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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพจิารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิภารกจิ  ของเทศบาลต าบลแม่ค า 

วนัที ่21  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1.  นายมนตรี  ยานะนวล ประธานคณะกรรมการ  
2.  นางชุตินนัต ์ ค  าสมุทร คณะกรรมการ  
3.  นายพงคศ์กัด์ิ  ติวงค ์ คณะกรรมการ  
4.  นางวรรณศรี  ค  าปา คณะกรรมการ  
5.  นายอนุวตัร  ชาวไชย         คณะกรรมการ  
6.  นายพิพฒันะ  ซาวค าเขต คณะกรรมการ  

   7. นางณฤนีย ์ สุขใจมุข เลขานุการ  
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายมนตรี  ยานะนวล  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่ค  าประธานคณะ
กรรมการฯท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ภารกิจ  ของเทศบาลต าบลแม่ค  า  ดงัน้ี 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ  ของ
เทศบาลต าบลแม่ค  า  ไดใ้หส่้วนราชการทบทวนภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะไดด้ าเนินการต่อไป
หรือไม่ เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าของภารกิจ และทนัต่อเหตุการณ์ จึงไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งฯ ไปแลว้นั้น  จึงขอให้
แต่ละส านกั/กอง ไดเ้สนอภารกิจท่ีเห็นสมควรมีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียน หรือยกเลิกภารกิจ 
ขอเชิญหวัหนา้ส านกัปลดัครับ 

นางชุตินันต์  ค าสมุทร 

  ในส่วนของส านกัปลดั  ขอเสนอให้มีการปรับปรุงภารกิจเก่ียวกบัการให้บริการประชาชน
ใน          3 เร่ือง คือ 1. การแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีเร็วควบคุมไฟป่า 2. การแต่งตั้ง เจา้หนา้ท่ีแจกเบ้ีย
ยงัชีพ                     3. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานกรณีผูป้ระสบภยัพิบติั  ซ่ึงเห็นวา่เม่ือมีการปรับปรุงภารกิจ
แลว้ก็สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์มากข้ึนมีความคุม้ค่ากบั
งบประมาณท่ีจ่ายไปมากข้ึนดงันั้นเห็นว่าควรท่ีจะวิเคราะห์ทบทวนภารกิจในด้านอ่ืนๆ บา้งหากสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงทบทวนแลว้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก็ควรท่ีจะด าเนินการแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัระเบียบ
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประธานคณะกรรมการ 

  ต่อไปขอเชิญ ผอ.กองคลงัครับ เห็นสมควรมีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียน หรือ
ยกเลิกภารกิจ  ในกองหรือไม่ครับ 

นางวรรณศรี  ค าปา 
  ในส่วนของ กองคลงั ยงัไม่มีเร่ืองท่ีจะทบทวน ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง ยกเลิกภารกิจคะ 

ประธานคณะกรรมการ 
  ต่อไปขอเชิญ ผูอ้  านวยการกองช่างครับ เห็นสมควรมีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียน หรือยกเลิกภารกิจ  ในกองหรือไม่ครับ 

นายพงค์ศักดิ์  ติวงค์ 
  ในส่วนของ กองช่าง  ยงัไม่มีเร่ืองท่ีจะทบทวน ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง ยกเลิกภารกิจ 

ประธานกรรมการ 
  ต่อไปขอเชิญ ผอ.กองการศึกษาครับ เห็นสมควรมีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียน 
หรือยกเลิกภารกิจ  ในกองหรือไม่ครับ 

นายพพิฒันะ  ซาวค าเขต 
  ในส่วนของ กองการศึกษา  ยงัไม่มีเร่ืองท่ีจะทบทวน ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง ยกเลิก
ภารกิจครับ 

ประธานกรรมการ 
  ต่อไปขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขครับ เห็นสมควรมีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียน หรือยกเลิกภารกิจ  ในกองหรือไม่ครับ 

นายอนุวตัร  ชาวไชย 
  ในส่วนของกองสาธารณสุข  ขอเสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมภารกิจเก่ียวกับการ
ให้บริการประชาชนใน  1 เร่ืองคือ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกนัควบคุมโรค/ภยั/
เหตุผิดปกติในชุมชน หรือทีมเคล่ือนท่ี เร็ว  (ทีม SRRT : Surveillance and Rapid Response 
Team) ของเทศบาลต าบลแม่ค  า  

