณะท างาน 

 ๓.นายสุรเดช สุริยะมล  ต าแหน่ง คณะท างาน 

 ๔.นายยงยุทธ กองจันทร์ ต าแหน่ง คณะท างาน 

 5.นางเพลนิจิตร   ศรีกอก ต าแหน่ง คณะท างาน 

 6.นายพิพัฒน์  แสงรุ่งเรอืง ต าแหน่ง คณะท างาน 

 7.นางสาวนติยา ธรรมพิงค์ ต าแหน่ง เลขานุการ 

  

 ผู้ไม่มำประชุม 

 นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน  

 

เริ่มประชุมเวลำ 13.15 น. 
 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแลว้นายพิรุณ  อาภัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าวังพร้าว ท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างานปรับปรุงภารกิจขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

   ไมม่ ี

  

ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

   ไมม่ี เน่ืองจากเป็นการประชุมประจ าปี 25๖3 ครัง้แรก 

 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ 

   ไมม่ ี
 

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพจิำรณำ 



  ตามที่ได้มกีารบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่างๆมากมาย 

เมื่อมีหลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังน้ันเพ่ือให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของต าบล

ท่าวังพร้าว เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด 6 จึงมีค าสั่งแต่งต้ัง 

คณะท างานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ตามค าสั่งองค์การบรหิารส่วนต าบล

ท่าวังพร้าว  ที่ 215/2559 ลงวันที่  30  กันยายน 2559  ซึ่งก าหนดให้คณะท างานฯ มีอ านาจ

หน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหาร     

ส่วนต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือมีความ

จ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม  หรือมอบให้

องค์กรเอกชนด าเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับต าบล

ข้อบัญญัติต าบล ที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออ านวยต่อ

การด าเนินกิจการของอบต. หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ตลอดจน

ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย ซึ่งรายละเอียดค าสั่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังน้ันจึงขอให้

ทุกท่านที่ไดรั้บการแต่งต้ัง มีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้ก าหนดให้มีขึ้น

เพ่ือให้ที่ประชุมคณะท างานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงทบทวนภารกิจต่าง ๆ ของต าบล ให้มีความเหมาะสม

กับสภาวการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้ต าบลท่าวังพร้าว ตรวจสอบภารกิจในทุกเร่ืองในความรับผิดชอบ    

ว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจน้ันเสีย  หรือปรับปรุง

ภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือน าภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดการประหยัดและ

คุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ  

 



1. กำรทบทวนภำรกิจ มีขั้นตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น 

หรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการ

ตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพ่ือน าทรัพยากรไปจัดท าในสว่นที่มคีวามจ าเป็นมากกว่า 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็น

ศูนย์รับผิดชอบร่วมเช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การย่ืนค าขอ

อนุมัติ อนุญาตในเร่ืองที่เป็นอ านาจหน้าที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้

องค์กรเอกชนด าเนินการแทนโดยต าบลเป็นผู้ควบคุมก าหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ให้บรกิาร  

- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของต าบล ควรมีความยืดหยุ่น และ

มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ต าบลสามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งน้ี

ให้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตามภารกจิ  

2. กำรทบทวนข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบล กรณีที่ต าบลเห็นว่าข้อบัญญัติ ข้อบังคับต าบลใดของต าบล

ไมส่อดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อการด าเนินกิจการของต าบล 

หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ต าบลพิจารณาด าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง หรือยกเลกิ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของต าบล 

   จึงขอให้ที่ประชุมคณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือข้อบัญญัติที่เห็นว่า

ควรที่จะต้องด าเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันมากที่สุด และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชนผู้รับบริการ โดยให้พิจารณาภารกจิตามหน้าที่ของสว่นราชการต่าง ๆ ภายในต าบล 

ที่ประชุม   เห็นควรพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับข้อบัญญัติเร่ือง การควบคุมควันไฟและฝุ่น

ละอองจากการเผา พ.ศ. 2550 เน่ืองจากข้อบัญญัติดังกล่าวใช้มาเป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี ซึ่งอาจจะ



ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนได้รับผลกระทบจาก ฝุ่น  PM2.5 และเห็นควร

พิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลอืประชานตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จา่ยเพ่ือชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีการช่วยเหลือใน

เร่ืองรถรับส่งประชาชนไปสถานพยาบาล รวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณส ารองเพ่ือด าเนินการ

ป้องกันโรคอุบัตใิหม่เช่น โรคตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19 

ประธานสรุป ผลการประชุมการพิจารณาทบทวนภารกิจขององค์การบริหาร

สว่นต าบลท่าวังพร้าว มีการพิจารณาทบทวนภารกิจตามอ านาจหน้าที่ดังนี ้ 

๑.ภารกิจด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 

๒.ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.ภารกิจด้านการป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 

ให้เลขานุการด าเนินการจัดท าสรุปการประชุม และน าเสนอนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเพ่ือด าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

    ที่ประชุมรับทราบ / เห็นชอบ 
 

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

   ไมม่ ี
 

เลกิประชุม  15.45 น. 
 

 

                                            (ลงช่ือ)     นิตยา  ธรรมพิงค์    ผู้จดรายงานการประชุม                                 

                                                     ( นางสาวนติยา  ธรรมพิงค์ )    

            เลขานุการ 
 

    (ลงช่ือ)         พิรุณ  อาภัย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายพิรุณ  อาภัย) 

              ประธานคณะท างาน 

 


