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ท่ีประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๔
นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
ปลัด อบต.ลานสกา

นางพัฃรีย์ รัตนสุภา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ลานสกา

เกี่ยวข้อง ดังน้ัน'ในวันน้ี1จึงขอ'ให้,ทุกท่า'มฃ่วยกันพิจารณาต''1ม 
ระเบียบวาระท่ีได้แจ้งให้ทราบแล้วน้ัน

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ 
ขอเชิญปลัดช้ีแจงการดำเนินการครับ

ตามพระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๔๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน 
มาตรา ๓๓ “ให้ส่วนราชการจัดให้มืการทบทวนภารกิจของตนว่า 
ภารกิจใดมืความจำเปีน หรือสมควรท่ีจะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ 
โดยคำนึงถ ึงแผนการบริหารราฃการแผ่นดิน นโยบายของ 
คณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของ 
ภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน...” องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา มีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๓ กอง คือ สำนักงาน 
ปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือทบทวน 
ภารกิจให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์บีจจุบันได้ ขอให้แต่ละ 
ส่วนราชการรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการได้รับทราบครับ

สำหรับสำนักงานปลัด ตามประกาศโครงสร้างและการ 
แบ่งส่วนราชการภายใน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไป 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการท่ีมิได้กำหนดหน้าท่ีของ 
กองหรือส่วนราชการใด เป็นการเฉพาะรวมทั่งกำกับ เร่งรัดการ 
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ 
เป็นไปตามนโยบายและแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ตำบล มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ๗ งาน ประกอบไปด้วย 

๑. งานบริหารท่ัวไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. งานการเจ้าหน้าท่ี 
๔. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
๖. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งภารกิจงานขณะนี้ได้มีการมอบหมายการปฏิบัติงาน 

และมีการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมในทุกภารกิจเป็นไปด้วยดี และ 
ขณะน้ียังไม่มีภารกิจใดท่ีต้องปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก

/ท่ีประชุม...
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ท่ีประชุม

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
ปลัด อบต.ลานสกา
นางบีทมา ไฃยโย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ท่ีประชุม
นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
ปลัด อบต.ลานสกา
นายอัฏฐะพร จันทวาศ 
ผู้อำนวยการกองช่าง

รับทราบ

ต่อไปขอให้กองคลังได้นำเสนอเก่ียวกับภารกิจท่ี 
รับผิดชอบ ขอเชิญครับ

ภารกิจงานตามประกาศโครงสร้างและการแบ่งส่วน 
ราชการภายในกองคลัง อันได้แก่ งานการจ่าย การรับ การนำส่ง 
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ 
ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ 
บำนาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทาง 
การเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียน 
เงินคุมรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งาน 
จัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุ ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ 
มอบหมายซ่ืงมีการแบ่งส่วนราชการภายใน เป็น ๓ งาน ดังน้ี

๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ภารกิจเหล่านี้กองคลังได้พิจารณาดำเนินการตามกรอบ 

อำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 
พิจารณาว่าภาระงานในบีจจุบันก็เหมาะสมแล้ว

รับทราบ
ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ

สำหรับภารกิจงานของกองช่างตามประกาศโครงสร้าง 
และการแบ่งส่วนราขการภายใน ข่ึงมีหน้าท่ีรับผิดขอบในการ 
สำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม ระบบข้อมูล 
และแผนที่เส้นทางคมนาคม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
งานสถาบีตยกรรมและมัณฑนศิลปี งานออกแบบและเชียนแบบ 
การประเมินราคา การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร 
ตามระเบียบกฎหมาย งานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการ 
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์อะไหล่ นํ้ามันเชื้อเพลิง การประสานสาธารณูปโภคและ 
กิจการประปา ไฟฟ้า การขนส่งและวิศวกรรมจราจร การระบายน้ํา 
การจัดแต่งสถานท่ี การสำรวจและจัดทำแผนท่ี ตามผังพัฒนาเมือง

/ตลอดจน...
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นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
ปลัด อบต.ลานสกา

นายถนอม จำนงค์รัตน์ 
ประซาคม หมู่ท่ี ๖

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

๓. ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔

ข้อบังคับฉบับนี้ในเนื้อหารายละเอียดมีข้อควรปรับปรุง 
แก้ไขหลายประการ ผมได้จัดทำร่าง “ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๓” มาเสนอคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณา ซ่ึง 
ได้มอบเอกสารไวิให้ทุกท่านก่อนแล้วน้ัน คณะกรรมการท่านใดมี 
ข้อเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ

ผมมีข้อพิจารณาในบัญซีอัตราค่าธรรมเนียม แนบท้าย 
ลำดับท่ี ๒ ค่าเก็บขยะมูลฝอยท่ัวไป (ก) ค่าเก็บขยะมูลฝอยท่ัวไป 
รายเดือน กรณีท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ข้อ 
(๑.๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร ค่าธรรมเนียม 

เดือนละ ๔๐ บาท
ผมขอเสนอให้เก็บในอัตราเดิม คือ ๒๐ บาท เพ่ือไม่ให้ 

กระทบกับซาวบ้านมากนัก
และในบัญขีอัตราค่าธรรมเนียม แนบท้าย ลำดับที่ ๓ 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดำเนินกิจการ ในการรับทำการเก็บ ขน ส่ิง 

ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเบ็เนธุรกิจหรือโดยได้รับ 
ป ร ะ โย ซ น ์ ต อ บ แ ท น ด ้ ว ย ก า ร ค ิ ด ค ่ า บร ิ ก า ร  
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ ๕.๐๐๐ บาท ขอเสนอให้ 
ปรับลด เหลือ ฉบับละ ๓.๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตดำเนินกิจการ ในการรับทำการกำจัดสิ่ง 
ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเปีนธุรกิจหรือโดยได้รับ 
ป ร ะ โ ย ข น ์ ต อ บ แ ท น ด ้ ว ย ก า ร ค ิ ด ค ่ า บ ร ิ ก า ร  
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท ขอเสนอให้ 
ปรับลด เหลือ ฉบับละ ๓.๐๐๐ บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑.๐๐๐ บาท ขอเสนอ 
ปรับลดเหลือ ๕๐๐ บาท

เหตุผลท่ีฃอปรับลดเน่ืองจาก หากกำหนดราคาใบอนุญาตสูงก็ทำ 
ให้ผู้ประกอบกิจการอาจใข้เป็นเหตุผลในการขอขึ้นราคาจาก 
ประขาซนผู้ใข้บริการในพ้ืนท่ีตำบลลานสกา ซ่ึงได้พิจารณาแล้วว่า 
ราคาท่ีฃอปรับลดดังกล่าว เป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นเพ่ิมเติมเป็นอย่างไรบ้างครับ 
หากไม่มี จากน้ีผมจะขอมติจากทุกท่าน ท่านใดเห็นขอบร่าง 
“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓”และท่ีท่านถนอม จำนงค์รัตน์ 
เสนอแก้ไข ขอมติครับ
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ท่ีประชุม
นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

มติท่ีประชุม

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณารายละเอียด 
ครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเห็นควรทบทวน แก้ไข ปรับปรุง 
หรือยกเลิก ข้อบัญญัติ ฉบับน้ีหรือไม่

ไม่มี
หากไม่มี ผมจะขอมติ ท่านใดเห็นควรให้ข้อบังคับ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ 
เง่ือนไขในการใช้น้ําประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒££๘ 
คงไว้เข่นเดิม ขอมติครับ

เห็นขอบ ให้คงไว้เข่นเดิม จำนวน ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน
งดออกเสียง จำนวน - คน

ผมสรุปการพิจารณาข้อบังคับและข้อบัญญัติตำบลของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ด้งน้ี,นะครับ

ท่ีประชุมมีมติยกเลิกข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา จำนวน ๔ ฉบับ และส้ินสภาพการบังคับใช้ ๑ ฉบับ

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

๒. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔

๓. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง การควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๔

๔. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๔

๕. ส้ินสภาพการบังคับใช้ ข้อบังคับตำบล องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลานสกา
เร่ือง กำหนดท่ีดินท่ีได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี 
บำรุงท้องท่ี พ.ศ.๒๕๔๕

ท่ีประชุมมีมติให้ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา คงไว้เข่นเดิม จำนวน ๒ ฉบับ ดังน้ี

๑. ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง ตลาด พ.ศ.๒๕๔๓

๒. ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข'ในการ'ใ'ข้น้ําประปา 
และอัตราค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๘


