
              
              
           
            
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
ท่ี      321   / 2559 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานพิจารณา ทบทวน เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกทบทวนภารกิจ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

............................................................ 
  เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยาง
รวดเร็ว และถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมี
การทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปหรือไม ในกรณีท่ีเห็นควร
ยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภารกิจ จึงแตงต้ังคณะทํางาน ประกอบดวย 

  1. นายสุรพล  พูนสวัสด์ิ  ตําแหนง ปลัด อบต.  ประธานคณะทํางาน 
  2. นายทศพร  โคตรพันธ  ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน 

3. นางชนรรทนสิตา  สุประพนธ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 
4. นายสัมพันธ ไชยเสน  ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน 

 ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน 
  5. นายพงษพัฒน พับโพธิ ์ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด  คณะทํางาน 

6. นางอรวรรณ สุดใจ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน 
  7. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางานและเลขานุการ 

ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  1.สํารวจภารกิจเพื่อดําเนินการพิจารณาทบรวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกบทบาท
ภารกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับการใหบริการประชาชน 
  2.พิจารณาภารกิจของหนวยงานในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการใดๆ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  3. ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อวินิจฉัย
และใหความเห็นชอบ 

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี   26  ธันวาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 

 ( นายมีชัย  จงสันเทียะ ) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

 



 

 

 

 

 

มีการตั้งคณะทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

มีการประชุมคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

******************* 

 

ผูมาประชุม 

1. นายสุรพล  พูนสวัสด์ิ  ตําแหนง ปลัด อบต.  ประธานคณะทํางาน 
  2. นายทศพร  โคตรพันธ  ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน 

3. นางชนรรทนสิตา  สุประพนธ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 
4. นายสัมพันธ ไชยเสน  ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน 

 ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน 
  5. นายพงษพัฒน พับโพธิ ์ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด  คณะทํางาน 

6. นางอรวรรณ สุดใจ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน 
  7. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางานและเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 



เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อท่ีประชุมพรอม นายสุรพล  พูนสวัสด์ิ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานคณะทํางาน 
พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานท่ี
ประชุมฯ กลาว เปดประชุมและดําเนินการ ประชุมคณะทํางานฯ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ประธานกรรมการไดแจงถึงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามคําส่ัง อบต.กําปง ท่ี 321/2559  ลง
วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
 1. สํารวจภารกิจเพื่อดําเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงภารกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรง
กับการใหบริการประชาชน 
 2.พิจารณาภารกิจของหนวยงานในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการใดๆ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 3.ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อวินิจฉัยและให
ความเห็นชอบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองเพื่อทราบ 
 ประธานไดนําเสนอภารกิจและโครงสรางของ อบต. ดังนี้ 
 1.ดานโครงการสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 (1) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 (2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 
 (3) การสาธารณูปการ 
 (4) การผังเมือง 
 (5) การควบคุมอาหาร 
 (6) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือประปา 
 (7) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
 2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
 (1) การจัดการศึกษา 
 (2) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
 (3) การบํารุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 (4) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (5) การสงเสริมกีฬา 
 (6) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

3.ดานเศรษฐกิจ 
(1) จัดหาน้ําเพื่อการเกษตร 
(2) จัดใหมี และบํารุงรักษาไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(3) จัดใหมี และสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
(4) สงเสริมใหอุตสาหกรรม ในครอบครัว 
(5) บํารุง และสงเสริมการประกอบอาชีพ ของราษฎร 
6) หาผลประโยชนจากทรัพยสิน ของ อบต. 
(7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
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4.ดานสังคม และวัฒนธรรม 
การสาธารณสุข 
(1) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 
(2) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
ส่ิงแวดลอม 
(1) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 
(3) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
(4) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
(5) จัดใหมี และบํารุงทางระบายน้ํา 
(6) จัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
(7) การคุมครอง และดูแลรักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(8) จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
การศึกษา 
(8) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

เปนท่ีทราบกันดีแลววา ท่ีผานมามีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ไดแจงแนวทางและวิธีการตางๆมากมาย เมื่อมี

