คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง
ที่ 321 / 2559
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกทบทวนภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
............................................................
เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยาง
รวดเร็ว และถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา 33 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมี
การทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะดําเนินการตอไปหรือไม ในกรณีที่เห็นควร
ยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ จึงแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวย
1. นายสุรพล พูนสวัสดิ์
2. นายทศพร โคตรพันธ
3. นางชนรรทนสิตา สุประพนธ
4. นายสัมพันธ ไชยเสน
5. นายพงษพัฒน พับโพธิ์
6. นางอรวรรณ สุดใจ
7. นางนงนุช ทองหมื่นไวย

ตําแหนง ปลัด อบต.
ประธานคณะทํางาน
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป คณะทํางานและเลขานุการ

ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.สํารวจภารกิจเพื่อดําเนินการพิจารณาทบรวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาท
ภารกิจที่มีผลกระทบโดยตรงกับการใหบริการประชาชน
2.พิจารณาภารกิจของหนวยงานในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการใดๆ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
3. ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อวินิจฉัย
และใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 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 พูนสวัสดิ์
2. นายทศพร โคตรพันธ
3. นางชนรรทนสิตา สุประพนธ
4. นายสัมพันธ ไชยเสน
5. นายพงษพัฒน พับโพธิ์
6. นางอรวรรณ สุดใจ
7. นางนงนุช ทองหมื่นไวย
ผูเขารวมประชุม
ไมมี

ตําแหนง ปลัด อบต.
ประธานคณะทํางาน
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป คณะทํางานและเลขานุการ

2
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานคณะทํางาน
พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ประธานที่
ประชุมฯ กลาว เปดประชุมและดําเนินการ ประชุมคณะทํางานฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ประธานกรรมการไดแจงถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามคําสั่ง อบต.กําปง ที่ 321/2559 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. สํารวจภารกิจเพื่อดําเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจที่มีผลกระทบโดยตรง
กับการใหบริการประชาชน
2.พิ จ ารณาภารกิจ ของหน วยงานในการปฏิ บั ติร าชการหรือ การดํ า เนิน การใดๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
คลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
3.ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อวินิจฉัยและให
ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ
ประธานไดนําเสนอภารกิจและโครงสรางของ อบต. ดังนี้
1.ดานโครงการสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การผังเมือง
(5) การควบคุมอาหาร
(6) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือประปา
(7) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(3) การบํารุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(4) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(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

4.ดานสังคม และวัฒนธรรม
การสาธารณสุข
(1) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ
(2) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
สิ่งแวดลอม
(1) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
(3) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(4) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
(5) จัดใหมี และบํารุงทางระบายน้ํา
(6) จัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(7) การคุมครอง และดูแลรักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(8) จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
การศึกษา
(8) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
เปนที่ทราบกันดีแลววา ที่ผานมามีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ไดแจงแนวทางและวิธีการตางๆมากมาย เมื่อมี
หลักเกณฑออกมาก็ตองปฏิบัติใหถูกตองดังนั้นเพื่อใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของตําบลกําปง เปนไป
อยางถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หมวด 6 จึงมีคําสั่งแตงตั้ง “คณะทํางานพิจารณาปรับปรุง
ภารกิ จ ของตํ า บลกํ า ป ง ” คํ า สั่ ง ที่ 321/2559 ลงวั น ที่ 26 เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง กํ า หนดให
คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไ ขหรือยกเลิกภารกิจของสวนราชการภายใน
องคการบริหารสวนตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะใหดําเนินการตอไปหรือไม หรือมีความ
จําเปน ตองแปรสภาพภารกิจหรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะศูนยบริการรวม หรือมอบใหองคกร
เอกชนดําเนินการแทน และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกขอบังคับตําบลขอบัญญัติตําบล ที่เห็น
วาไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจการของเทศบาล
หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งรายละเอียดคําสั่งก็ไดแจงใหทุกทานทราบแลว ดังนั้นจึงขอใหทุกทานที่ไดรับการแตงตั้ง มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยซึ่งการประชุมในวันนี้ ไดกําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหที่ประชุมคณะทํางานฯ ไดพิจารณาปรับปรุง
ทบทวนภารกิจตาง ๆ ของตําบล ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันมากที่สุด จึงขอใหทุกทานชวยกัน

พิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
โดยสําหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีแนวทางในการดําเนินการ คือ ใหตําบล
กําปง ตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ วาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไมถาไม
จําเปน ก็ควรยกเลิกภารกิจนั้น เสีย หรือปรับปรุง ภารกิจเพื่อใหมีประสิทธิภาพขึ้น หรือนําภารกิจไปรวมกับ
ภารกิจอื่นได โดยจะเกิดการประหยัดและคุมคา และผลการปรับปรุงภารกิจดังกลาวมีประเด็นที่ควรพิจารณา
คือ
1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ
- ทบทวนภารกิ จ ของส ว นราชการภายในตํ า บล ว า ภารกิ จ ใดมี ค วามจํ า เป น หรื อ สมควรที่ จ ะให
ดําเนินการตอไปหรือไม โดยอาศัยวิธีสอบทานการใชจายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุมคาของเงิน
เพื่อนําทรัพยากรไปจัดทําในสวนที่มีความจําเปนมากกวา
- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะเปนศูนยรับผิดชอบรวมเชน
การจัดตั้งศูนยบริการรวม สําหรับการติดตอสอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจ
หนาที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบใหองคกรเอกชนดําเนินการแทนโดยตําบลเปนผู
ควบคุมกําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการใหบริการ
- การจัดโครงสรางภายในสวนราชการของตําบล ควรมีความยืดหยุน และมอบอํานาจใหหัวหนาสวน
ราชการ ตําบลสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวรเองได ทั้งนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตาม
ภารกิจ
2. การทบทวนขอ บัญญั ติ ขอบัง คับตํา บล กรณีที่ตําบลเห็น วา ขอ บัญ ญั ติ ขอบัง คับตําบลใดของตํ า บลไม
สอดคล อ ง หรื อ ไม เ หมาะสมกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น หรื อ ไม อํ า นวยต อ การดํ า เนิ น กิ จ การของตํ า บล หรื อ
กอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหตําบลพิจารณาดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิก ทั้งนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตําบล
จึงขอใหที่ประชุมคณะทํางานชวยกันวิเคราะหภารกิจ หรือขอบัญญัติที่เห็นวาควรที่จะตองดําเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด และมีความคุมคา
กับงบประมาณที่ตองใชจาย ตลอดจนเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ โดยใหพิจารณาภารกิจตาม
หนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ภายในตําบล

ผูอํานวยการกองคลัง : กองคลังไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ
รักษาการแทนผูอํานวยการกองชาง :
ผูอํานวยการสวัสดิการสังคม :

กองชางไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ

กองสวัสดิการสังคมไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ

หัวหนาสํานักปลัด : สํานักงานปลัด
ขอเสนอการปรับปรุงภารกิจการปรับปรุง ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน (ปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย)
นายสุรพล พูนสวัสดิ์ เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 จึงใหผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการสํารวจงานในหนาที่ และจัดทําผังกระบวนการและขอกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย) ใหแตงตั้งคณะทํางาน โดยมีหนาที่
อํานาจ ดังนี้
1. สํารวจงานบริการองคการบริหารสวนตําบลกําปงที่ตองปฏิบัติ
2. ปรับปรุงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ
3. พิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานวา เรื่องใดผูบังคับบัญชาสมควนมอบหมายอํานาจ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใดๆ ไปสูดํารงตําแหนง
อื่นๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนัน้ โดยตรง เพื่อใหเกิดความคลองตัวและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน
4. ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปงทราบใน 30 วัน
ที่ประชุม
รับทราบ
นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําปงไดจัดทําโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนผูมารับบริการในกระบวนงานปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล
กําปง ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่วางไว จึง
แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการปฎิบัติง านการปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย ซึ่งมี
หนาที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัยพรอมทั้งสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
โดยภารกิจในกระบวนงานการปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ 3 สวน ดังนี้
กระบวนงานบริหารตามภารกิจ จะดําเนินการดังนี้
ที่
กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาเดิมที่ใหบริการ ระยะเวลาที่ปรับลด
5 นาที
1. ประชาชนแจงเหตุ/รองเรียน/รองทุกข
3 นาที
2.

รับเรื่องตรวจสอบ/บันทึกนําเสนอผูบังคับบัญ ชา 5 นาที
และแจงหนวยงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติ

3.

แจงผลการดําเนินการแกประชาชน

5 วัน

3 นาที
3 วัน

ที่ประชุม

รับทราบ

หัวหนาสํานักปลัด :
สํานักงานปลัด ขอเสนอการ ปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย เกี่ยวกับ
การใหบริการรถบรรทุกน้ําองคการบริหารสวนตําบลกําปง จากเดิมที่ใหบริการทุกกรณีไม วาจะอยูในชวงเกิดสา
ธารณภัย (ภัยแลง/อัคคีภัย) หรือไม เปนการใหบริการ เฉพาะงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ
ในชวงสาธารณภัย (ภัยแลง ) ใน สวนของสาธารณภัย (อัคคีภัย) สามารถใหบริการไดทันที่เมื่อไดรับแจงขอ
บริการ แลวรายงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
ที่ประชุม

รับทราบ

ที่ประชุม :
จากที่หัวหนาสํานักปลัด เสนอพิจารณาปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย มีมิติ
เห็นชอบ สวนกองอื่นๆที่ยังไมมีการปรับปรุงภารกิจ หรือทบทวนภารกิจ ขอบัญญัติ ใหทุกกองปฏิบัติหนาที่
ตามเดิม
ประธานคณะทํางานฯ : เมื่อที่ประชุมไดมีมติใหทุกกองกลับไปพิจารณาในอํานาจหนาที่ของตําบลกอน คอย
นําเสนอพิจารณากันภายหลัง การประชุมในวันนี้ก็เปนอันสิ้นสุดเพียงเทานี้
ปดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางนงนุช ทองหมื่นไวย)
เลขานุการคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงภารกิจฯ
ผูจดรายงานการประชุม

มีการวิเคราะหและสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกําปง
ที่ 322 / 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณา ทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
............................................................
เพื่อใหการทบทวนภารกิจของสวนราชการวาภารกิ จใดมีความจําเปนหรือ สมควรที่ จ ะได
ดําเนินการตอไปหรือไม และเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง ทันสมัยและเหมาะสม
กับสภาวการณหรือสอดคลองกับความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงแตงตั้ง
คณะทํางาน ประกอบดวย
1. นายสุรพล พูนสวัสดิ์
2. นายทศพร โคตรพันธ
3. นางชนรรทนสิตา สุประพนธ
4. นายสัมพันธ ไชยเสน

ตําแหนง ปลัด อบต.
ประธานคณะทํางาน
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป คณะทํางานและเลขานุการ

5. นายพงษพัฒน พับโพธิ์
6. นางอรวรรณ สุดใจ
7. นางนงนุช ทองหมื่นไวย
ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.ใหทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัตขิ ององคการบริหารสวนตําบลวาภารกิจใดมี
ความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่นประกอบกัน
2.สํารวจตรวจสอบและทบทวนขอบัญ ญัติที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก
ปรั บ ปรุ ง หรือ จั ด ให มีขึ้ น ใหม ให ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ สภาวการณ ห รือ สอดคล อ งกั บ ความจํ า เปนทาง
เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เปนสําคัญ
3. ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

( นายมีชัย จงสันเทียะ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง

มีการตั้งคณะทํางาน

มีการประชุมคณะทํางาน

รายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณา ทบทวน แกไขปรับปรุง หรือยกเลิกขอบัญญัติ
ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําปง
*******************
ผูมาประชุม
1. นายสุรพล พูนสวัสดิ์
2. นายทศพร โคตรพันธ
3. นางชนรรทนสิตา สุประพนธ
4. นายสัมพันธ ไชยเสน
5. นายพงษพัฒน พับโพธิ์
6. นางอรวรรณ สุดใจ

ตําแหนง ปลัด อบต.
ประธานคณะทํางาน
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด คณะทํางาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน

7. นางนงนุช ทองหมื่นไวย

ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป คณะทํางานและเลขานุการ

ผูไมเขารวมประชุม
ไมมี
ผูเขารวมประชุม
ไมมี

2
เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.
เมื่อกรรมการไดมาครบองคประชุม นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ประธานกรรมการไดกลาวเปดการประชุม
และไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ที่ดี พ.ศ.2546

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี
ไมมี

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
3.1 เรื่องพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ประธานไดชี้แจงตามพระราชกฤษฏีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความ
จําเปน หรือสมควรที่จะดําเนิน การตอไปหรือไม โดยคํานึง ถึง แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกันมาตรา
35 สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้น
ใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษบกิจ สังคม และความ
มั่ น คงของประเทศ ทั้ ง นี้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสะดวกรวดเร็ วและลดภาระของประชาชนเป นสํ า คั ญ ในการ
ดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาดวย
3.2 เรื่องคําสั่ง อบต.กําปง ที่ 322/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง
แตงตั้งคณะทํางานทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
ประธานไดแจงตามคําสั่ง อบต.กําปง ที่ 322/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณา ทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
1.ใหทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ขององคการบริหารสวนตําบลวา
ภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผน ดิน
นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลัง เงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่น
ประกอบกัน
2.สํารวจตรวจสอบและทบทวนขอบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ
ยกเลิก ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณหรือสอดคลองกับความจําเปนทาง
เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เปนสําคัญ
3. ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล

