
 
รายงานการประชุมคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 

 

********************************** 
ผู้มาประชุม   

  ๑. นางสาวสมศรี  มุสิกศิริ ปลัด อบต.ปาะเส้ง ประธานกรรมการ  
 ๒. นายมูฮัมหมัดมุคตาร  ยูโซ๊ะ รองปลัด อบต.เปาะเส้ง กรรมการ 
        รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ  
 ๓. นางพารีด๊ะ  ซิมะแซ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
           ๔. นายซอพีร์  เจ๊ะสนิ  หัวหน้าส านักปลัด                กรรมการ 

        รักษาการ ผอ.กองช่าง          
๕. นางจงดี  มะลิสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ/เลขานุการ 

 ๖. นางสาวอรวรรณ  การบริบูรณ์        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

  ๑. นายมูฮัมหมัดเฟาซัน  หะยีนอ        เจ้าพนักงานสาธารณสุข           กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายโมห าหมัด  โด                   ผูช้่วยนายช่างโยธา 
  ๒. นางสาวจุรีวรรณ  บุษยา       นักวิชาการศึกษา  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.  
 

           เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวสมศรี มุสิกศิริ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 
 ประธานคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบ
 วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานกรรมการ             ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๖ มาตรา ๓๓ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจใดมีความจ าเป็น
 หรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของภารกิจและทันต่อ
 สถานการณ ์จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาถึงภารกิจขององค์การ 
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 บริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง ว่ามีภารกิจใดที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่ง 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว 
 รายงานผลการด าเนินงานพร้อมความเห็นให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้งทราบ 
 เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานกรรมการ           ตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่คณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ
 ยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้งทุกท่านเป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียด มีกรรมการท่าน
 ใดจะแก้ไขถ้อยค าใดในรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีขอมติ รับรอง
 รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ 
                      
มติที่ประชุม           มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง 
 เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง เมื่อวันที่ ๓๐ 
 กันยายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  -ไม่มี            

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา    
            ๔.๑ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหาร
  ส่วนต าบลเปาะเส้ง และก าหนดกรอบ/แผนการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 

ประธานกรรมการ           ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน                           

ผู้ช่วยเลขานุการ           ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ
 บ้านเมืองที่ดีของ อปท. เพ่ิมเติมในหมวด ๖ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
 หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริ หา รกิ จการบ้ าน เมื อ งที่ ดี  พ .ศ .  ๒๕๔๖  ตามหนั งสื อ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งส าเนา
 ให้ทุกท่านได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา โดยมีแนวทางในประเด็นการปรับปรุง
 ภารกิจของ อปท. โดยให้ อปท. ตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องในความรับผิดชอบว่าภารกิจใดยังมี
 ความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม ่ถ้าไม่จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจให้
 มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน หรือน าภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยเกิดความประหยัดและ 
 คุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าว อปท. จะต้องปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
 ให้สอดคล้องกันด้วย ซึ่งมีข้ันตอนการพิจารณาดังนี้ 
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 ๑. การทบทวนภารกิจ 
  ๑.๑ ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในสังกัดว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ
 สมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณและ 
 ตรวจสอบความคุ้มค่าของเงินเพ่ือน าทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 
  ๑.๒ อาจมีการแปรสภาพกิจการหรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์
 รวม เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นค าขออนุมัติ 
 อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้
 เอกชนด าเนินการแทน โดย อปท. เป็นผู้ควบคุม ก าหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
 ให้บริการ เช่น การจ้างบริษัทจัดเก็บขยะและก าจัดขยะ เป็นต้น 
  ๑.๓ การจัดโครงสร้างภายในของ อปท. ควรมีความยืดหยุ่นและมอบอ านาจให้
 หัวหน้าส่วนราชการ อปท. สามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ให้
 ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตามภารกิจ 
  จึงขอให้คณะท างานทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ ที่ท่านเห็นว่าควรที่จะต้อง
 ด าเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับ
 สถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพ่ือ
 ประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้พิจารณาภารกิจตามหน้าที่ของส่วนต่างๆ 
 ภายใน อบต. 

ผู้อ านวยการกองคลัง   กองคลังไม่มีภารกิจที่จะต้องด าเนินการ ทบทวน ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

ผู้อ านวยการกองช่าง  กองช่างไม่มีภารกิจที่จะต้องด าเนินการ ทบทวน ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ กองการศึกษาฯ ไม่มีภารกิจที่จะทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกครับ 

หัวหน้าส านักปลัด  ส านักปลัดไม่มีภารกิจที่ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกครับ 

มติที่ประชุม  มีความเห็นว่ายังไม่มีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและ
 ข้อบัญญัติ ให้ทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม                                                

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานกรรมการ  มีท่านใดมีข้อเสนออ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีใครมีข้อเสนอเพ่ิมเติม ดิฉัน
 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ขอบคุณค่ะ   

ปิดประชุม                      ๑๑.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                   ลงชื่อ                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวอรวรรณ  การบริบูรณ์) 

            ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของ อบต.เปาะเส้ง 
 

        ลงชื่อ                ผู้ตรวจ/รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวสมศรี  มุสิกศิริ) 
              ประธานคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของ อบต.เปาะเส้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