หลักเกณฑออกมาก็ตองปฏิบัติใหถูกตองดังนั้นเพื่อใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของตําบลกําปง เปนไป

อยางถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หมวด 6 จึงมีคําส่ังแตงต้ัง “คณะทํางานพิจารณาปรับปรุง

ภารกิจของตําบลกําปง” คํา ส่ัง ท่ี 321/2559 ลงวัน ท่ี 26 เดือนธันวาคม พ .ศ . 2559 ซึ่ งกําหนดให

คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกภารกิจของสวนราชการภายใน

องคการบริหารสวนตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะใหดําเนินการตอไปหรือไม หรือมีความ

จําเปนตองแปรสภาพภารกิจหรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะศูนยบริการรวม หรือมอบใหองคกร

เอกชนดําเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกขอบังคับตําบลขอบัญญัติตําบล ท่ีเห็น

วาไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจการของเทศบาล 

หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ซึ่งรายละเอียดคําส่ังก็ไดแจงใหทุกทานทราบแลว ดังนั้นจึงขอใหทุกทานท่ีไดรับการแตงต้ัง มีความต้ังใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีดวยซึ่งการประชุมในวันนี้ ไดกําหนดใหมีข้ึนเพื่อใหท่ีประชุมคณะทํางานฯ ไดพิจารณาปรับปรุง

ทบทวนภารกิจตาง ๆ ของตําบล ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันมากท่ีสุด จึงขอใหทุกทานชวยกัน 



พิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  

โดยสําหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในประเด็น 

ท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีแนวทางในการดําเนินการ คือ ใหตําบล

กําปง ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ วาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไมถาไม

จําเปนก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อใหมีประสิทธิภาพข้ึน หรือนําภารกิจไปรวมกับ

ภารกิจอื่นได โดยจะเกิดการประหยัดและคุมคา และผลการปรับปรุงภารกิจดังกลาวมีประเด็นท่ีควรพิจารณา 

คือ  

1. การทบทวนภารกิจ มีข้ันตอน คือ 

- ทบทวนภารกิจของสวนราชการภายในตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรท่ีจะให

ดําเนินการตอไปหรือไม โดยอาศัยวิธีสอบทานการใชจายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุมคาของเงิน 

เพื่อนําทรัพยากรไปจัดทําในสวนท่ีมีความจําเปนมากกวา 

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะเปนศูนยรับผิดชอบรวมเชน 

การจัดต้ังศูนยบริการรวม สําหรับการติดตอสอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจ

หนาท่ี หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบใหองคกรเอกชนดําเนินการแทนโดยตําบลเปนผู

ควบคุมกําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการใหบริการ  

- การจัดโครงสรางภายในสวนราชการของตําบล ควรมีความยืดหยุน และมอบอํานาจใหหัวหนาสวน

ราชการ ตําบลสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวรเองได ท้ังนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตาม

ภารกิจ  

2. การทบทวนขอบัญญัติ ขอบังคับตําบล กรณีท่ีตําบลเห็นวาขอบัญญัติ ขอบังคับตําบลใดของตําบลไม

สอดคลอง หรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมอํานวยตอการดําเนินกิจการของตําบล หรือ

กอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหตําบลพิจารณาดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือ

ยกเลิก ท้ังนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของตําบล 

 จึงขอใหท่ีประชุมคณะทํางานชวยกันวิเคราะหภารกิจ หรือขอบัญญัติท่ีเห็นวาควรท่ีจะตองดําเนินการ

ทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด และมีความคุมคา

กับงบประมาณท่ีตองใชจาย ตลอดจนเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ โดยใหพิจารณาภารกิจตาม

หนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ ภายในตําบล 

 

 



ผูอํานวยการกองคลัง :  กองคลังไมมีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
รักษาการแทนผูอํานวยการกองชาง :  กองชางไมมีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
ผูอํานวยการสวัสดิการสังคม :  กองสวัสดิการสังคมไมมีเรื่องท่ีจะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 
 
