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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานลกา 

๑. เรื่องเดิม
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ท่ี ๕๒/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เรือง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ 
ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา รายละเอียดตามที่ทราบแล้ว น้ัน 

๒. ข้อเท็จจริง
ตามหนังสือ องค์การบริหารส,วนตำบลลานสกาที่ นศ ๘ ๐ ๙ ๐ ๑ /ว ๑๒๑ ลงวันที' ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เชิญประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และทบทวน 
แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา โดยที่ประชุมได้มีมติในการประชุมใน 
ประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที' ๔.๑ ประเด็นการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก 
ภารกิจ ที่ประชุมมีข้อสรุปว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและภารกิจของ สำนักปลัด กองคลังและกองช่าง 
ที่มีอยู่แล้วถือว่าเหมาะสมดีแล้ว โดยแต่ละกองมีโครงสร้างและภารกิจดังนี้

สำนักงานปลัด
สำหรับสำนักงานปลัด ตามประกาศโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายใน มีหน้าที่ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของกองหรือ 
ส่วนราชการใด เป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ๗ 
งาน ประกอบไปด้วย

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานการเจ้าหน้าที่
๕. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๖. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. งานสาธารณสุฃและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งภารกิจงานขณะนี้ได้มีการมอบหมายการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมในทุก 
ภารกิจเป็นไปด้วยดี และขณะนี้ยังไม่มีภารกิจใดที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

/กองคลัง



- ๒-
กองคลัง

ภารกิจงานตามประกาศโครงสร้างและการแบ่งส่วนราซการภายในกองคลัง อันได้แก่ งานการ 
จ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับ 
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาพ ฐานะทาง 
การเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนเงินคุมรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม 
การเบิกจ่าย งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และ 
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการภายใน เปีน ๓ งาน ดังนี้

๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ภารกิจเหล่านี้กองคลังได้พิจารณาดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด และพิจารณาว่าภาระ 
งานในบีจจุบันก็เหมาะสมแล้ว

กรงช่าง
สำหรับภารกิจงานของกองช่างตามประกาศโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายใน ซ่ึงมี 

หน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม ระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง 
คมนาคม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานสถาบีตยกรรมและมัณฑนศิลป็ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การประเมินราคา การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานก่อสร้างและซ่อม 
บำรุงการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ นํ้ามัน 
เชื้อเพลิง การประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา ไฟฟ้า การขนส่งและวิศวกรรมจราจร การระบายนํ้า 
การจัดแต่งสถานที่ การสำรวจและจัดทำแผนที่ ตามผังพัฒนาเมือง ตลอดจนจัดรูปที่ดินและงานอื่นๆที,ได้รับ 
มอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ๓ งานดังนี้

๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจที่กองช่างเห็นว่ามีความจำต้องปรับปรุงนั้น ขณะนี้ 

กองช ่างม ีความต้องการบ ุคลากรตำแหน่งนายช ่างเข ียนแบบ เพ ื่อรองรับปริมาณงานที'เพ ิ่มมากขึ้น ส่วน 
โครงสร้างอื่นๆเหมาะสมอยู่แล้วครับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ประเด็นการพิจารณา ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก ข้อบัญญัติของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

- ที่ประชุมมีมติยกเลิกข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จำนวน ๔ ฉบับ และ 
ลิ้นสภาพการบังคับใช้ ๑ ฉบับ

๑. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๔๔

/ ๒.ยกเลิก...



๒. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔

๓. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๔๔๔

๔. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๔๔๔

๔. สิ้นสภาพการบังคับใข้ ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง กำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๔๔๔

- ที่ประขุมมีมดิให้ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา คงไว้เข่นเดิม จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 

เร่ือง ตลาด พ.ศ.๒๔๔๓
๒. ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขในการใข้นํ้าประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ.๒๔๔๘
- ที่ประขมมีมติเห็นชอบข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๔๖๓

๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๔๖๓

ซึ่งข้อบัญญัติจำนวน ๒ ฉบับนี้ จะได้นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาและ 
นายอำเภอลานสกาพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจะได้นำส่งประกาศในราฃกิจจานุเบกษาในลำดับต่อไป

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
๑. พระราฃบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ แก้!ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๔๖๒
๒. พระราฃกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖ และท่ีแก้ไข 

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๖๒
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่า มท ๐๘๙๔.๔/ว๔๓๔ ลงวันที' ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ เรื่อง 

ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที,ดี (ข้อ ๓) การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

๔. ข้อเสนอแนะ
เห็นควรดำเนินการดังนี้
- เสนอ(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.๒๔๖๓ และเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ ให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา และนายอำเภอลานสกา พิจารณาเห็นขอบ และส่งไปประกาศในราขกิจจานุเบกษา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงซ่ือ) จ่าเอก ^

(ปวิฃ สุวรรณโกคัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
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ความเห็นปลัด อบต.ลานสกา -  \ ^  a n c t ' i  I
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ความเห็นรองนายกอบต.ลานสกา

(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ข้อสั่งการ นายก อบต.ลานสกา 
- ทราบ

(นายเจริญ อิฎฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


