บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะทำงำนพิจำรณำทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ
ที่
เรื่อง

วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
รำยงำนผลกำรประชุมในกำรพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
ตำมคำสั่ง อบต.งิ้วรำย ที่ 134/2562 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะทำงำนใน
กำร พิจำรณำทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำยนั้น
คณะทำงำนฯ ได้ประชุมเพื่อดำเนินกำรพิจำรณำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย โดยสรุปผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ ดังนี้
1. สำนักงำนปลัดมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงภำรกิจ คือ กำรดำเนินงำนของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำรมีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ตำบลงิ้วรำย เพื่อให้เกิดควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรได้ง่ำยขึ้น รวดเร็ว โดยสำมำรถเปิดดูข้อมูลต่ำงๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
ต้องเปิดเผยได้ทุกที่โดยไม่ต้องมำขอดูข้อมูลที่สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย และเพิ่มช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย กำรรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงำนกำกับ
ดูแล ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ผ่ำน Application Line
และ e-mail
2. กองสำธำรณสุขจะขอปรับปรุงภำรกิจ กำรจัดกำรคัดแยกขยะ และ กำรควบคุมตลำด โดยออก
ข้อบัญญัติควบคุมกำรตลำดเพื่อบังคับใช้ในตำบล
3. กองคลัง ขอปรับปรุงภำรกิจหลัก งำนแผนที่ภำษีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีกำรจัดเก็บภำษีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
4.กองช่ำง
ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภำรกิจ
5.กองสวัสดิกำรฯ ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภำรกิจ
6.กองกำรศึกษำ ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภำรกิจ
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมที่แนบมำพร้อมบันทึกข้อควำมนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ลงชื่อ
(นำงสำวศิริกมล ยันอินทร์)
คณะทำงำน/เลขำนุกำรฯ
- ทรำบ , และให้ดำเนินกำรตำมที่เสนอต่อไป
( นำยคณพศ อุมรินทร์ )
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย

รายงานการประชุม
คณะทางานในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1 / 2563
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
------------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
เริ่มประชุม

นำยคณพศ อุมรินทร์
นำงสำวพิมพ์ชญำ ลำภภำภรกุล
นำยสุวรรณ สุขคุ้ม
นำงณัฐพร วรรณบุตร
นำงทวีภรณ์ ยำไชย
นำงภัศรำ อ่อนเงิน
นำงสุจำรีย์ ภู่นำ
นำงสำวศิริกมล ยันอินทร์

ปลัด อบต.งิ้วรำย
ประธำนคณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
คณะทำงำน
หัวหน้ำสำนักปลัด
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุข
คณะทำงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
คณะทำงำน/เลขำนุกำร

เวลำ 10.0๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นำยคณพศ อุมรินทร์ ประธำนกรรมกำรกำรพิจำรณำ ทบทวน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย ประธำน
ในที่ประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
นำยคณพศ อุมรินทร์
ประธำนกรรมกำร

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2
นำยคณพศ อุมรินทร์
ประธำนกรรมกำร
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอพิจารณา
นายคณพศ อุมรินทร์ พิจำรณำทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ประธานกรรมการ
ตำบลงิ้วรำย เพื่อให้สอดคล้อง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี กำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 จึงแต่งตั้งคณะทำงำนในกำรทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจ
โดยให้มีอำนำจที่พิจำรณำทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภำรกิจของส่วน
รำชกำร ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้ วรำย ว่ำภำรกิจใดมีควำมจำเป็นหรือสมควร
ดำเนินกำรต่อไปหรือไม่ ให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำกที่สุด จึงขอให้ทุก
ท่ำนช่วยกันพิจำรณำและเสนอควำมคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของประชำชนเป็นสำคัญ ใคร
มีภำรกิจใดจะเสนอเชิญครับ
ผอ.กองช่าง
กองช่ำงไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภำรกิจ ครับ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิกำรไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภำรกิจค่ะ

ผอ.กองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด

ผอ.กองสาธารณสุข
ผอ.กองคลัง

-2กองกำรศึกษำไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภำรกิจ ค่ะ
สำนักงำนปลัดมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงภำรกิจ คือ กำรดำเนินงำนของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำรมีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ตำบลงิ้วรำย เพื่อให้เกิด
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรได้ง่ำยขึ้น รวดเร็ว
โดยสำมำรถเปิดดูข้อมูลต่ำงๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำยต้องเปิดเผยได้ทุกที่โดย
ไม่ต้องมำขอดูข้อมูลที่สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย และเพิ่มช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย กำรรับส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงำนกำกับดูแล ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ผ่ำน Application Line และ e-mail
กองสำธำรณสุขจะขอปรับปรุงภำรกิจ กำรจัดกำรคัดแยกขยะ และ กำรควบคุมตลำด
โดยออกข้อบัญญัติควบคุมกำรตลำดเพื่อบังคับใช้ในตำบล
ขอเสนอ ให้ดำเนินกำรภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย เนื่ องจำกสภำพ
เศรษฐกิจ สั งคม และกำรคมนำคมในตำบลเปลี่ ยนแปลงไปอย่ำงมำกทำให้ มีกิจกำร
ร้ำนค้ำ เพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับเรำได้จัดทำแผนที่ภำษีเสร็จเรียบร้อย เห็นควรปรับปรุง
งำนแผนที่ภำษีเพื่อให้มีกำรจัดเก็บภำษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เห็นสมควรปรับปรุงภำรกิจในเรื่องดังกล่ำว
เรื่องอื่นๆ
มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี กระผมขอปิดประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายคณพศ อุมรินทร์
ประธานฯ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ศิริกมล ยันอินทร์
(นำงสำวศิริกมล ยันอินทร์)
คณะทำงำน/เลขำนุกำรฯ

ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

คณพศ อุมรินทร์
(นำยคณพศ อุมรินทร์)
ประธำนคณะทำงำนฯ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ที่ 134/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
-------------------------------------------------------------เพื่อให้กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
และถูกต้อง สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจั ดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวด 6 มำตรำ 33 ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรทบทวนภำรกิจใดมีควำมจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินกำรต่อไป
หรือไม่เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและทันต่อสถำนกำรณ์ จึงแต่งตั้งคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ประกอบด้วย
9. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
ประธำนคณะทำงำน
10. ผู้อำนวยกำรกองคลัง
คณะทำงำน
11. ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
คณะทำงำน
12. ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
คณะทำงำน
13. ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
คณะทำงำน
14. หัวหน้ำสำนักปลัด
คณะทำงำน
15. ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุข
คณะทำงำน
16. เจ้ำพนักงำนธุรกำร
คณะทำงำน/เลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำถึงภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย ว่ำมีภำรกิจ
ใดที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 33 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แล้วรำยงำนผลกำรดำเนินกำรพร้อมควำมเห็นให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
ทรำบ เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕62

ลงชื่อ
(นำยคณพศ อุมรินทร์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำยปฏิบัติหน้ำที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย

