
 
 

 
 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ที่  23/๒563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ 
------------------------------- 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ข้อเสนอแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย 
ตามหนังสือที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เพ่ือเป็นการทบทวนภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเกตุให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 
จึงขอแต่งตั้งคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ       ประธานคณะท างาน 
 2. นายอัครพัชร์     แก้วกระจ่างสินธ์  รองปลัด อบต. คลองเกตุ     คณะท างาน 
 3. นางพิษ ิ     โซซ่า   หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
 4. นายกฤษดาพร    ชูติกุลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
 5. นางเยาวลักษณ์   แย้มยิ่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะท างาน 
 6. นายสุรเชษฐ์      เลี้ยงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
 7. นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว  เจ้าพนักงานธุรการ         คณะท างาน/เลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.  ส ารวจและทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือ
สมควรที่จะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ 
  2.  พิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  3.  ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือ
วินิจฉัยและด าเนินการ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่  9  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕63   
 
 
 
 (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะท างานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 1 เมษายน  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
-------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายอัครพัชร์     แก้วกระจ่างสินธ์  รองปลัด อบต.คลองเกตุ รักษาราชการแทนปลัด อบต.คลองเกตุ
            ประธานคณะท างาน 
 2. นางพิษิ     โซซ่า   หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 
 3. นายกฤษดาพร    ชูติกุลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
 4. นางเยาวลักษณ์   แย้มยิ่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะท างาน 
 5. นายสุรเชษฐ์      เลี้ยงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 
 6. นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว  เจ้าพนักงานธุรการ                 คณะท างาน/เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวพิมพ์วดี  โตยิ่ง   นักพัฒนาชุมชน 
 2. นางสาวลลิตา  สุกันทา   นักทรัพยากรบุคคล 
 3. นางศิริพัฒน์  เจริญศรี   ครู ศพด. อบต.บางปะหัน 
 4. นางจ าลักษณ์  ก่ ามอญ   พนักงานการเงินและบัญชี 
 5. นางสาวศิรินภา  ไตรรัตน์  ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายอัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์ ประธานที่ประชุมได้เปิดการประชุมและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   - ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และข้อเสนอแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2548 เพ่ือเป็นการทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจุบันหรือเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน จึงได้มี
ค าสั่งที่ 23/2563  ลงวันที่ 9  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕63  เรื่องแต่งตั้งคณะท างานทบทวน 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   -  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และข้อเสนอแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท 0892.4/ว 



435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เนื่องจาก อบต. มีภารกิจหลายด้านที่ได้ด าเนินการอยู่
ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ที่น่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจเพื่อจะท าการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

นางพิษิ     -  การทบทวน ปรับปรุงภารกิจงานของอบต. เป็นประจ าทุกปีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก 
หากภารกิจไหนที่แต่ละกองมีการปฏิบัติแล้ว ไม่เกิดความคุ้มค่าประชาชนได้รับประโยชน์น้อย
ก็อาจจะมียกเลิก ภารกิจไหนที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขึ้นได้ จึงขอให้ทุกกองได้เสนอความเห็นต่อไป 

 

นายอัครพัชร์            เนื่องจากปัจจุบัน ตามที่ได้มีการด าเนินการปรับปรุงภารกิจแล้ว ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง ณ 
ตอนนี้ การทบทวนปรับปรุงภารกิจที่ปฏิบัติ มีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้อย่าง
เดิม 

 
นายกฤษดาพร      ส าหรับในส่วนของกองช่าง การทบทวนปรับปรุงภารกิจที่ปฏิบัติ มีความ 
   เหมาะสม จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้อย่างเดิม 
 
นางเยาวลักษณ์     ภารกิจงานของกองคลัง มีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้ อย่างเดิม 
  
นายอัครพัชร์     จากที่แต่ละกองได้น าเสนอข้อมูลมาไม่มีกองใด เสนอทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
   หรือยกเลิกภารกิจ  
 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงภารกิจไว้อย่างเดิม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี - 
 
นายอัครพัชร์   ถ้าไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอแนะอีก ขอปิดการประชุม  ขอขอบคุณทุกท่านครับ 
ประธานคณะกรรมการ    

เลิกประชุมเวลา   11.20 น. 

 
                                               (ลงชื่อ)                                      ผู้จดรายงานการประชุม  

                            (นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว) 
 
 

                                                (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                               (นางพิษิ  โซซ่า) 

 
 
 

                                                    (ลงชื่อ)                                ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                                                (นายอัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์) 