หัวหนาสํานักปลัด : สํานักงานปลัด  ขอเสนอการปรับปรุงภารกิจการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงาน (ปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย) 
 
นายสุรพล พูนสวัสด์ิ เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 จึงใหผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการสํารวจงานในหนาท่ี และจัดทําผังกระบวนการและขอกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย) ใหแตงต้ังคณะทํางาน โดยมีหนาท่ี
อํานาจ ดังนี้ 

1. สํารวจงานบริการองคการบริหารสวนตําบลกําปงท่ีตองปฏิบัติ 
2. ปรับปรุงข้ันตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. พิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานวา เรื่องใดผูบังคับบัญชาสมควนมอบหมายอํานาจ ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการส่ังการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใดๆ ไปสูดํารงตําแหนง
อื่นๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนัน้โดยตรง เพื่อใหเกิดความคลองตัวและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน 

4. ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงทราบใน 30 วัน  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นายสุรพล พูนสวัสด์ิ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงไดจัดทําโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนผูมารับบริการในกระบวนงานปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีวางไว จึง
แตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานการปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย ซึ่งมี
หนาท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัยพรอมท้ังสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 
   โดยภารกิจในกระบวนงานการปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย สวนราชการ
ท่ีเกี่ยวของ 3 สวน ดังนี้ 
กระบวนงานบริหารตามภารกิจ จะดําเนินการดังนี ้

ท่ี กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมท่ีใหบริการ ระยะเวลาท่ีปรับลด 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 

ประชาชนแจงเหตุ/รองเรียน/รองทุกข 
 
รับเรื่องตรวจสอบ/บันทึกนําเสนอผูบังคับบัญชา
และแจงหนวยงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
 
แจงผลการดําเนินการแกประชาชน 

5 นาที 
 
5 นาที 
 
 
5 วัน 
 

3 นาที 
 
3 นาที 
 
 
3 วัน 
 



ท่ีประชุม รับทราบ 
 
หัวหนาสํานักปลัด :  สํานักงานปลัด  ขอเสนอการ ปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย เกี่ยวกับ
การใหบรกิารรถบรรทุกน้ําองคการบริหารสวนตําบลกําปง จากเดิมท่ีใหบริการทุกกรณีไม วาจะอยูในชวงเกิดสา
ธารณภัย (ภัยแลง/อัคคีภัย) หรือไม  เปนการใหบริการ เฉพาะงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ
ในชวงสาธารณภัย (ภัยแลง) ใน สวนของสาธารณภัย (อัคคีภัย) สามารถใหบริการไดทันท่ีเมื่อไดรับแจงขอ
บริการ แลวรายงานหลังเสร็จส้ินภารกิจ 
 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ท่ีประชุม :  จากท่ีหัวหนาสํานักปลัด เสนอพิจารณาปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย มีมิติ
เห็นชอบ สวนกองอื่นๆท่ียังไมมีการปรับปรุงภารกจิ หรือทบทวนภารกิจ ขอบัญญัติ ใหทุกกองปฏิบัติหนาท่ี
ตามเดิม 
 
ประธานคณะทํางานฯ :  เมื่อท่ีประชุมไดมีมติใหทุกกองกลับไปพิจารณาในอํานาจหนาท่ีของตําบลกอน คอย
นําเสนอพิจารณากันภายหลัง การประชุมในวันนี้ก็เปนอันส้ินสุดเพียงเทานี้ 
 
 
ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

 (นางนงนุช  ทองหมื่นไวย) 
เลขานุการคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
มีการวิเคราะหและสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



              
           
            
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
ท่ี      322     / 2560 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานพิจารณา ทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 

............................................................ 
  เพื่อใหการทบทวนภารกิจของสวนราชการวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะได
ดําเนินการตอไปหรือไม และเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ทันสมัยและเหมาะสม
กับสภาวการณหรือสอดคลองกับความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงแตงต้ัง
คณะทํางาน ประกอบดวย 

