
 
 
 
 
  

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 
ที่         /๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

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

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ใน
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 6 และหมวด 8 ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตรวจสอบภารกิจ
ทุกเรื่องในความรับผิดชอบว่าภารกิจใดยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือ
ปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือนำภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดความคุ้มค่า และผลการ
ปรับปรุงภารกิจดังกล่าว จะต้องปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกันด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยะ
รมจึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประกอบด้วย 

1. นายวิโรจน์  จงอุรุดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม        ประธานกรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

2. นายปกรณ์  ธนิตย์ธีรพันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
3. นางมายุรีย์  ศรีสุวรรณ์  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   กรรมการ 

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด  
4. นายแวบือราเฮง  เปาะโน  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 
5. นายอาราฟัต  วาหาบ   นิติกรปฏิบัติการ    เลขานุการ 

 มีหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการประชุมคณะทำงาน และบันทึกเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่          ธันวาคม  ๒๕62 
 
 

(นายวิโรจน์  จงอุรุดี) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 



รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
คร้ังที่ ๑/2562 

วันที่    27    ธันวาคม  พ.ศ. 2562   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

ผู้เข้าประชุม  

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิโรจน์  จงอุรุดี ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 

 ประธานคณะทำงาน 

2 นายปกรณ์  ธนิตย์ธีรพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะทำงาน 

3 นางมายุรีย์  ศรีสุวรรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญ
การ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักงานปลัด 

 คณะทำงาน 

4 นายแวบือราเฮง  เปาะโน นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง 

 คณะทำงาน 

5 นายอาราฟัต  วาหาบ นิติกรปฏิบัติการ  คณะทำงาน/เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวิโรจน์  จงอุรุดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประธานคณะทำงาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม   

ที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 1. การดำเนินการปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

ประธาน ฯ  สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือปรับปรุงภารกิจของ
  องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมโดยมีประเด็นที่ควรให้คณะทำงานได้พิจารณาตาม



  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  เพ่ือพิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมภารกิจในด้านต่างๆที่ควรจะทำการปรับปรุง
  ให้เหมาะสมนั้นมีคณะทำงานท่านใดจะนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ                                         
  เห็นชอบบ้าง 
ปลัด อบต.  ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ต้องกระทำตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การ
   บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แล้วพบว่ากิจการที่ต้องทำตาม พรบ.ดังกล่าว ทาง
   องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำครบ ๙ กิจการ และเห็นว่ามีความเหมาะสมดี จึงยังไม่ 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และในปีที่ผ่านมาอบต.ได้ออกข้อบัญญัติตลาด, ข้อบัญญัติการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นที่  

ที่ประชุม    ได้พูดคุยปรึกษาหารือกันและมีมติร่วมกันว่าไม่ต้องปรับปรุง  

ผู้อำนวยการกองคลัง    ในส่วนของกองคลังเห็นว่าไม่ต้องปรับปรุง 

ประธานคณะทำงาน   ครับสรุป คือเราเห็นว่าภารกิจต่างๆ ของอบต.มีความเหมาะสมแล้ว ผมขอความ
เห็นชอบเรื่องนี้ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ไม่ต้องปรับปรุงภารกิจ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

 ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

   (ลงชื่อ)   นายอาราