
 

 

 

 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ 
ที่  ๔๒๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ 
ของเทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ 
.............................................. 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๖ และหมวด ๘ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้มีการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จัดให้มีการทบทวนภารกิจในความรับผิดชอบว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายผู้บริหารที่แถลงต่อสภา ความคุ้มค่าของภารกิจ เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง ทันสมัย เป็นธรรม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลต าบลเกาะเต่า จึงแต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 
  ๑. นายสกล  รังสิวรารักษ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอาภรณ์  สุขผล รองนายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  กรรมการ 
  ๓. นายจักรกฤษณ์  อุดม  ประธานสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า กรรมการ 
  ๔. นางสาวเหมือนไหม  ผลเหม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า กรรมการ 
  ๕. นายอวยชัย  ศรีทอง  ปลัดเทศบาลต าบลเกาะเต่า  กรรมการ 
  ๗. นายธงชัย  ทองปัสโนว์  นายช่างโยธาช านาญงาน    กรรมการ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๘. นางสาวปาริชาติ  ทองมี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๙. นางสาวพุฒิตา  หวัดสนิท นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขานุการ 
 มีหน้าที่ พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลต าบลเกาะเต่า เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้อง เป็นธรรม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการ
ประชุมคณะท างาน และบันทึกเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและพิจารณา 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่  ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายไชยันต์  ธุระสกุล) 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะเต่า 

 

 

 

 



 
ระเบียบวำระกำรประชุมคณะท ำงำนในกำรทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ 

ของเทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ 
วันที่  ๒๓  เดือน มกรำคม ๒๕๖๓  เวลำ ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ 
 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
   ........................................................................................................................ 
   ......................................................................................................................... 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่อง กำรพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจของ  

เทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ 
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
............................................................................................................................. ................... 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รำยงำนกำรกำรประชุมคณะท ำงำนในกำรทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ 

ของเทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ 
วันที่  ๒๓  เดือน มกรำคม ๒๕๖๓  เวลำ ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ 



 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

  ๑. นายสกล  รังสิวรารักษ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอาภรณ์  สุขผล รองนายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  กรรมการ 
  ๓. นายจักรกฤษณ์  อุดม  ประธานสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า กรรมการ 
  ๔. นางสาวเหมือนไหม  ผลเหม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า กรรมการ 
  ๕. นายอวยชัย  ศรีทอง  ปลัดเทศบาลต าบลเกาะเต่า  กรรมการ 
  ๖. นายพิสิฐพร  ศรีค านวน หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
  ๗. นายธงชัย  ทองปัสโนว์  นายช่างโยธาช านาญงาน    กรรมการ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๘. นางสาวปาริชาติ  ทองมี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๙. นางสาวพุฒิตา  หวัดสนิท นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานคณะท างานพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของ
เทศบาลต าบลเกาะเต่า ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ ประชุมคณะท างานฯ ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแข้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยสกล  รังสิวรำรักษ์  -  เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด 
ประธำนคณะท ำงำน 
 
นำงสำวพุฒิตำ  หวัดสนิท - เป็นที่ทราบกันดีว่า ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เลขำนุกำรคณะท ำงำน และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และกระทรวงมหาดไทยก็ได้

แจ้งแนวทางและวิธีการต่าง ๆ มากมาย เมื่อมีหลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้อง ดังนั้นเพ่ือให้การบริการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลเกาะเต่า เป็นไป
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด ๖ จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานในการทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของ             

 
 เทศบาลต าบลเกาะเต่า ที่  ๔๒๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน              

พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้คณะท างานฯ มีอ านาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
หรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลเกาะเต่า ว่าภารกิจใดมี
ความจ าเป็นหรือสมควรที่จะด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความจ าเป็นต้องแปร
สภาพภารกิจหรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม ดังนั้นจึง
ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

 
ระเบียบวำระท่ี ๒ กำรพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ 
 



นำยสกล  รังสิวรำรักษ์  -  ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้ก าหนดให้มีข้ึนเพื่อให้คณะท างานฯ ได้พิจารณา 
ประธำนคณะท ำงำน ปรับปรุงทบทวนภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเกาะเต่า ให้มีความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาและเสนอ                 
ความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ โดยในรายละเอียดให้ทาง
เลขานุการฯ ชี้แจง 

นำงสำวพุฒิตำ  หวัดสนิท - ส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวน 
เลขำนุกำรคณะท ำงำน ท้องถิ่น มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ใหเทศบาลตรวจสอบ ภารกิจในทุกเรื่อง

ในความรับผิดชอบ วาภารกิจใดยังมีความจ าเป็นตองปฏิบัติ หรือไม่ถ้าไม่จ าเป็นก็
ควรก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือใหมี ประสิทธิภาพขึ้น หรือ
น าภารกิจ ไปรวมกับภารกิจ อ่ืนได้  โดยให เกิดการประหยัดและคุ มค่า                 
และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควร พิจารณา คือ 

  ๑. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอนคือ 

  - ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในเทศบาล ว่าภารกิจใดมีความ
จ าเป็น หรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทาน            
การจ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพื่อน าทรัพยากรไป
จัดท าในส่วนที่มีความเป็นมากกว่า 

  - อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างใหมีลักษณะ 
เป็นศูนย์รับผิดชอบ เชน การจัดตั้งศูนยบ์ริการร่วม ส าหรับติดตอสอบถาม ข้อมูล
การยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหนาที่ หรือการ บริการสาธารณะ
บางประเภท    

 

 

 

 

- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของเทศบาล ควรมีความยืดหยุ่น

และมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลสามารถจัดโครงสร้าง
ภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ยืดหลักการแบ่งโครงสร้างตาม
ภารกิจ 

๒. การทบทวนข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กรณีเทศบาลเห็นว่าข้อบัญญัติ  
เทศบัญญัติใดของเทศบาลไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน หรือไม่อ านาวยต่อการด าเนินกิจการของเทศบาล หรือก่อให้เกิด
ภาระ หรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้เทศบาลพิจารณา
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล 

นำยสกล  รังสิวรำรักษ์ - ตามท่ีเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุม 



ประธำนคณะท ำงำน คณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือข้อบัญญัติ เทศบัญญัติที่เห็นว่า
ควรจะต้องด าเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด และมีความคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ต้องจ่าย ตลอดจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการ โดยพิจารณาภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ 
พิจารณาทบทวนปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมหรือตัดออกขั้นตอนและระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลต าบลเกาะเต่าต่อไป 
เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงประกาศการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลต าบลเกาะเต่า 

 
นำงสำวพุฒิตำ  หวัดสนิท - ในส่วนของส านักปลัด ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจครับ 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำส ำนักปลัด  
 
นำงสำวปำริชำติ  ทองมี - กองคลัง ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจค่ะ  

นำงธงชัย ทองปัสโนว์ - ในส่วนของกองช่าง กระผมขอเพ่ิมกระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดย
ประชาชนที่จะท าการก่อสร้าง ตัดแปลง ซ่อมแซม หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

 

 

 ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะเริ่มด าเนินการได้ ทางกองช่างจึงเล็งเห็นว่า
ควรเพ่ิมกระบวนงานดังกล่าวเข้าไปในการปฏิบัติงานราชการเพ่ือ
ประชาชนของเทศบาลต าบลเกาะเต่า  

นำยสกล  รังสิวรำรักษ์ - จากที่คณะท างานได้มีการเสนอความคิดเห็นแล้วนั้น คณะท างานท่าน 
ประธำนคณะท ำงำน  จะเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ ขอมติที่ประชุม  
    

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ค่ะ/ครับ 

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

 - ไม่มี 

ปิดประชุมเวลำ ๑๑.๓๐ น. 

 

 

  (ลงชื่อ) 



   (นางสาวพุฒิตา  หวัดสนิท) 
เลขานุการคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

   (ลงชื่อ) 
       (นายสกล  รังสิวรารักษ์) 
            ประธานคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   ส านักปลัดเทศบาลต าบลเกาะเต่า 

ที ่  สฎ  ๗๕๖๐๑/   วันที่  ๑๒   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   รายงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า / ปลัดเทศบาลต าบลเกาะเต่า 
  
 ค าสั่งเทศบาลต าบลเกาะเต่า ที่ ๔๒๑ /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลต าบลเกาะเต่า ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้
คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ คณะท างานได้ท าการประชุม วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ในที่ประชุมได้
มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมกระบวนงานตามการด าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
   

  ๑. เพ่ิมกระบวนงานให้บริการ 
  จ านวน ๑ กระบวนงาน 
   ๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 รวมกระบวนงานให้บริการที่มีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาล
ต าบลเกาะเต่า ทั้งหมดมีจ านวน ๑ กระบวนงาน     

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   
   (นายสกล  รังสิวรารักษ์)  



    ประธานคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 
 
ควำมเห็นของนำยกเทศมนตรี 
 ได้พิจำรณำแล้ว 
    ทราบ 

 ความคิดเห็นอ่ืน  
............................................................................................................................. ................... 
 

(ลงชื่อ) 
   (นายไชยันต์  ธุระสกุล) 

    นายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า 
 


