
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลีย่นแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 

ของเทศบาลตำบลเมืองเพยี  

วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเพยี 

 

******************* 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายสุพจน์   เทพวงสา  ตำแหน่ง รองนายก  ประธานคณะทำงาน 
  2. จ.ส.อ.นิวทนนันท์  ฉิมนันท์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล  คณะทำงาน 

3. นายวิสิฐศักดิ์  พิจิตรศิริ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล คณะทำงาน 
4. นางรัศมี  หนูราช  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน 
5. นายจริญญา  สายโสภา ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะทำงาน 

  5. นายอำพร  ชิณโชติ  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฯ  คณะทำงาน 
6. นางสาวจันทนี  ขานเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุฯ คณะทำงาน 

  7. นางจิตติ  กองแก้ว  ตำแหน่ง นายช่างโยธา    คณะทำงาน 
  8. นางสาวปิยนุช  ขำดี  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลฯ  คณะทำงาน 
  8. นางสาวบัวผัน  ชุมแวงวาปี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

 
 
 



 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อท่ีประชุมพรอม นายสุพจน์  เทพวงสา ประธานคณะทํางาน พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลเมืองเพีย ประธานท่ีประชุมฯ กลาว เปดประชุมและ
ดําเนินการ ประชุมคณะทํางานฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานกรรมการได้แจ้งถึงอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามคำส่ัง ทต.เมืองเพีย ท่ี 603/2560  
ลงวันท่ี  11 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
 1. สำรวจภารกิจเพื่อดำเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงภารกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรง
กับการให้บริการประชาชน 
 2.พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3.ให้คณะทำงานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกเทศมนตรี เพื่อวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเพื่อทราบ 
 ประธานได้นำเสนอภารกิจและโครงสร้างของ เทศบาลตำบล  ดังนี้ 
 อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายของเทศบาลตําบล 
อํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546) และ
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 1. อํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าท่ีท่ีเทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่ 
 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง 
 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัด มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้ังถิน่ 
 (9) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
 2. อํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าท่ีท่ีเทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต 
เทศบาล ได้แก่ 
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
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 (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
 (6) ให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ 
 (9) เทศพาณิชย์ 
 3. และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ 
และหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ 
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
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(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

เป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า ท่ีผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่างๆมากมาย เมื่อมี

หลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้นเพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของตำบลเมืองเพีย 

เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด 6 จึงมีคำส่ังแต่งต้ัง “คณะทำงานพิจารณา

ปรับปรุงภารกิจของตำบลเมืองเพีย” คำส่ังท่ี 603/2560 ลงวันท่ี 11 เดือนธันวาคม พ .ศ. 2560 ซึ่ง

กำหนดให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าท่ีพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการ

ภายในเทศบาลตำบล ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรท่ีจะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความ

จำเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม  หรือมอบให้องค์กร

เอกชนดำเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกเทศบัญญัติ ท่ีเห็นว่าไม่สอดคล้อง

หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการของเทศบาล หรือก่อให้เกิด

ภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร  ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  ซึ่ง

รายละเอียดคำส่ังก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีความต้ังใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ท่ีประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุง

ทบทวนภารกิจต่าง ๆ ของตำบล ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกัน

พิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  

โดยสำหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  มีแนวทางในการดำเนินการ คือ ให้

ตำบลเมืองเพีย ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ 
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 ถ้าไม่จำเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือนำภารกิจไปรวม

กับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นท่ีควร

พิจารณา คือ  

1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบล ว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรท่ีจะให้

ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน 

เพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนท่ีมีความจำเป็นมากกว่า 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วมเช่น 

การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอำนาจ

หน้าท่ี หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้องค์กรเอกชนดำเนินการแทนโดยตำบลเป็นผู้

ควบคุมกำหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการให้บริการ  

- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการเทศบาลตำบล ควรมีความยืดหยุ่น และมอบอำนาจให้หัวหน้า

ส่วนราชการ สามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ท้ังนี้ให้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตาม

ภารกิจ  

2. การทบทวนเทศบัญญัติ ตำบล กรณีท่ีเห็นว่าเทศบัญญัติ ใดไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน หรือไม่อำนวยต่อการดำเนินกิจการของตำบล หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกิน

สมควร ให้ตำบลพิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ท้ังนี้ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี 

 จึงขอให้ท่ีประชุมคณะทำงานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือเทศบัญญัติท่ีเห็นว่าควรท่ีจะต้อง

ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด และมี

ความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้

พิจารณาภารกิจตามหน้าท่ีของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในตำบล 

ผู้อำนวยการกองคลัง :  กองคลังไม่มีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง :  กองช่างไม่มีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
หัวหน้าสำนักปลัด : สำนักงานปลัด  สำนักปลัดไม่มีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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เห็นชอบ ส่วนกองอื่นๆท่ียังไม่มีการปรับปรุงภารกจิ หรือทบทวนภารกิจ เทศบัญญัติ ให้ทุกกองปฏิบัติหน้าท่ี
ตามเดิม 
 
ประธานคณะทำงานฯ :  เมื่อท่ีประชุมได้มีมติให้ทุกกองกลับไปพิจารณาในอำนาจหน้าท่ีของตำบลก่อน ค่อย
นำเสนอพิจารณากันภายหลัง  และจะได้นำเสนอนายกเทศมนตรีว่าไม่มีสำนัก/กอง ใตท่ีจะปรับปรุงและ
ทบทวนภารกิจ การประชุมในวันนี้ก็เป็นอันส้ินสุดเพียงเท่านี้ 
 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

 (นางสาวบัวผัน  ชุมแวงวาปี) 
เลขานุการคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
(นิวทนนันท์  ฉิมนันท์) 

 คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