ประธานคณะกรรมการ 
                         สรุปแลว้ส านกัปลดั มีขอปรับปรุงภารกิจ ใน 3 เร่ือง คือ 1.  การแต่งตั้ง เจา้หนา้ท่ีแจกเบ้ียยงั
ชีพ 2.แต่งตั้ง เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานกรณีผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน  3.การแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจเคล่ือนท่ี
เร็วควบคุมไฟป่า  และกองสาธารณสุขมีปรับปรุงภารกิจ ใน 1 เร่ือง คือ 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวงั 
สอบสวน ป้องกนัควบคุมโรค/ภยั/เหตุผิดปกติในชุมชน หรือทีมเคล่ือนท่ีเร็ว  (ทีม SRRT : Surveillance 
and Rapid Response Team)     ซ่ึงเห็นวา่เม่ือมีการปรับปรุงภารกิจ  และเพิ่มเติมภารกิจแลว้ก็สามารถ
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ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์มากข้ึนมีความคุม้ค่ากบังบประมาณท่ี
จ่ายไปมากข้ึน 
 
มติทีป่ระชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

 
 

(นางณฤนีย ์ สุขใจมุข) 
นกัจดัการงานทัว่ไป 

เลขานุการ 
 
 

     
   (นายมนตรี  ยานะนวล) 

ประธานคณะกรรมการพิจารณา ทบทวนฯ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพจิารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิภารกจิ  ของเทศบาลต าบลแม่ค า 
วนัที่  8   เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 

ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า 
************************ 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายมนตรี  ยานะนวล ประธานคณะกรรมการ  
2 นางชุตินนัต ์ ค  าสมุทร คณะกรรมการ  
3 นายพงคศ์กัด์ิ  ติวงค ์ คณะกรรมการ  
4 นางวรรณศรี  ค  าปา คณะกรรมการ  
5 นายอนุวตัร  ชาวไชย         คณะกรรมการ  
6 นายพิพฒันะ  ซาวค าเขต คณะกรรมการ  
7 นางณฤนีย ์ สุขใจมุข เลขานุการ  

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายมนตรี  ยานะนวล  รองปลัดเทศบาลต าบลแม่ค  าประธานคณะ
กรรมการฯท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ภารกิจ  ของเทศบาลต าบลแม่ค  า  ดงัน้ี 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ  ของ
เทศบาลต าบลแม่ค  าไดใ้ห้ส่วนราชการทบทวนภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะไดด้ าเนินการต่อไป
หรือไม่ เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าของภารกิจ และทนัต่อเหตุการณ์ จึงได้มีค  าสั่งแต่งตั้ งฯ ไปแล้วนั้น  และ
หวัหนา้ส านกัปลดั ไดข้อปรับปรุงภารกิจ ใน 3 เร่ือง                 คือ  1. การแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีเร็ว
ควบคุมไฟป่า   2. การแต่งตั้ง จนท.แจกเบ้ียยงัชีพ 3. แต่งตั้ง จนท.ปฏิบติังานกรณีผูป้ระสบภยัพิบติั  จึงขอให้
หวัหนา้ส านกัปลดั ไดช้ี้แจงรายละเอียดในส่วนของการปรับปรุงภารกิจครับ 

นางชุตินันต์  ค าสมุทร 

  ในส่วนของส านกัปลดั  ขอเสนอให้มีการปรับปรุงภารกิจเก่ียวกบัการให้บริการประชาชน
ใน          3 เร่ือง คือ 1. การแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีเร็วควบคุมไฟป่า 2. การแต่งตั้ง เจา้หนา้ท่ีแจกเบ้ีย
ยงัชีพ และผูพ้ิการ  3. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานกรณีผูป้ระสบภยัพิบติั  ซ่ึงเห็นวา่เม่ือมีการปรับปรุงภารกิจ
แลว้ก็สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์มากข้ึนมีความคุม้ค่ากบั
งบประมาณท่ีจ่ายไปมากข้ึนดงันั้นเห็นว่าควรท่ีจะวิเคราะห์ทบทวนภารกิจในด้านอ่ืนๆ บา้งหากสามารถ
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ด าเนินการปรับปรุงทบทวนแลว้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก็ควรท่ีจะด าเนินการแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัระเบียบ
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.การแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีเร็วควบคุมไฟป่า 

ซ่ึงแต่เดิมทางส านักปลัดได้มีค  าสั่งแต่งตั้ งเฉพาะเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภยั ผูช่้วยเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และพนกังานจา้งอีก 2 
คนเป็นผูช่้วย ซ่ึงเม่ือเกิดไฟป่าเกิดข้ึน เจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอ และท าให้การท างานเกิด
ความล่าชา้ ไม่ทนัต่อเหตุการณ์  ดงันั้น ส านกัปลดัจึงไดแ้ต่งตั้งค  าสั่งข้ึนมาใหม่ เพื่อให้
การท างานเกิดความคล่องตวั และรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ (รายละเอียดตามเอกสารท่ี
แจก) 

