
 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง       
ที ่ ๘๕๘01 /   วันที่   ๑๓   พฤศจิกำยน    25๖๒      
เรื่อง     รำยงำนผลสรุปกำรพิจำรณำทบทวนข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง    
 
 

เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  
  

  ตำมที่คณะท ำงำนทบทวน  แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง             
ได้ประชุมเมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกำยน   ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  และที่ประชุม
คณะท ำงำนฯ  ได้สรุปผลกำรพิจำรณำทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงภำรกิจ  และข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนเชียง  และมอบหมำยให้คณะท ำงำนฯ  เสนอรำยงำนต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  นั้น 

ในฐำนะประธำนคณะท ำงำนทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจและข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  จึงขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำทบทวนฯ  ตำมท่ีประชุมคณะท ำงำนฯ  ได้สรุปผล  ตำมเอกสำร
ที่แนบมำพร้อมหนังสือนี้ 
 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
  
     (ลงชื่อ) 
      ( นำยรุ่งโรจน์  จันทะบูลย์ ) 
                  ประธำนคณะท ำงำนทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจ 
 
ควำมคิดเห็น/ข้อสั่งกำร นำยก อบต.บ้ำนเชียง 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
 
     (ลงชื่อ) 

 ( นำยรุ่งโรจน์  จันทะบูลย์ ) 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่  
              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะท างานทบทวน  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 
วันที่  ๘  พฤศจิกายน   256๒ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 
 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นำยรุ่งโรจน์  จันทะบูลย์      ประธำนคณะท ำงำน รุ่งโรจน์  จันทะบูลย์      
2 นำยวรินทร  บุญเสริม      คณะท ำงำน วรินทร  บุญเสริม      
3 นำยพงษ์เทพ  สิทธิพรม คณะท ำงำน พงษ์เทพ  สิทธิพรม 
4 นำยชำญณรงค์  พรหมรินทร์ คณะท ำงำน ชำญณรงค์  พรหมรินทร์ 
5 นำงจิรำพร  จันฝ่ำย  คณะท ำงำน จิรำพร  จันฝ่ำย  
6 นำงสำวชนำภัทร  ชมพูมำตร คณะท ำงำน ชนำภัทร  ชมพูมำตร 
7 นำงวัชรีย์  ใจบุญ  คณะท ำงำน วัชรีย์  ใจบุญ  
8 นำงสำวอ้อยใจ  ภูมิภักดิ์ คณะท ำงำน อ้อยใจ  ภูมิภักดิ์ 
9 นางสาวปรียาภัทธ์  เภาสี       คณะท ำงำน ปรียาภัทธ์  เภาสี       

๑๐ นำยสำมำรถ  ศรีพัฒนำงกูร คณะท ำงำน/เลขำนุกำร สำมำรถ  ศรีพัฒนำงกูร 
๑๑ นำยเด่นศักดิ์  รำวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร เด่นศักดิ์  รำวิวัฒน์ 

 
เริ่มประชุมเวลำ  09.30  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม  นำยรุ่งโรจน์  จันทะบูลย์  ประธำนคณะท ำงำน  กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม
คณะท ำงำนทบทวน  แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รุ่งโรจน์  จันทะบูลย์ - ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  ได้มีค ำสั่ง อบต.บ้ำนเชียง  ที ่ ๔๕๒       
ประธำนคณะท ำงำน  /2561  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  ๒๕๖๒   แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวน  ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  ประกอบด้วย 
(1)  นำยรุ่งโรจน์  จันทะบูลย์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้ำที่ นำยกอบต.  ประธำน

คณะท ำงำน 
(2)  นำยวรินทร  บุญเสริม      ก ำนันต ำบลบ้ำนเชียง  คณะท ำงำน 
(3)  นำยพงษ์เทพ  สิทธิพรม ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๒  คณะท ำงำน 

     (4)  นำยชำญณรงค์  พรหมรินทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 9   คณะท ำงำน 
    (5)  นำงจิรำพร  จันฝ่ำย  รองปลัด อบต.   คณะท ำงำน 
    (6)  นำงสำวชนำภัทร  ชมพูมำตร ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  คณะท ำงำน 
    (7)  นำงวัชรีย์  ใจบุญ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  คณะท ำงำน 
                       (8)  นำงสำวอ้อยใจ  ภูมิภักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรแงหำรศึกษำฯ คณะท ำงำน 
    (9)  นางสาวปรียาภัทธ์  เภาสี      ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม คณะท ำงำน 