  1. นายสุรพล  พูนสวัสด์ิ  ตําแหนง ปลัด อบต.  ประธานคณะทํางาน 
  2. นายทศพร  โคตรพันธ  ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน 

3. นางชนรรทนสิตา  สุประพนธ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 
4. นายสัมพันธ ไชยเสน  ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน 

 ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน 
  5. นายพงษพัฒน พับโพธิ ์ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด  คณะทํางาน 

6. นางอรวรรณ สุดใจ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน 
  7. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางานและเลขานุการ 

  ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  1.ใหทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลวาภารกิจใดมี
ความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่นประกอบกัน 
  2.สํารวจตรวจสอบและทบทวนขอบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก 
ปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณหรือสอดคลองกับความจําเปนทาง
เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเรว็ และลดภาระของประชาชน
เปนสําคัญ 
  3. ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล  

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี   26  ธันวาคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 

 ( นายมีชัย  จงสันเทียะ ) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

 



 

 

 

 

มีการตั้งคณะทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มีการประชุมคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณา ทบทวน แกไขปรับปรุง หรือยกเลกิขอบัญญัติ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

******************* 

 

ผูมาประชุม 

1. นายสุรพล  พูนสวัสด์ิ  ตําแหนง ปลัด อบต.  ประธานคณะทํางาน 
  2. นายทศพร  โคตรพันธ  ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน 

3. นางชนรรทนสิตา  สุประพนธ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 
4. นายสัมพันธ ไชยเสน  ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน 

 ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน 
  5. นายพงษพัฒน พับโพธิ ์ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด  คณะทํางาน 

6. นางอรวรรณ สุดใจ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน 

  7. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางานและเลขานุการ 
 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

ไมมี 

 

ผูเขารวมประชุม 
ไมมี 

 

 

 

 



เร่ิมประชุมเวลา 11.30 น. 
 เมื่อกรรมการไดมาครบองคประชุม นายสุรพล  พูนสวัสด์ิ ประธานกรรมการไดกลาวเปดการประชุม
และไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
   3.1 เร่ืองพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ.2546 
   ประธานไดช้ีแจงตามพระราชกฤษฏีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความ
จําเปนหรือสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกันมาตรา 
35 สวนราชการมีหนาท่ีสํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศข้ึน
ใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษบกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ในการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาดวย 
   3.2 เร่ืองคําสั่ง อบต.กําปง ท่ี 322/2560  ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560  เร่ือง 
แตงต้ังคณะทํางานทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ 
   ประธานไดแจงตามคําส่ัง อบต.กําปง ท่ี 322/2559 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 
เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานพิจารณา ทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี 
ดังนี ้

1.ใหทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ขององคการบริหารสวนตําบลวา
ภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่น
ประกอบกัน 
   2.สํารวจตรวจสอบและทบทวนขอบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ
ยกเลิก ปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณหรือสอดคลองกับความจําเปนทาง
เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเรว็ และลดภาระของประชาชน
เปนสําคัญ 
   3. ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 

2 



  3.3 เร่ืองผลการทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ เร่ือง คือขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง  เร่ือง  ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว 

ตามท่ีมติท่ีประชุมเมื่อป 2560 ไดมีการพิจารณาทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิก
ขอบัญญัติ เรื่อง คือ ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  เรื่อง  ควบคุมการเล้ียงสัตวหรือการปลอย
สัตว มีการนําเสนอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพื่อท่ีจะพิจารณาอนุมัติจัดทํา ขอบัญญัติของ
องคการบรหิารสวนตําบลกําปง  เรือ่ง  ควบคุมการเล้ียงสัตวหรือการปลอยสัตว เรียบรอยแลว และมีการเสนอ
ผลการประขุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ใหนายอําเภอเห็นชอบและประกาศใชขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง  เรื่อง  ควบคุมการเล้ียงสัตวหรือการปลอยสัตว เรียบรอยแลว 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   4.1 เร่ืองทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ 
   ประธานไดทําตามคําส่ัง อบต.กําปง ท่ี 322/2560 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ ให
ทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ขององคการบริหารสวนตําบลวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ
สมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่นประกอบกัน 

