
 
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 

ที ่ 57/2562 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงบทบำทภำรกิจของ อบต.เมืองลี 

********************************* 
   เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี เป็นไปตามความเหมาะสม
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน  อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานพิจารณา 
ทบทวน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ดังต่อไปนี้   
   1. นายมนัส  ถาธ ิ  รองนายก อบต.เมืองลี    ประธานกรรมการ 
   2. นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว   รองนายก อบต.เมืองลี    กรรมการ  
   3. นายวิภชูาญ ขันค า  เลขานุการ นายก อบต.เมืองลี   กรรมการ 
   4. นายสุขสันต์  ฐานะ   ประธานสภา อบต.เมืองลี   กรรมการ 
   5. นายวีระ เขื่อนค า  ปลัด อบต.เมืองลี    กรรมการ 
   6. นายทรงเกียรติ  กองวี   หัวหน้าส่วนโยธา    กรรมการ 
   7. นางกฤษณา สุวรรณา    หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ    กรรมการ 
   8. นางปฏิญญา  เสนากูล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
   9. นายวรวิทย์  ทิศานุรักษ์ ผอ. ร.ร. น้ าอูน     กรรมการ 
  10.. นายสุจีนต์  ฐานะ   ก านันต าบลเมืองลี    กรรมการ 
   11. นายวริทธร  จินะแปง  ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง    กรรมการ 
   12. นางคุ้ม  ธิมา   ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ    กรรมการ 
   13. นายจ านง  ค าฤทธิ์    ผู้ใหญ่บ้านนาคา     กรรมการ 
   14. นายส าราญ  ถาลี   ผู้ใหญ่บ้านวังน้ าเย็น     กรรมการ 
   15. นายสังวาลย์  ค าถา   ผู้ใหญ่บ้านน้ าแขว่ง    กรรมการ 
   16. นายสง่า  จินะแปง   ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง    กรรมการ 
  17. น.ส.ปรียกาญ  อินทะพุด  หัวหน้าส านักงานปลัด           กรรมการ/เลขานุการ 

   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง พิจารณาทบทวนภารกิจที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  
ตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป  

     สั่ง  ณ วันที่   26  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2562 
 
 

(นายวิชิต   บัตริยะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 



บันทึกกำรประชุม 
คณะท ำงำนพิจำรณำทบทวน  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ 

ครั้งที่ 1/ 2562  วันที่   3  พฤษภำคม  2562 
 

ผู้มำประชุม 
ที ่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นางมนัส  ถาธิ ประธานกรรมการ มนัส   ถาธิ 
2. นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว กรรมการ สมศักดิ์  ศรีแก้ว 
3. นายสุขสันต์  ฐานะ กรรมการ สุขสันต์  ฐานะ 
4. นางกฤษณา  สุวรรณา กรรมการ กฤษณา  สุวรรณา 
5. นายทรงเกียรติ  กองวี กรรมการ ทรงเกียรติ  กองวี 
6. นายยอดยิ่ง  จินะแปง กรรมการ ยอดยิ่ง  จินะแปง 
7. นายสุจีนต์   ฐานะ กรรมการ สุจีนต์   ฐานะ 
8. นายวริทธร  จินะแปง กรรมการ วริทธร  จินะแปง 
9. นายคุ้ม ธิมา กรรมการ คุ้ม ธิมา 

10. นายจ านง  ค าฤทธิ์ กรรมการ จ านวน  ค าฤทธิ์ 
11. นางส าราญ ถาลี กรรมการ ส าราญ ถาลี 
12. นายสังวาลย์  ค าถา กรรมการ สังวาลย์  ค าถา 
13. นายสง่า  จินะแปง กรรมการ สง่า  จินะแปง 
14. นายวีระ  เขื่อนค า กรรมการและเลขานุการ วีระ  เขื่อนค า 
15. นางสาวปรียกาญ อินทะพุด  ผู้ช่วยเลขานุการ ปรียกาญ  อินทะพุด 

 
เริ่มประชุมเวลำ  09.00  น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบแล้ว นายวิชิต  บัตริยะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ท าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวำระท่ี 1    เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ทรำบ 
นายมนัส  ถาธิ   สวัสดีคณะกรรมการทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีกว่าการบังคับใช้ตามพระราช

กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่างๆ ออกมาเพ่ือให้ถือปฏิบัติ 
จึงเป็นที่มาของการแต่งตั้งคณะท างานในการทบทวน เปลี่ยนแปลง ยุบเลิกภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ซึ่งจะพิจารณาในภารกิจของ อบต. เมืองลี 
ว่ามีอันไหนควรท าต่อ หรือยกเลิก หรือควรเพิ่มภารกิจใหม่ 

 
ระเบียบวำระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมา  

- ไม่มี – 
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ระเบียบวำระท่ี  3   เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

- กำรทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เพื่อใหส้อดคล้องหรือเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

นายมนัส  ถาธิ  ตามที่ อบต. เมืองลี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการพิจารณาทบทวน 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีที่ถือปฏิบัติใน
ปัจจุบัน ซึ่งภารกิจต่างๆที่ อบต.เมืองลี ด าเนินการนั้นถือปฏิบัติตาม พรบ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พรบ.สาธารณสุข ที่ให้
อ านาจหน้าที่ให้แก่ อปท. ในการด าเนินการนั้น  ในแต่ละปีจะมีการทบทวนภารกิจ 
ของ อบต. ถึงเหตุความเหมาะสมตามสภาวการณ์ ณ ที่นี้จึงจัดให้มีการประชุม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือวางแผนงานการด าเนินส าหรับปีงบประมาณ
ถัดไป 

นายวีระ เขื่อนค า   เรียนท่านประธานครับ กระผมได้แจกเอกสารให้กับทุกท่านได้ดูถึงภารกิจที่ อบต.
ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เป็นแนวทางในการพิจารณาร่วมกัน
ครับ 

นายสุจีนต์  ฐานะ  เรียนท่านประธานฯ กระผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในการร่วมกันพิจารณาร่วมกันถึง
ภารกิจของ อบต. ส าหรับผมขอเสนอแนวทางการพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับภารกิจ
การจัดงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ งานปี๋ใหม่เมือง  ของ อบต.เมืองลี ด้วยเหตุผลที่ว่า 
กิจกรรมดังกล่าวมันไม่จบที่ อบต. จัด เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้ ทางหมู่บ้านต้องไป
จัดที่หมู่บ้านของตนเองอีก อีกอย่างคือชาวบ้านจะถือปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับการจัด
งานรดด าหัวเสร็จ แล้วจะต้องมีการสู่ขวัญผู้ใหญ่บ้านอีก เขาก็อยากจะท าให้แล้ว
เสร็จในทีเดียว แล้วกระผมก็ลองปรึกษาหลายๆฝ่ายแล้ว ต่างก็เห็นพ้องต้องกัน ว่า
อยากให้ อบต. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมนี้ให้กับหมู่บ้านใน
การด าเนินการ ซึ่งงบประมาณในการจัดของหมู่บ้านก็มีจ านวนจ ากัด ในจัดให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น  

นายส าราญ  ถาลี   กระผมเห็นด้วยกับท่านก านันต าบลเมืองลี เนื่องจากทุกหมู่ บ้านเจอปัญหา
เช่นเดียวกัน คือต้องกลับไปท าที่หมู่บ้านของตนเอง คือกลายเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อน
ของทางหมู่บ้าน จึงขอให้ทาง อบต. ในการพิจารณากิจกรรมดังกล่าว โดยอยากให้
ทางสภาวัฒนธรรมเข้ามาด าเนินการ ซึ่งสภาวัฒนธรรมต าบล ในการด าเนินการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณแล้วเข้าไปด าเนินการร่วมในแต่ละหมู่บ้าน เป็นกิจกรรม
บูรณาการร่วมกันระหว่าง สภาวัฒนธรรม และหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี กรรมท่านอ่ืนมีความเห็นว่า
อย่างไร 

ที่ประชุม  ได้พิจารณาร่วมกัน และมีความเห็นว่าสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองลี ขอรับสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ มายัง อบต.เมืองลี เพ่ือ
ด าเนินการร่วมกับแต่ละหมู่บ้านในการจัดกิจกรรม  

 
/นายมนัส..... 
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นายมนัส  ถาธิ  ครับสรุปประเด็นนี้เห็นมีความเห็นพ้องต้องกันแบบนี้ก็ควรเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี ในการพิจารณายกเลิกภารกิจดังกล่าว ส าหรับประเด็น
อ่ืนๆ ท่านมีอะไรจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายสังวาล  ค าถา   กระผมขอสอบถามการบริหารจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียน ศพด. นะครับ คือผมอยาก
ให้วางมาตรฐานการขับรถยนต์ครับ เนื่องจากมีชาวบ้านหลายๆท่านเข้ามาเล่าให้ผม
ฟังว่า รถรับส่งเด็กนักเรียนขับรถเร็ว เกรงจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้  

นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว  ขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากเลยครับซึ่งกระผมก็ก าชับคนขับรถอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว 
ปัจจุบันคือไม่ให้กับเกิน 40-50 กม./ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแต่จะหามาตรการอ่ืน
มาเสริมอีกทีอาจจะเป็นบทก าหนดโทษหาผู้ใดฝ่าฝืนจนเกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียน
ได้ ขอรับไว้พิจารณาและด าเนินการต่อไปครับ 

นายคุ้ม  ธิมา  เรียนท่านประธานครับ กระผมขอเสนอภารกิจเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างใน
พ้ืนที่ เนื่องจากปัจจุบันมีไฟฟ้าหลายจุดที่ดับ และยังไม่ได้รับการแก้ไข อยากให้ 
อบต. ทบทวนว่าจะต้องท าอย่างไร ให้มีมาตรการที่ชัดเจนและสร้างความมั่นใจต่อ
ประชานได้  

นายมนัส  ถาธิ   เนื่องจากภารกิจการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ ปัจจุบันเรามีกรอบต าแหน่งผู้ช่วย
ช่างไฟฟ้าเมื่อด าเนินการสรรหาแล้วไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรร 
ปัจจุบัน อบต.  ด าเนินการด้วยวิธีการเจ้าเหมาบริการซ่อมจากช่างในพ้ืนที่ ซึ่ง
ภารกิจก็เยอะท าให้หาช่างมาด าเนินการได้ล่าช้า ซึ่งท าให้การซ่อมไม่ทันการต่อ
ความต้องการของประชาชน  

นายสุจีนต์  ฐานะ  เรื่องการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ จะเป็นไปได้ไหมจากจะมีการจ้างเหมาบริการ
ช่างไว้ประจ า อบต. เพ่ือท าหน้าที่ตรงจุดนี้ แต่ขอทราบเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้
ที่จะมารับจ้างเหมาบริการในการดังกล่าว  

นายวีระ เขื่อนค า  ครับท่านก านัน ด้วยคุณสมบัติของพนักงานที่จะมาท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้า และอบต.เมืองลีได้ประกาศสรรหาแต่ ไม่มีผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านการ
สรรหาดังกล่าว และประกาศซ้ าก็มิได้มีผู้ใดมาสมัครแต่อย่างใด ด้วยคุณสมบัติของ
ช่างตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้ก าหนดไว้ต้องจบวุฒิ ปวช. ช่างไฟฟ้าเป็นหลัก 
ซึ่งในพ้ืนที่ของเราสืบทราบมิได้มีลูกหลานคนไหนเรียนจบด้านนี้มาเลย และหาก
เป็นคนต่างพ้ืนที่เขาก็ไม่เข้ามาเพราะว่าระยะทางที่ไกลด้วย  ส าหรับการจะจ้าง
เหมาบริการ ก็มีแนวทางคือ คนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการไฟฟ้ามาตาม
คุณสมบัติของผู้รับจ้างก็จะสามารถกระท าได้ ทั้งนี้กระผมต้องสรุปรวบรวมเพ่ือ
เสนอให้ทางนายก อบต. ได้พิจารณาในประเด็นนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในล าดับต่อไปครับ 

นายมนัส  ถาธิ  ท่านอ่ืนมีอะไรจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมจะให้ทางฝ่าย
เลขาฯได้สรุปรวมประเด็นต่างๆที่ทุกท่านได้เสนอแนะในวันนี้เสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ในการพิจารณาด าเนินการตามภารกิจที่ท่านได้
เสนอมาในล าดับต่อไป 

 
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุม    11.30 น. 
 
 
   (ลงชื่อ)   ปรียกาญ  อินทะพุด  ผู้บันทึกการประชุม 
       (นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด) 
                  ผู้ช่วยเลขาฯ 
 
  (ลงชื่อ)     วีระ  เขื่อนค า    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
          (นายวีระ  เขื่อนค า) 
      กรรมการและเลขานุการ 
 
  (ลงชื่อ)   มนัส    ถาธิ    ผู้รับรอบรายงานการประชุม 
           (นายมนัส  ถาธิ) 
        ประธานคณะท างานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