(๑๐)  นำยสำมำรถ  ศรีพัฒนำงกูร   หัวหน้ำส ำนักปลัด คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
(๑๑)  นำยเด่นศักดิ์  รำวิวัฒน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



 
-2- 

 
เพ่ือพิจำรณำภำรกิจและข้อบัญญัติที่ อบต.บ้ำนเชียง  ได้ตรำขึ้น  ส ำหรับกำรประชุมใน
วันนี้เป็นกำรประชุมคณะท ำงำนทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกภำรกิจ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  ครั้งที่ 1/256๒  ล ำดับต่อไปกระผมขอให้
เลขำนุกำรคณะท ำงำนชี้แจงหน้ำที่ของคณะท ำงำน 

สำมำรถ  ศรีพัฒนำงกูล  - กระผมขอเรียนชี้แจงถึงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำนฯ  ดังนี้ 
เลขำนุกำรคณะท ำงำน  1. พิจำรณำภำรกิจและข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่องค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลบ้ำนเชียง  ได้ตรำขึ้น  หำกเห็นว่ำภำรกิจหรือข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้อง  หรือ
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  หรือไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกิจกำรของ 
อบต.  หรือก่อให้เกิดภำระหรือควำมยุ่งยำกต่อประชำชนเกินสมควร  ให้พิจำรณำเสนอ
เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิก  ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.  ให้คณะท ำงำนรำยงำนผลกำรพิจำรณำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
เชียง  เพ่ือวินิจฉัยและด ำเนินกำรต่อไป  ตำมอ ำนำจหน้ำที่ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น  ขอให้
คณะท ำงำนฯ  พิจำรณำทบทวนปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกภำรกิจและ
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  ที่ อบต.บ้ำนเชียงได้ตรำขึ้น  หำกเห็นว่ำ
ข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้อง  หรือเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  หรือไม่เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.  หรือก่อให้เกิดภำระหรือควำมยุ่งยำกต่อประชำชนเกิน
สมควร  ให้พิจำรณำเสนอด ำเนินกำรแก้ไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิก  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือที่จะได้สรุปผลกำรพิจำรณำและ
รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รุ่งโรจน์  จันทะบูลย์  - เนื่องจำกเป็นกำรประชุมครั้งแรก  จึงยังไม่มีกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม   
ประธำนคณะท ำงำน   
ที่ประชุม   - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
รุ่งโรจน์  จันทะบูลย์  - กำรประชุมในวันนี้ได้ก ำหนดให้มีข้ึนเพ่ือให้ที่ประชุมคณะท ำงำนฯ  ได้พิจำรณำ 
ประธำนคณะท ำงำน  ปรับปรุงทบทวนภำรกิจต่ำง ๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้มีควำมเหมำะสม 

กับสภำวกำรณ์ปัจจุบันมำกท่ีสุด  จึงขอให้ทุกท่ำนช่วยกันพิจำรณำและเสนอควำม
คิดเห็น เพ่ือประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ  โดยในรำยละเอียดจะให้ทำงเลขำนุกำร
ฯ  ชี้แจง 

 
 
 

 



-๓- 
 
สำมำรถ  ศรีพัฒนำงกูร  - ส ำหรับแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน 
เลขำนุกำรคณะท ำงำน  ท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นั้น มแีนวทำงในกำรด ำเนินกำร  คือ  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตรวจสอบภำรกิจ 
ในทุกเรื่องในควำมรับผิดชอบ  ว่ำภำรกิจใดยังมีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ถ้ำไม่
จ ำเป็นก็ควรยกเลิกภำรกิจนั้นเสีย  หรือปรับปรุงภำรกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภำพขึ้น หรือ
น ำภำรกิจไปรวมกับภำรกิจอ่ืนได้  โดยจะเกิดกำรประหยัดและคุ้มค่ำ  และผลกำร
ปรับปรุงภำรกิจ  ดังกล่ำวมีประเด็นที่ควรพิจำรณำ  คือ 
๑. กำรทบทวนภำรกิจ  มีข้ันตอน  คือ 

