ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานทบทวน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
***********************
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง ได้จัดทาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่ อใช้
บังคับในพื้นที่ของตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จานวนหลายฉบับ ซึ่งการประกาศใช้
ข้ อ บั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงต้องพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น จึงขอแต่งตั้งคณะทางานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
ดังนี้
1. สิบตารวจเอกมานะ คล้ายสิงห์

นายก อบต.

ประธานคณะทางาน

2. นายสมบูรณ์

ค้าชู

ปลัด อบต.

คณะทางาน

3. นางมะลิด

สารภาพ

ผู้อานวยการกองคลัง

คณะทางาน

4. นายสมาธิ

จันทร์เทศ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

คณะทางาน

5. นางสาวสุวัสสา

เสริมศิลป์

นิติกร

คณะทางาน/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่ ในการพิจารณา ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่ ว น
ตาบลบ้านสร้าง ใหสิอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขและบรรเทาปัญหาของ
ประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
สิบตารวจเอก
(มานะ คล้ายสิงห์)

คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
ที่ 299/๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานทบทวน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
***********************
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง ได้จัดทาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่ อใช้
บังคับในพื้นที่ของตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จานวนหลายฉบับ ซึ่งการประกาศใช้
ข้ อ บั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงต้องพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น จึงขอแต่งตั้งคณะทางานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
ดังนี้
1. สิบตารวจเอกมานะ คล้ายสิงห์

นายก อบต.

ประธานคณะทางาน

2. นายสมบูรณ์

ค้าชู

ปลัด อบต.

คณะทางาน

3. นางมะลิด

สารภาพ

ผู้อานวยการกองคลัง

คณะทางาน

4. นายสมาธิ

จันทร์เทศ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

คณะทางาน

5. นางสาวสุวัสสา

เสริมศิลป์

นิติกร

คณะทางาน/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่ ในการพิจารณา ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่ ว น
ตาบลบ้านสร้าง ใหสิอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขและบรรเทาปัญหาของ
ประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
สิบตารวจเอก
(มานะ คล้ายสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง

รายงานการประชุม
คณะทางานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
เริ่มประชุมเวลา

13.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมสิบตารวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ ประธานคณะทางานฯ กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุมคณะทางานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบลบ้านสร้าง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้างได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้างเพื่อพิจารณา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้างที่ได้ตราขึ้นหากเห็นว่า
ข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่
เอื้ออานวยต่อการดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
ก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควรให้พิจารณาเสนอ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกทั้งนี้ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานฯ

ขอเชิญเลขานุการชี้แจงถึงอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการครับ

เลขานุการ

ขอเรียนชี้แจงถึงอานาจหน้าที่ของคณะทางานดังนี้
1. สารวจและศึกษาข้อบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
เพื่อวินิจฉัยและดาเนินการต่อไป

ตามอานาจหน้าที่ดังกล่าว ขอให้คณะทางานพิจารณาทบทวน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้างที่ได้ตราขึ้นไว้หากเห็นว่า
ข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่
เอื้ออานวยต่อการดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
ก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากประชาชนเกินสมควรให้พิจารณาเสนอเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกทั้งนี้ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะสรุปผลการพิจารณาและรายงานนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้างต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง จานวน 1 เรื่อง
(1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556

ประธานฯ

ตามอานาจหน้าที่ที่ทางเลขานุการคณะทางานได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้
คณะทางานทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่ได้ตราขึ้นไว้ คือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2556 ข้อบัญญัตินี้
สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือก่อให้เกิดภาระหรือความ
ยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ขอให้พิจารณาเสนอเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย

ปลัด อบต.

จากการพิจารณา ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพพ. ศ. 2556 นั้นมีความเหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่
แล้ว ผมมีความเห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง

ประธานฯ

มีคณะทางานท่านใดมีความเห็นเห็นอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

ประธานฯ

หากไม่มีคณะทางานท่านใดเสนออีกผมขอมติที่ประชุมครับ

มติทปี่ ระชุม

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง เรื่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ. ศ. 2556 มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่แล้วมีความเห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไข
หรือปรับปรุงแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่นๆ หรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

ประธานฯ

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา

15.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุวัสสา เสริมศิลป์)
นิติกร/เลขานุการคณะทางาน

สิบตารวจเอก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(มานะ คล้ายสิงห์)

นายก อบต./ประธานคณะทางานทบทวนข้อบัญญัติ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
ที่ ปจ ๗๕๒๐๑/
วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖2
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
........................................................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทบทวนข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง ตามคาสั่งที่ 299/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อทบทวน
ข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นสร้ า ง หากเห็ น ว่ า ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ ดไม่
สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรือก่อให้เกิดภาระ หรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้พิจารณาเสนอเพื่อดาเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
ในการนี้ คณะทางานได้ทาการประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อทบทวนข้อบัญญัติที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้างเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมมีมติว่าข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไข หรือปรับปรุงแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางสาวสุวัสสา เสริมศิลป์)
นิติกร
ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นายสมบูรณ์ ค้าชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
ความิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
- ทราบ
สิบตารวจเอก
(มานะ คล้ายสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง

-

