
 
 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองเพีย 
ท่ี 257 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวนเทศบัญญัติของเทศบำล  
******************** 

 

 เพื่อให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงแต่งตั้งคณะท างาน
ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย ประกอบด้วย  
 

๑.๑  นายมณีรัตน์  ราญมีชัย  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าคณะท างาน 
๑.๒  นายวิสิฐศักดิ์ พิจิตรศิริ  รองปลัด เทศบาล       รองหัวหน้าคณะท างาน 
๑.๓  นายภูดิศ  เพชรนาดี  หัวหน้าส านักปลั  คณะท างาน 
1.4  นายจริญญา  สายโสภา  ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
1.5  นางรัศมี  หนูราช    ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
1.6  นางสาวจันทนี ขานเกตุ  นักวิชาการพัสดุ  คณะท างาน 
๑.7  นายสุริยา  สุขรัมย์   นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน 
๑.8  นางสาวปิยนุช  ข าดี  นักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
๑.9  นางสาวบัวผัน  ชุมแวงวาปี  นักวิเคราะห์ฯ  คณะท างาน/เลขานุการ 

โดยให้คณะท ำงำนมีหน้ำท่ี  ดังน้ี 
๑.  พิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบล  ที่ เทศบาลต าบลเมืองเพีย  ได้ตราข้ึน  หากเห็นว่าข้อเทศ

บัญญัติใดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  หรือไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกิจการของ เทศบาลต าบลเมือง
เพีย  หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร  ให้พิจารณาเสนอเพื่อด าเนินการแก้ไข  
ปรับปรุง  หรือยกเลิก  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.  ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย  เพื่อวินิจฉัยและ
ด าเนินการต่อไป 

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 สั่ง   ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

(ลงช่ือ)  
                                      (นายสมเกียรติ  ยอดวงค์กอง) 

                                         นายกเทศมนตรีต าบลเมอืงเพีย 



รายงานการประชุมคณะท างานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  

วันท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 

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

 
ผู้มาประชุม 

1. นายมณีรัตน์  ราญมีชัย ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล  ประธานคณะท างาน 
  2. นายวิสิฐศักดิ์  พิจิตรศิร ิ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล คณะท างาน 

3. นายภูดิศ  เพชรนาดี  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน 
4. นางรัศมี  หนูราช  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
5. นายจริญญา  สายโสภา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 

  6. นายสุริยา  สุขรัมย ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน 
7. นางสาวจันทนี  ขานเกตุ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุฯ คณะท างาน 

  8. นางสาวปิยนุช  ข าดี  ต าแหน่ง นักทรพัยากรบุคคลฯ  คณะท างาน 
  9. นางสาวบัวผัน  ชุมแวงวาปี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่ม ี

 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพรอม นายมณีรัตน์  ราญมีชัย ประธานคณะท างาน พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ประธานที่ประชุมฯ กลาว เปดประชุมและ
ด าเนินการ ประชุมคณะท างานฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานกรรมการได้แจ้งถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามค าสั่ง ทต.เมืองเพีย ที่ 257/2563  
ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
 1. ส ารวจภารกิจเพื่อด าเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจที่มีผลกระทบโดยตรง
กับการให้บริการประชาชน 
 2.พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3.ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกเทศมนตรี เพื่อวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
 ประธานได้น าเสนอภารกจิและโครงสร้างของ เทศบาลต าบล  ดังนี ้
 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลต าบล 
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 12) พ.ศ. 2546) และ
พระราชบัญญัตกิ าหนดและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด อ านาจหน้าทีท่ี่เทศบาลต าบลต้องท า ได้แก่ 
 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (2) ให้มีและบ ารงุทางบกและทาง 
 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส่าธารณะ รวมทั้งการก าจัด มลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (4) ป้องกันและระงบัโรคติดต่อ 
 (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดบัเพลิง 
 (6) ให้ราษฎรได้รบัการศึกษาอบรม 
 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้กิาร 
 (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถ่ิน 
 (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 2. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด อ านาจหน้าทีท่ี่เทศบาลต าบลอาจจัดกจิกรรมใดๆ ในเขต 
เทศบาล ได้แก่ 
(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
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 (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (4) ให้มีสสุานและฌาปนสถาน 
 (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 (6) ให้มีและบ ารงุสถานทีท่ าการพิทักษ์รักษาคนเจบ็ไข้ 
 (7) ให้มีและบ ารงุการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 (8) ให้มีและบ ารงุทางระบายน้ า 
 (9) เทศพาณิชย ์
 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบรหิารส่วนต าบลมีอ านาจ 
และหน้าที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการสง่เสรมิการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันของท้องถ่ิน 
(12) การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปา่ไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
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(27) การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสริมและสนับสนนุการป้องกันและรกัษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่างๆมากมาย  เมื่อมี

หลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้นเพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของต าบลเมืองเพีย 

เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด 6 จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะท างานพิจารณา

ปรับปรุงภารกิจของต าบลเมืองเพีย” ค าสั่งที่ 257/2563 ลงวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง

ก าหนดให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการ

ภายในเทศบาลต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือมีความ

จ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม  หรือมอบให้องค์กร

เอกชนด าเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกเทศบัญญัติ ที่เห็นว่าไม่สอดคล้อง

หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกิจการของเทศบาล หรือก่อให้เกิด

ภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย ซึ่งรายละเอยีด

ค าสั่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยซึ่งการประชุมในวันน้ี ได้ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมคณะท างานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงทบทวนภารกิจ

ต่าง ๆ ของต าบล ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา และ

เสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  

โดยส าหรับแนวทางและวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้

ต าบลเมืองเพีย ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ 
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 ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพข้ึน หรือน าภารกิจไปรวม

กับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควร

พิจารณา คือ  

1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในเทศบาลต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะให้

ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงนิ 

เพื่อน าทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลกัษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วมเช่น 

การจัดต้ังศูนย์บรกิารร่วม ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นค าขออนุมัต ิอนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจ

หน้าที ่หรอืการบรกิารสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการแทนโดยต าบลเป็นผู้

ควบคุมก าหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการให้บริการ  

- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการเทศบาลต าบล ควรมีความยืดหยุ่น และมอบอ านาจให้หัวหน้า

ส่วนราชการ สามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ให้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตาม

ภารกิจ  

2. การทบทวนเทศบัญญัต ิต าบล กรณีที่เห็นว่าเทศบัญญัติ ใดไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อการด าเนินกิจการของต าบล หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกิน

สมควร ให้ต าบลพิจารณาด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 

 จึงขอให้ทีป่ระชุมคณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ภารกจิ หรอืเทศบัญญัตทิี่เห็นว่าควรที่จะตอ้ง

ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลกิ เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบันมากทีสุ่ด และมี

ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รบับริการ โดยให้

พิจารณาภารกจิตามหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในต าบล 

ผู้อ านวยการกองคลัง :  กองคลงัไม่มเีรื่องทีจ่ะขอปรับปรงุ ทบทวนภารกิจ 
ผู้อ านวยการกองช่าง :  กองช่างไม่มเีรือ่งทีจ่ะขอปรับปรงุ ทบทวนภารกิจ 
หัวหน้าส านักปลัด : ส านักปลัดมีเรื่องที่จะขอตราเทศบัญญัติเพิ่มเติม 2 เรื่องคือ 1.การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ.2563 2.หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 
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 ท่ีประชุม รับทราบ 
เห็นชอบ ส่วนกองอื่นๆที่ยังไม่มีการปรับปรงุภารกิจ หรือทบทวนภารกิจ เทศบัญญัต ิให้ทุกกองปฏิบัติหน้าที่
ตามเดิม 
 
ประธานคณะท างานฯ :  เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้ส านักปลัด เสนอเทศบัญญัติเพื่อตราบังคับใช้จ านวน  2 เรื่อง
คือ 1.การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2563 2.หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 ส่วนกองอื่นกลับไป
พิจารณาในอ านาจหน้าที่ของต าบลก่อน ค่อยน าเสนอพิจารณากันภายหลัง  และจะได้น าเสนอนายกเทศมนตรี
ว่าส านักปลัดมีการขอตราเทศบัญญัติเพิ่มเติม จ านวน 2 เรื่อง การประชุมในวันน้ีก็เป็นอันสิ้นสุดเพียงเท่านี้ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

 (นางสาวบัวผัน  ชุมแวงวาปี) 
เลขานุการคณะท างานพจิารณาปรับปรงุภารกจิฯ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
  (นายมณีรัตน์  ราญมีชัย) 

 ประธานคณะท างานพจิารณาปรับปรงุภารกจิฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