2.แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์ 
จากเดิมส านกัปลดั เทศบาลต าบลแม่ค  า ไดแ้ต่งตั้ง จนท.ออกไปให้บริการเป็นชุดใหญ่ 
แจกเบ้ียตั้งแต่เช้าถึงตอนเยน็ ตอนเช้า 3 หมู่บา้น บ่าย 3 หมู่บา้น ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการท างาน ดงันั้น ส านกัปลดัจึงไดท้  าค าสั่งแต่งตั้งฯ ข้ึนมาใหม่ โดยแบ่งเจา้หนา้ท่ีฯ 
เป็นชุด ๆ ละ 3 คน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนต่อไป(รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแจก) 

3. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน กรณีเกิดภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน   
ซ่ึงแต่เดิมเม่ือเกิดภยัพิบติั เช่น วาตภยั ลูกเห็บ หลงัคาบา้น ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ความเสียหาย ค าสั่งเดิมแต่งตั้งเป็นค าสั่งรวม คือ เจา้หนา้ท่ีทุกคนปฏิบติังานทุกหมู่บา้น 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการรายงานความเสียหายไปยงัอ าเภอ จงัหวดั ป้องกันภัย
จงัหวดัเชียงราย  ดงันั้น ส านกัปลดัเทศบาล จึงไดท้  าค าสั่งข้ึนมาใหม่ โดยแต่งตั้ง จนท.
แต่ละคน ให้ประจ าในแต่ละหมู่บ้าน  ซ่ึงเม่ือเกิดภัยพิบัติ ให้ เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย เข้าไปส ารวจความเสียทันทีท่ีได้รับรายงาน ซ่ึงจะท าให้การช่วยเหลือ
ประชาชนเกิดความรวดเร็ว ฉับไว และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน (รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแจก) 

ประธานคณะกรรมการ 
  ขอเชิญ  ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุข  ไดช้ี้แจงรายละเอียดในส่วนของการเพิ่มเติมภารกิจ
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกนัควบคุมโรค/ภยั/เหตุผิดปกติในชุมชน หรือทีมเคล่ือนท่ี
เร็ว  (ทีม SRRT : Surveillance and Rapid Response Team)   ครับ 
นายอนุวตัร  ชาวไชย 
 ในส่วนของกองสาธารณสุข  ไดมี้การพิจารณาเพิ่มเติมภารกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการประชาชนใน  1 
เร่ืองคือ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกนัควบคุมโรค/ภยั/เหตุผิดปกติในชุมชน หรือ
ทีมเคล่ือนท่ีเร็ว     (ทีม SRRT : Surveillance and Rapid Response Team)   ของเทศบาลต าบล
แม่ค  ามีการพิจารณาเพิ่ม เติมภารกิจเก่ียวกับการให้บริการประชาชนใน  1 เร่ืองคือ 1. การแต่งตั้ ง
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คณะกรรมการเฝ้าระวงั สอบสวน ป้องกนัควบคุมโรค/ภยั/เหตุผิดปกติในชุมชน หรือทีมเคล่ือนท่ีเร็ว  (ทีม 
SRRT : Surveillance and Rapid Response Team) ของเทศบาลต าบลแม่ค  า  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ซ่ึงจากเดิมไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่อยา่งใด   

ปรานคณะกรรมการ 
                         สรุปแลว้ มีส านกัปลดั ท่ีขอปรับปรุงภารกิจ ใน 3 เร่ือง คือ 1. การแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจ 
เคล่ือนท่ีเร็วควบคุมไฟป่า   2. การแต่งตั้ง จนท.แจกเบ้ียยงัชีพ 3. แต่งตั้ง จนท.ปฏิบติังานกรณีผูป้ระสบภยั
พิบติักรณีฉุกเฉิน  และกองสาธารณสุขมีปรับปรุงภารกิจ ใน 1 เร่ือง คือ 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวงั 
สอบสวน ป้องกนัควบคุมโรค/ภยั/เหตุผิดปกติในชุมชน หรือทีมเคล่ือนท่ีเร็ว  (ทีม SRRT : Surveillance 
and Rapid Response Team)    ซ่ึงเห็นวา่เม่ือมีการปรับปรุงภารกิจและเพิ่มเติมภารกิจ  แลว้ก็สามารถ
ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์มากข้ึนมีความคุม้ค่ากบังบประมาณท่ี
จ่ายไปมากข้ึน  และใหท้ าบนัทึกขอ้ความ เสนอผูบ้ริหารฯ ต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 
 
 

 
 

(นางณฤนีย ์ สุขใจมุข) 
นกัจดัการงานทัว่ไป 

เลขานุการ 
 
 

     
(นายมนตรี  ยานะนวล) 

ประธานคณะกรรมการพิจารณา ทบทวนฯ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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