- ทบทวนภำรกิจของส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ว่ำภำรกิจใดมี
ควำมจ ำเป็น  หรือสมควรที่จะให้ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่  โดยอำศัยวิธีสอบทำน  
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและกำรตรวจสอบควำมคุ้มค่ำของเงิน  เพ่ือน ำทรัพยำกร
ไปจัดท ำในส่วนที่มีควำมจ ำเป็นมำกกว่ำ 
- อำจมีกำรแปรสภำพกิจกำร  หรือกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงให้มีลักษณะเป็นศูนย์ 
รับผิดชอบร่วม  เช่น  กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม  ส ำหรับกำรติดต่อสอบถำมข้อมูล 
กำรยื่นค ำขออนุมัติ  อนุญำตในเรื่องท่ีเป็นอ ำนำจหน้ำที่  หรือกำรบริกำรสำธำรณะ
บำงประเภท  และอำจมอบให้องค์กรเอกชนด ำเนินกำรแทนโดยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นผู้ควบคุมก ำหนดมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร  เช่น  กำร
จ้ำงบริษัท 
- กำรจัดโครงสร้ำงภำยในส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ควรมีควำม
ยืดหยุ่น  และมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สำมำรถจัดโครงสร้ำงภำยในกรณีรูปแบบไม่ถำวรเองได้  ทั้งนี้ให้ยึดหลักกำรแบ่ง
โครงสร้ำงตำมภำรกิจ 

2. กำรทบทวนพิจำรณำตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง จ ำนวน   1   
เรื่อง  คือ 

                                      1. ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรคัดแยก 
ขยะมูลฝอย  พ.ศ. 256๒       

รุ่งโรจน์  จันทะบูลย์  - ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ทำงเลขำนุกำรคณะท ำงำนได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  กระผมขอให้ 
ประธำนคณะท ำงำน  คณะท ำงำนทุกท่ำนร่วมกันพิจำรณำภำรกิจและข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

บ้ำนเชียงที่ได้ตรำขึ้น  จ ำนวน  1  ฉบับนี้  ว่ำมีภำรกิจสอดคล้อง  หรือเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  หรอืไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกิจกำรของ อบต.  หรือก่อให้เกิด
ภำระหรือควำมยุ่งยำกต่อประชำชนเกินสมควรหรือไม่  ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ
เสนอเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิก  ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย   

วรินทร  บุญเสริม  - ส ำหรับข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  เรือ่ง  หลักเกณฑ์กำรคัดแยก   
คณะท ำงำน     ขยะมูลฝอย  พ.ศ. 256๒  ที่กล่ำวมำ  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  ควรมีกำรจัดท ำและ 

ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลบ้ำนเชียง  เนื่องจำกปัจจุบันมีกำร
ขยำยตัวของชุมชน  จึงก่อให้เกิดปัญหำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพิ่มมำกข้ึนในชุมชน  

 



-๔- 
 
ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและเกิดมลพิษต่ำงๆ  ประชำชนขำดกำร
คัดแยก  จัด  เก็บ  ขนย้ำยและก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  เพื่อให้
เกิดกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่ำงถูกวิธี  ลดปัญหำที่เกิดจำกขยะมูลฝอยและ
มลพิษต่ำง ๆ  จึงเห็นควรให้จัดท ำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 256๒  ขึ้น 

ที่ประชุม   - พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบตำมท่ีคณะท ำงำนเสนอ 
รุ่งโรจน์  จันทะบูลย์  - กำรออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเชียง  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรคัดแยก   
ประธำนคณะท ำงำน   ขยะมูลฝอย  พ.ศ. 256๒  ฝำกผู้น ำช่วยชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่

ด้วยครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
    - ไม่มี 
 
 
ปิดประชุม  1๑.00  น. 
 
 
       (ลงชื่อ)    สำมำรถ  ศรีพัฒนำงกูร    ผู้จดบันทึก  
               ( นำยสำมำรถ  ศรีพัฒนำงกูร ) 
         เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ    
 
 
       (ลงชื่อ)      รุ่งโรจน์  จันทะบูลย์      ผู้ตรวจบันทึก 
        ( นำยรุ่งโรจน์  จันทะบูลย์ ) 
            ประธำนคณะท ำงำนฯ 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


