
   บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โทร.038-145583 
 
 

ที่  นม 86901/ -                                          วันที่   14  มกราคม  2563 
 
 

เรื่อง รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
   

  1. เรื่องเดิม 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่  211/2560  เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานการ 
ปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ
สมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความจ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการด าเนินการบางอย่างให้มี
ลักษณะศูนย์บริการร่วม หรือมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก
ข้อบังคับต าบลข้อบัญญัติต าบล ที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชน    
เกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ข้อเท็จจริง/ระเบียบฯ 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส าหรับ

แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่จ าเป็นก็ควร
ยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือน าภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได้ โดยจะ
เกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 

1. ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น 
หรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความ
คุ้มค่าของเงิน เพ่ือน าทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 

2. อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วม 
เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท  

3. การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีความยืดหยุ่น และ
มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในบางภารกิจ 

จากประเด็นที่ได้พิจารณา  คณะท างานได้ประชุม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยวิเคราะห์
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และพิจารณาปรับปรุงในประเด็น
ต่าง ๆ แล้ว ซึ่งในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์นั้น ไม่มีการ
ปรับปรุงภารกิจ หรือปรับปรุง ยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์แต่อย่างใด ซึ่งคณะท างาน
ต้องน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนดูอีกครั้ง เพ่ือให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์
ครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับใช้ได้ทันกันสถานการณ์ปัจจุบัน 

/ข้อเสนอ..... 
 

 



(ลงชื่อ)...........................................คณะท างาน 
         (นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย) 
            ผู้อ านวยการกองช่าง 

    (ลงชื่อ)...........................................คณะท างาน 
              (นางสาวกชกร บุญเทพ) 
      ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  เพ่ือให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปรับใช้ได้ทันกันสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้คณะท างานต้องน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนดูอีก
ครั้ง เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………….หัวหน้าคณะท างาน 
       (นายชูชาติ ท่อนส าโรง) 
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

 
                    
 

 
 

 
     
 
 
 

- ทราบ /ด าเนินการ 

    
 

      (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)จ.อ.....................................คณะท างาน 
            (ปกรณ์  ทองเปลว) 
             หัวหน้าส านักปลัด 
 

(ลงชื่อ)...........................................คณะท างาน 
        (นางดาหวัน  สุวรรณกาษา) 
            ผู้อ านวยการกองคลัง     

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการ 
        (นางสาวอุไรพร คานไธสงค์) 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       โทร. ๐-๓8๑๔-๕๕๘๓                                 .       . 

ที ่ นม 8๖9๐๑/-                           วันที่    3  กรกฎาคม   2563                               . 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                      .  

 

 

เรียน    คณะท างานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่  211/2560  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (รายละเอียดแนบท้าย)  นั้น 
 

จึงขอเชิญประชุมฯ ในวันพุธที่ 8  กรกฎาคม 2563   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง    
ที่ดี  พ.ศ. 2546  และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 

(นายชูชาติ ท่อนส าโรง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
หัวหน้าคณะท างานการปรับปรุงภารกิจของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมคณะท างานการปรับปรุงภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ครั้งที่ 1/2563  วันศุกร์ที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

…………………………………….. 
ผู้เข้าประชุม   
 

       1. นายชูชาติ  ท่อนส าโรง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน 
 3. นางดาหวัน  สุวรรณกาษา ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
 4. นายภูมิพันธ์  กุดสระน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
 6. นางสาวกชกร บุญเทพ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
      ศาสนาและวัฒนธรรม   คณะท างาน 
 7. นางสาวอุไรพร คานไธสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขานุการ 
  
เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชูชาติ ท่อนส าโรง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เกษมทรัพย์  ประธานคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุม 
 คณะท างานฯ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕62 
นายชูชาติ ท่อนส าโรง -  ขอให้คณะท างานอ่านรายงานการประชุมตามท่ีแจกให้ ถ้าผิดพลาดประการ 
หัวหน้าคณะท างาน ใดขอให้แก้ไขด้วย และถ้าถูกต้องแล้วขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 พิจารณาปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
นายชูชาติ ท่อนส าโรง สืบเนื่องจากประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ เมื่อครั้งที่แล้ว 
หัวหน้าคณะท างาน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ที่ประชุมมีประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือเสนอ      
 ให้พิจารณาก็ขอให้น าเสนอได้ครับ 
  

นางดาหวัน สุวรรณกาษา กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ  
 

นางสาวกชกร บุญเทพ กองการศึกษาฯ  ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 

/นายภูมิพันธ์..... 
 



