
 
รายงานการประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  

หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลต าบลท่ีวัง 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 

 ณ ห้องท างานปลัดเทศบาล 
---------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายราเชษ  เอียดเสน รองนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ประธานคณะท างาน 
 2. นายกัญช์  อินทนู  ปลัดเทศบาล คณะท างาน 
 3. นางสาววนิดา  เดชาฐาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล คณะท างาน 
 4. นางสาวพรรณี  สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
 5. นายอุดร   รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
 6. นายวรวุฒ ิ บุญชู หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ คณะท างาน 
 7. นางสาวสุวภิา  เหมาะสมสกุล หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา คณะท างาน 
 8. นางมาริสา  เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ คณะท างาน/เลขานุการ 
 9. นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์ นิติกรปฏิบัติการ คณะท างาน/ผช.เลขานุการ 
 

ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นางสาวฐิณิดา  ส่งเสริม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 นางสาวลัดดาวัล  บุญศรี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวหทัยกาญจน์  อ๋องยิ้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 นายพงศธร  หนูพลิบตา ผู้ช่วยนิติกร 
 

เริ่มประชุม  10.00 น. 
  

 เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายราเชษ  เอียดเสน รองนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ประธานคณะท างาน 
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  -ไม่มี- 
 

 
 
 
 

/นายราเชษ… 
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นายราเชษ  เอียดเสน สวัสดีครับ ท่านคณะท างานทุกท่าน ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะท างานฯ
ประธานคณะท างาน เพ่ือปรับปรุงภารกิจของเทศบาลต าบลที่วัง โดยมีประเด็นที่ควรให้ คณ ะท างาน ได้
 พิจารณาตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
 บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของ ภ ารกิ จ
 ในด้านต่าง ๆ ที่ควรจะท าการปรับปรุง มีท่านใดจะน าเสนอให้ที่ประชุม ได้พิจารณา
 และมีมติเห็นชอบ 
  

นายกัญช์  อินทน ู เรียนท่านประธานฯ คณะท างานทุกท่านครับ ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่
คณะท างาน ต้องการท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แต่ละส านัก/
 กองตรวจสอบภารกิจงานที่อยู่ในหน่วยงานของตนเอง และเห็นว่าควรมีการ
 ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของหน่วยงานตัวเองหรือไม่โดย
 ให้ส ารวจงานที่ให้บริการประชาชนก่อนครับ 
 

นางสาววนิดา  เดชาฐาน ส านักปลัดเทศบาล มีกระบวนงาน อยู่ทั้งหมด 15 กระบวนงาน ยังคงกระบวนงาน
คณะท างาน  ไว้เหมือนเดิมคะ 
 

นางสาวพรรณี  สุกใส กองคลังมีกระบวนงานให้บริการ 4 กระบวนงาน ยังไม่มีภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ยังคงไว้
 ตามเดิมคะ 
 

นายอุดร  รัตนพันธ์ ส าหรับกองช่างมีภารกิจ 5 กระบวนงาน ยังคงกระบวนงานไว้เหมือนเดิมครับ 
คณะท างาน 
 

นางมาริสา  เพ็ชรทอง กองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจ 2 กระบวนงาน ยังไม่มีภารกิจเพ่ิมขึ้นคะ
คณะท างาน/เลขานุการ  
 

นายวรวุฒิ  บุญช ู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ 4 กระบวนงาน ยังไม่มีเพ่ิมเติมครับยังคง
คณะท างาน ไว้เหมือนเดิม แต่ในปีงบประมาณหน้าจะมีภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินครับ 
 

นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล กองการศึกษายังไม่มีกระบวนงานใดเพ่ิมยังคงกระบวนงานไว้เหมือนเดิมคะ 
คณะท างาน 
 

นายราเชษ  เอียดเสน สรุปได้ว่า ส านักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองวิชาการและแผนงาน, กองการศึกษา
ประธานคณะท างาน ยังคงกระบวนงานเดิมไว้ ยกเว้น กองสาธารณสุขฯ งบประมาณหน้าจะมีภารกิจ
 การแพทย์ฉุกเฉิน  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ และจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
 

นายราเชษ  เอียดเสน ให้ทางเลขาน ารายละเอียดนี้ ไปจัดท าประกาศแผนก าหนดลดขั้นตอนและระยะ      
ประธานคณะท างาน เวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน และน าเรียนนายกเทศมนตรีต าบล  
 ที่วัง ต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 
 

นายราเชษ  เอียดเสน ที่ประชุมมีเรื่องอะไรที่จะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือเปล่า หากไม่มีผมขอปิดการ
ประธานคณะท างาน ประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
    

ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นางมาริสา  เพ็ชรทอง) 
 คณะท างาน/เลขานุการ 

 
 

 ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 (นายราเชษ  เอียดเสน) 
 ประธานคณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 
 

นายราเชษ  เอียดเสน ที่ประชุมมีเรื่องอะไรที่จะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือเปล่า หากไม่มีผมขอปิดการ
ประธานคณะท างาน ประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
            ลงชื่อ     ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์) 
 คณะท างาน/ผช.เลขานุการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางมาริสา  เพ็ชรทอง) 
 คณะท างาน/เลขานุการ 

 
 

 ลงชื่อ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 (นายราเชษ  เอียดเสน) 
 ประธานคณะท างาน 
 


