
การประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลต าบลนครชุม 
วันศุกร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
.................................... 

ผู้เข้าประชุม 
  ๑. นางสาวพันธ์นิภา  เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม    ประธานคณะท างาน 
  ๒. นายพรเทพ   ศิลารักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
  ๓. นายนิมิตร ณัฐวรพงษ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     คณะท างาน  

๔. นางนัยนา  พะโยม  ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
  ๕. นางสาวรัญชิดา  บุญภักด ี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ     คณะท างาน 
      กองการศึกษา 
  ๖. นางสุชาดา  รักเก้ือ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       เลขานุการและคณะท างาน 
  ๗. นายจักรกฤษณ์  ศิริกัณหา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

      -ไม่มี- 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม ในฐานะประธาน
คณะท างาน ได้กล่าวเปิดกาประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลต าบล
นครชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 

 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                          -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 

นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ 

ประธานคณะท างาน 

เรื่อง  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ 
ของเทศบาลต าบลนครชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สืบเนื่องจากการที่มีค าสั่งเทศบาลต าบลนครชุม ที่ ๓๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง คณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลต าบลนครชุมประกอบด้วย  ๑. นางสาวพันธ์
นิภา  เมฆสินธุ์  ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม ประธานคณะท างาน  
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๒. นายพรเทพ ศิลารักษ์ ผู้อ านวยการกองช่างคณะท างาน ๓. นายนิมิตร 
ณัฐวรพงษ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน ๔. 
นางนัยนา พะโยมผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน  ๕. นางสาวรัญชิดา  
บุญภักดี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาคณะท างาน ๖. นาง
สุชาดา รักเกื้อ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เลขานุการและคณะท างาน ๗. 
นายจักรกฤษณ์  ศิริกัณหา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการและ
คณะท างานโดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1. ส ารวจตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนครชุม ว่าภารกิจยังมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติอยู่หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ระเบียบและกฎหมาย 
หรือไม่ 2. พิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมกับภารกิจที่ต้อง มีการ
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต้องยกเลิกภารกิจ เพ่ือให้เกิดความ
ประหยัดและคุ้มค่า เพื่อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม พิจารณา
สั่งการ  

เนื่องด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบภารกิจทุกเรื่อง
ในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจยังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติอยู่หรือไม่ ถ้าไม่
จ าเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือ
น าภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได้ โดยจะเกิดความประหยัดและความคุ้มค่า 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ประกอบกับ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจ เป็นตัวชี้วัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Lqcal Performance Assessment : LPA) ประจ าทุกปี จึง
ขอให้ทุกกอง ร่วมพิจารณาน าเสนอภารกิจในอ านาจหน้าที่ที่เห็นควรว่า ควร
มีการทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเห็นควรยกเลิกภารกิจ หากเห็นว่า
ภารกิจที่ปฏิบัติอยู่นั้น ไม่มีความจ าเป็นไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือ
ทางราชการ ไม่คุ้มค่า หรือไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแล้ว  

นายนิมิตร ณัฐวรพงษ์ 
คณะท างาน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอน าเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา
เรื่องของการยกเลิกภารกิจ ในการให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ที่เทศบาลต าบลนครชุม ได้เสนอขอท า
การนอกเขตและได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียงนั้นไว้ว่า เทศบาลต าบลนครชุม สามารถให้บริการด้านการ



เก็บสิ่งปฏิกูลไปก าจัด โดยมีการขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ใน
ขณะนั้น คือ คิวแรกก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ที่ ๓๐๐ บาทต่อคิว และคิว
ต่อไปจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราคิวละ ๒๐๐ บาท แต่เนื่องจากปัจจุบัน
เทศบาลเมืองก าแพงเพชรได้ก าหนดอัตราในการจัดเก็บค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลอยู่
ที่อัตราคิวละ ๕๐๐ บาท ซึ่งเดิมจัดเก็บที่อัตราคิวละ ๒๐๐ บาท ท าให้
เทศบาลต าบลนครชุม มีภาระค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ ามันเชื้อเพิลง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มากกว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ จึงท าให้เป็นภาระในงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลต าบลนครชุม 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ ว่าเห็นควรยกเลิกการออกให้บริการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงที่ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงไว้ แต่ยังคงให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนครชุม 

 

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ภารกิจของเทศบาลต าบลนครชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็บ
ชอบให้ยกเลิกภารกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียง จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

ปิดการประชุมฯ  เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

     ลงชื่อ      สุชาดา  รักเก้ือ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                               (นางสุชาดา  รักเก้ือ) 
             เลขานุการและคณะท างาน 

 

     ลงชื่อ    พันธ์นิภา  เมฆสินธุ์ ผู้ตรวจร่างรายงานการประชุม 
                                                           (นางสาวพันธ์นิภา  เมฆสินธุ์) 
                 ประธานคณะท างาน 