-2- 
 

นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจครับ 
 

 2.2 พิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติต าบล 
นายชูชาติ ท่อนส าโรง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมมีประเด็นใดที่จะขอให้พิจารณา 
หัวหน้าคณะท างาน ทบทวน ปรับปรุงข้อบัญญัติต าบล ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
 

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ ส านักงานปลัด อบต. ไม่มีภารกิจที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นางดาหวัน สุวรรณกาษา กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นางสาวกชกร บุญเทพ กองการศึกษาฯ ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นายชูชาติ ท่อนส าโรง ตามท่ีแต่ละกองได้พิจารณาภาระงานแล้ว ไม่มีส่วนงานใดที่จะขอปรับปรุง 
 ข้อบัญญัติต าบล ผมขอให้ทุกท่านได้กลับไปพิจารณาทบทวนดูอีกครั้ง  เพราะอาจ 
 มีบางประเด็นที่เรายังคาดไม่ถึง และเราจะมาพิจารณากันอีกทีในคราวประชุม
 ครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี – 
 

นายชูชาติ ท่อนส าโรง มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีประเด็นใดเพ่ิมเติมอีก   
หัวหน้าคณะท างาน ก็ขอให้เลขานุการคณะท างานได้จัดท าเอกสารรายงานการประชุมและบทสรุป 
 น าเสนอผู้บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

 
        (ลงชื่อ)                                   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นางสาวอุไรพร คานไธสงค์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
       (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
        (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 
 



   บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โทร.038-145583 
 
 

ที่  นม 86901/ -                                          วันที่   15  กรกฎาคม  2563 
 
 

เรื่อง รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
   

  1. เรื่องเดิม 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่  211/2560  เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานการ 
ปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ
สมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความจ าเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการด าเนินการบางอย่างให้มี
ลักษณะศูนย์บริการร่วม หรือมอบให้องค์กรเอกชนด าเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก
ข้อบังคับต าบลข้อบัญญัติต าบล ที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชน    
เกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ข้อเท็จจริง/ระเบียบฯ 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส าหรับ

แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่จ าเป็นก็ควร
ยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือน าภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได้ โดยจะ
เกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 

1. ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น 
หรือสมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความ
คุ้มค่าของเงิน เพ่ือน าทรัพยากรไปจัดท าในส่วนที่มีความจ าเป็นมากกว่า 

2. อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการด าเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วม 
เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ส าหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท  

3. การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีความยืดหยุ่น และ
มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในบางภารกิจ 

จากประเด็นที่ได้พิจารณา  คณะท างานได้ประชุม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยวิเคราะห์
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และพิจารณาปรับปรุงในประเด็น
ต่าง ๆ แล้ว ซึ่งในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์นั้น ไม่มีการ
ปรับปรุงภารกิจ หรือปรับปรุง ยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์แต่อย่างใด ซึ่งคณะท างาน
ต้องน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนดูอีกครั้ง เพ่ือให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
ครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับใช้ได้ทันกันสถานการณ์ปัจจุบัน 

/ข้อเสนอ..... 
 

 



(ลงชื่อ)...........................................คณะท างาน 
         (นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย) 
            ผู้อ านวยการกองช่าง 

    (ลงชื่อ)...........................................คณะท างาน 
              (นางสาวกชกร บุญเทพ) 
      ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
  เพ่ือให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ครอบคลุมกับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปรับใช้ได้ทันกันสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้คณะท างานต้องน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนดูอีก
ครั้ง เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………….หัวหน้าคณะท างาน 
       (นายชูชาติ ท่อนส าโรง) 
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

 
                    
 

 
 

 
     
 
 
 

- ทราบ /ด าเนินการ 

    
 

      (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)จ.อ.....................................คณะท างาน 
            (ปกรณ์  ทองเปลว) 
             หัวหน้าส านักปลัด 
 

(ลงชื่อ)...........................................คณะท างาน 
        (นางดาหวัน  สุวรรณกาษา) 
            ผู้อ านวยการกองคลัง     

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการ 
        (นางสาวอุไรพร คานไธสงค์) 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       โทร. ๐-๓8๑๔-๕๕๘๓                                 .       . 