3.3 เรื่องผลการทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ เรื่อง คือขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว
ตามที่ ม ติ ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ ป 2560 ได มี ก ารพิ จ ารณาทบทวน แก ไ ขปรั บ ปรุ ง หรื อ ยกเลิ ก
ขอบัญญัติ เรื่อง คือ ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือการปลอย
สัตว มีการนําเสนอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติจัดทํา ขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เรือ่ ง ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว เรียบรอยแลว และมีการเสนอ
ผลการประขุมสภาองคก ารบริ หารสวนตํ าบลกํ าปง ใหน ายอําเภอเห็น ชอบและประกาศใช ขอ บัญ ญัติ ข อง
องคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว เรียบรอยแลว
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่องทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
ประธานไดทําตามคําสั่ง อบต.กําปง ที่ 322/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ ให
ทบทวน แกไ ขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ขององคการบริหารสวนตําบลวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ
สมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี
กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่นประกอบกัน
โดยการทบทวนขอบัญญัติ ขอบังคับตําบล กรณีที่ตําบลเห็นวาขอบัญญัติ ขอบังคับ
ตําบลใดของตําบลไมสอดคลอง หรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมอํานวยตอการดําเนินกิจการ
ของตําบล หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุง ยากตอประชาชนเกินสมควร ใหตําบลพิจารณาดําเนินการแกไ ข
ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตําบล
จึงขอใหที่ประชุมคณะทํางานชวยกันวิเคราะหภารกิจ หรือขอบัญญัติที่เห็นวาควรที่
จะตองดําเนินการทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด
และมีความคุมคากับงบประมาณที่ตองใชจาย ตลอดจนเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ โดยให
พิจารณาภารกิจตามหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ภายในตําบล
มติที่ประชุม
ปรากฏผล ดังนี้

คณะทํางานไดทบทวน แกไ ขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ของสวนราชการแลว

1.ขอบัญญัติที่บังคับในปจจุบัน มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตอง
แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
2.ดวยภารกิจขององคการบริห ารสวนตํ าบลกํ า ปง ที่มีจํานวนมากและมีการตรา
ขอบัญญัติตางๆ ดังนี้
2.1 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2549
2.2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2549
2.3 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗
2.4 ขอบัญ ญัติองคการบริหารสวนตํ า บลกํ า ปง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2558
2.5 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2545

2.6 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕50
2.7 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
พ.ศ. ๒๕55
2.8 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําหนดอัตราลดหยอนภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕59
2.9 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.
2555
2.10 ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสั ตว
หรือการปลอยสัตว ประจําป 2560
2.10 ขอบัญ ญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว
หรือการปลอยสัตว ประจําป 2560
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง ไดมีจัดทําขอบัญญัติตามรายละเอียดขางตน จึง
ขอใหคณะทํางานทุกคนรวมกันพิจารณาวามีขอบัญญัติไหนบางที่สมควรที่จะทบทวน
หรือปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับสถานการ เหตุการณการในปจจุบันบาง
มติที่ประชุม

เห็นชอบเกี่ยวกับการทบทวน แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ของสวน
ราชการแลวปรากฏผล ดังนี้
1.ขอบัญญัติที่บังคับในปจจุบัน มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตอง
แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
2.ดวยภารกิจขององคการบริห ารสวนตํ าบลกํ า ปง ที่มีจํานวนมากและมีการตรา
ขอบัญญัติตางๆ ดังนี้
2.1 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2549 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุง หรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ
2.2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2549 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุง หรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ
2.3 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗ มี
ความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
2.4 ขอบัญ ญัติองคการบริหารสวนตํ า บลกํ า ปง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2558 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิก
ขอบัญ ญัติ มีความเหมาะสม และยัง ไมมีความจําเปนที่จะตองแกไ ขปรับปรุง หรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ
2.5 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2545 มีความเหมาะสม และยัง ไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงหรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ
2.6 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕50 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุง
หรือยกเลิกขอบัญญัติ

2.7 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
พ.ศ. ๒๕55 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุง หรือ
ยกเลิกขอบัญญัติ
2.8 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การกําหนดอัตราลดหยอนภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕59 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไ ข
ปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
2.9 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.
2555 มีความเหมาะสม และยังไมมีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิก
ขอบัญญัติ
2.10 ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกําปง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสั ตว
หรือการปลอยสัตว ประจําป 2560 มีความเหมาะสม และยัง ไมมีความจําเปนที่
จะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ
ดัง นั้น ขอบัญ ญัติที่บัง คับในป จจุ บัน มีความเหมาะสม และยัง ไมมีความ
จําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ ใหทุกสวนปฏิบัติหนาที่ตามเดิม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
ไมมี

ลงชื่อ.........................................
(นางนงนุช ทองหมื่นไวย)
ผูรายงานการประชุม

มีการวิเคราะหและสรุปผลการพิจารณาเสนอผูบริหาร

