
 

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ที ่ 683/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภำรกิจหรือข้อบัญญัติ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
........................................................................ 

 

        เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง  สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 หมวด 6 มาตรา 33 ไดก าหนดให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได
ด าเนินการต่อไปหรือไมเพ่ือให้เกิด ความคุ้มค่า ของภารกิจ และทัน ต่อสถานการณ จึง แต่งตั้งคณะท างานในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ยกเลิกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินที่ 54/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 2. แต่งตั้งคณะท างานในการทบวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ดังนี้ 

(1)  นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย   นายก อบต.บ่อหิน     ประธานคณะท างาน       
(2)  นายบุญชู   อยู่คง   รองนายก อบต.บ่อหิน      คณะท างาน 
(3)  นายวิชาญ  ตรงบาตัง  รองนายก อบต.บ่อหิน      คณะท างาน 
(4)  นางวัลลี   เงินส ี   ประธานสภา อบต.บ่อหิน     คณะท างาน 
(5)  นายสุกจิ  ทองหอม  สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน     คณะท างาน 
(6)  นายวัฒนชัย  ชูเกิด  ปลัด อบต.บ่อหิน       คณะท างาน 
(7)  นางยุวดี   ชูเกิด   รองปลัด อบต.บ่อหิน         คณะท างาน 
(8)  นายทศพล  พู่ตระกูล   ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ่อหิน    คณะท างาน 
(9)  นายปัณณวิชญ์   ณรงค์  หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างานและ  
(10)  นางสาวจิตรลัดดา  ภักดีโชติ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        คณะท างาน/เลขานุการ  
 

       ให้คณะท างานมีหน้าที่ ในการพิจารณาถึงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน   
ว่ามีภารกิจใดที่จะต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แลวรายงานผลการด าเนินการพรอมความเห็นให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ เพื่อเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ วันที่ 7  ธันวาคม  พ.ศ. 2561   
                                          

 
                                                                         (นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 



กำรประชุมคณะท ำงำนในกำรทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภำรกิจ หรือข้อบัญญัติ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

วันอังคำร ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 13.00 น. 
ณ หองประชุมหำดหัวหิน 

.............................................................. 
 

ที ่ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายจอมรวย     เกลี้ยงช่วย ประธานคณะท างาน จอมรวย  เกลี้ยงช่วย  
2 นายบุญชู อยู่คง คณะท างาน บุญชู  อยู่คง  
3 นางวัลลี เงินสี คณะท างาน วัลลี  เงินส ี  
4 นายสุกิจ ทองหอม คณะท างาน สุกิจ  ทองหอม  
5 นายวัฒนชัย ชูเกิด คณะท างาน วัฒนชัย  ชูเกิด  
6 นายยุวดี ชูเกิด คณะท างาน ยุวดี  ชูเกิด  
7 นายทศพล พู่ตระกูล คณะท างาน ทศพล  พู่ตระกูล  
8 นายปัณณวิชญ์ ณรงค์ คณะท างาน ปัณณวิชญ์  ณรงค์  
9 นางสาวจิตลัดดา ภักดโีชติ คณะท างาน/เลขานุการ จิตลัดดา  ภักดีโชติ  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมหาดหัวหิน 

------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                               ............................................................................................................ ........ 
                               ....................................................................................................................  
                               .................................................................... ................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ 
          ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
                              ...........................................................................................................................  
                              ............................................................................................................................  
                              .............................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
   ...........................................................................................................................  
   ............................................................................................... ............................ 
   ...........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

วันอังคาร ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมหาดหัวหิน 

.................................................................... 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
(1)  นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย   นายกอบต.บ่อหิน     ประธานคณะท างาน 
(2)  นายบุญชู  อยู่คง    รองนายกอบต.บ่อหิน      คณะท างาน       
(3)  นางวัลลี   เงินส ี   ประธานสภา อบต.บ่อหิน      คณะท างาน 
(4)  นายสุกิจ   ทองหอม  สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน      คณะท างาน 
(5)  นายวัฒนชัย  ชูเกิด  ปลัด อบต.บ่อหิน        คณะท างาน 
(6)  นางยุวดี   ชูเกิด   รองปลัด อบต.บ่อหิน          คณะท างาน 
(7)  นายทศพล  พู่ตระกูล   ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ่อหิน      คณะท างาน 
(8)  นายปัณณวิชญ์   ณรงค์  หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 