ที ่ นม 8๖9๐๑/-                           วันที่    3  กรกฎาคม   2563                               . 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์                      .  

 

 

เรียน    คณะท างานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่  211/2560  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (รายละเอียดแนบท้าย)  นั้น 
 

จึงขอเชิญประชุมฯ ในวันพุธที่ 8  กรกฎาคม 2563   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง    
ที่ดี  พ.ศ. 2546  และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 

(นายชูชาติ ท่อนส าโรง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
หัวหน้าคณะท างานการปรับปรุงภารกิจของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะท างานการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ครั้งที่ 2/2563  วันพุธที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชูชาติ ท่อนส าโรง ปลัด อบต.เกษมทรัพย์  

2 จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว หัวหน้าส านักปลัด  

3 นางดาหวัน บวรสิริธนา ผู้อ านวยการกองคลัง  

4 นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง  
 

6 นางสาวกชกร บุญเทพ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

7 นางสาวอุไรพร คานไธสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมคณะท างานการปรับปรุงภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ครั้งที่ 2/2563  วันจันทร์ที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

…………………………………….. 
ผู้เข้าประชุม   
 

       1. นายชูชาติ  ท่อนส าโรง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    หัวหน้าคณะท างาน 
 2. จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน 
 3. นางดาหวัน  บวรสิริธนา ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
 4. นายภูมิพันธ์  กุดสระน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
 6. นางสาวกชกร บุญเทพ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
      ศาสนาและวัฒนธรรม   คณะท างาน 
 7. นางสาวอุไรพร คานไธสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขานุการ 
  
เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชูชาติ ท่อนส าโรง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เกษมทรัพย์  ประธานคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุม 
 คณะท างานฯ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 มกราคม ๒๕63 
นายชูชาติ ท่อนส าโรง -  ขอให้คณะท างานอ่านรายงานการประชุมตามท่ีแจกให้ ถ้าผิดพลาดประการ 
หัวหน้าคณะท างาน ใดขอให้แก้ไขด้วย และถ้าถูกต้องแล้วขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 พิจารณาปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
นายชูชาติ ท่อนส าโรง สืบเนื่องจากประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ เมื่อครั้งที่แล้ว 
หัวหน้าคณะท างาน วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563  ที่ประชุมมีประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือเสนอ      
 ให้พิจารณาก็ขอให้น าเสนอได้ครับ 
  

นางดาหวัน สุวรรณกาษา กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ  
 

นางสาวกชกร บุญเทพ กองการศึกษาฯ  ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 

/นายภูมิพันธ์..... 
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นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจครับ 
 

 2.2 พิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติต าบล 
นายชูชาติ ท่อนส าโรง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมมีประเด็นใดที่จะขอให้พิจารณา 
หัวหน้าคณะท างาน ทบทวน ปรับปรุงข้อบัญญัติต าบล ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
 

นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ ส านักงานปลัด อบต. ไม่มีภารกิจที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นางดาหวัน สุวรรณกาษา กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นางสาวกชกร บุญเทพ กองการศึกษาฯ ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
 

นายชูชาติ ท่อนส าโรง ตามท่ีแต่ละกองได้พิจารณาภาระงานแล้ว ไม่มีส่วนงานใดที่จะขอปรับปรุง 
 ข้อบัญญัติต าบล ผมขอให้ทุกท่านได้กลับไปพิจารณาทบทวนดูอีกครั้ง  เพราะอาจ 
 มีบางประเด็นที่เรายังคาดไม่ถึง และเราจะมาพิจารณากันอีกทีในคราวประชุม
 ครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี – 
 

นายชูชาติ ท่อนส าโรง มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีประเด็นใดเพ่ิมเติมอีก   
หัวหน้าคณะท างาน ก็ขอให้เลขานุการคณะท างานได้จัดท าเอกสารรายงานการประชุมและบทสรุป 
 น าเสนอผู้บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

 
        (ลงชื่อ)                                   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นางสาวอุไรพร คานไธสงค์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
       (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
        (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 