โดยการทบทวนขอบัญญัติ ขอบังคับตําบล กรณีท่ีตําบลเห็นวาขอบัญญัติ ขอบังคับ
ตําบลใดของตําบลไมสอดคลอง หรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมอํานวยตอการดําเนินกิจการ
ของตําบล หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหตําบลพิจารณาดําเนินการแกไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิก ท้ังนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของตําบล 
    จึงขอใหท่ีประชุมคณะทํางานชวยกันวิเคราะหภารกิจ หรือขอบัญญัติท่ีเห็นวาควรท่ี
จะตองดําเนินการทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด 
และมีความคุมคากับงบประมาณท่ีตองใชจาย ตลอดจนเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ โดยให
พิจารณาภารกิจตามหนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ ภายในตําบล 
 
มติท่ีประชุม  คณะทํางานไดทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ของสวนราชการแลว
ปรากฏผล ดังนี้ 
   1.ขอบัญญัติท่ีบังคับในปจจุบัน มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตอง
แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ  

2.ดวยภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ท่ีมีจํานวนมากและมีการตรา
ขอบัญญัติตางๆ ดังนี ้
2.1 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. 2549 
2.2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2549 
2.3 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
2.4 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2558 
2.5 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.2545 

https://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/2559/132_183g_070858.pdf
https://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/2559/132_183g_070858.pdf
https://www.tonhong.go.th/datacenter/doc_download/a_160315_122940.docx
https://www.tonhong.go.th/datacenter/doc_download/a_160315_122940.docx
http://www.gpk.go.th/site/media/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.doc
http://www.gpk.go.th/site/media/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.doc


2.6 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูล และขยะมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕50 
2.7 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 
พ.ศ. ๒๕55 
2.8 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําหนดอัตราลดหยอนภาษี
บํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕59 
2.9 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 
2555 
2.10 ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  เรื่อง  ควบคุมการเล้ียงสัตว
หรือการปลอยสัตว ประจําป 2560 
2.10 ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  เรื่อง  ควบคุมการเล้ียงสัตว
หรือการปลอยสัตว ประจําป 2560 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมีจัดทําขอบัญญัติตามรายละเอียดขางตน จึง
ขอใหคณะทํางานทุกคนรวมกันพิจารณาวามีขอบัญญัติไหนบางท่ีสมควรท่ีจะทบทวน
หรือปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับสถานการ เหตุการณการในปจจุบันบาง 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเกี่ยวกับการทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ของสวน

ราชการแลวปรากฏผล ดังนี้ 
1.ขอบัญญัติท่ีบังคับในปจจุบัน มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตอง
แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ  
2.ดวยภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ท่ีมีจํานวนมากและมีการตรา
ขอบัญญัติตางๆ ดังนี ้
2.1 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. 2549 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ 
2.2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2549 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ 
2.3 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗ มี
ความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ 
2.4 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2558 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิก
ขอบัญญัติ มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ 
2.5 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.2545 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ 
2.6 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูล และขยะมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕50 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุง
หรือยกเลิกขอบัญญัติ 
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2.7 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 
พ.ศ. ๒๕55 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ 
2.8 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําหนดอัตราลดหยอนภาษี
บํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕59 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ 
2.9 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 
2555 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิก
ขอบัญญัติ 
2.10 ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง  เรื่อง  ควบคุมการเล้ียงสัตว
หรือการปลอยสัตว ประจําป 2560 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนท่ี
จะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ 
 

ดังนั้น ขอบัญญัติท่ีบังคับในปจจุบัน มีความเหมาะสม และยังไมมีความ
จําเปนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ใหทุกสวนปฏิบัติหนาท่ีตามเดิม 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอื่นๆ 

ไมมี 

 
ลงช่ือ......................................... 

(นางนงนุช  ทองหมื่นไวย) 

ผูรายงานการประชุม 
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มีการวิเคราะหและสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร 
 
 