     (9)  นางสาวจิตรลัดดา  ภักดีโชติ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         คณะท างานเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายวิชาญ  ตรงบาตัง 
 

เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพรอม นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ประธาน
คณะท างานพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหนิ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ ประชุมคณะท างานฯ ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธานฯ    ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินที่  638/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้
แต่งตั้ง     คณะท างานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติขององค์การ
     บริหารส่วนต าบลบ่อหิน โดยคณะท างานชุดนี้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
     1. ส ารวจภารกิจเพ่ือด าเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ภารกิจ ข้อบัญญัติ (ท่ี
        ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 
     2. รายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เพ่ือวินิจฉัยและให้
        ความเห็นชอบ 
ที่ประชุม   -รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว    

   - ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

     - กำรพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภำรกิจ  หรือข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่
       ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย) 

ประธานฯ    การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ  หรือข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ 
          ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) กรณีท่ีเห็นว่าข้อบัญญัติ ข้อบังคับใดขององค์การบริหารส่วน
     ต าบลบ่อหินไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่อ านวยต่อการ 



       ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความ
   ยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการแก้ไข 
   ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
   จึงขอให้ที่ประชุม คณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ ภารกิจ ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับต าบล
   ที่เห็นว่าควรที่จะต้องด าเนินการทบทวน ปรับปรุง  แก้ไขหรือยกเลิก เพ่ือให้มีความ
   เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ 
   ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้มารับบริการ โดยให้พิจารณาภารกิจตาม
   หน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีคณะท างานท่านใดจะ เสนอให้พิจารณาทบทวน  
   ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ที่
   ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายหรือไม 

รองปลัด อบต.  กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ 

รก.ผอ.กองคลัง 

ผอ.กองช่าง  กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ 

รองปลัด อบต.  กองการศึกษาฯไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ 

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ  

หัวหน้าส านักปลัด ส านักงานปลัด เห็นว่าควรปรับปรุงภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะในพ้ืน
   ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านชายฝั่งทะเลอยู่ 2 แห่ง 
   คือหาดคลองสนและหาดหัวหิน ปัจจุบันในช่วงวันหยุดก็มีนักท่องเที่ยวเที่ยวมาเที่ยว
   มากพอสมควร ส่วนใหญ่จะน าอาหารมารับประทานเอง ท าให้เกิดขยะสะสมท าให้
   สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดไม่สวยงาม อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินยังขาด
   การประชาสัมพันธ์ในการรักษาความสะอาด ขาดป้ายรณรงค์ในการให้บริการ 
   นักท่องเที่ยวต่าง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบ
   ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง จึงเห็นควนปรับปรุงภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
   เป็นรูปธรรม โดย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดมารับผิดชอบด้านการ
   ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรงและ 

มติที่ประชุม  เห็นควรปรับปรุงภารกิจในเรื่องดังกล่าว โดยเสนอให้มีการทบทวนภารกิจด้านการ
   ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขอมอบหมายให้ส านักงานปลัดซึ่งรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง
   ไปสรรหาเจ้าหน้าที่มาด าเนินภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
   และให้ด าเนินการจัดท าป้ายประกาศต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวให้เรียบร้อย 
    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา 15.40 น. 
 
 
       (นางสาวจิตรลัดดา  ภักดีโชติ )                                         (นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย)    
          เลขานุการคณะท างานฯ                                                 ประธานคณะท างานฯ 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             



บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน   โทร  0-7529-1012                       . 

ที ่   ตง  76201/                                    วันที่    6  มีนาคม  2562                            . 

เรื่อง รายงานการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ             . 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

               ตามค าสั่งที่  683/2561 เรื่อง แตง่ตั้งคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ 
ยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ลงวันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ.2561 โดยให้มี
คณะท างานมีหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ  เพ่ือให้สอดคลองกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบ คณะท างานไดท าการประชุม เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ 
2561  ในที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ และให้มีการจัดท าป้ายบอกหลักเกณฑ์และข้อห้ามต่างในสถานที่
ท่องเที่ยว 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                           
                                                                
                                                               (ลงชื่อ)                                                                                            
                                                            (นายจอมรวย  เกลี่ยงช่วย)            
                                                                               ประธานคณะท างานฯ  
 
 ทราบ  
 ความเห็นอื่น......................................................................................  
 
 
                                                                        (นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย)  

                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุมคณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 

.................................................................................ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


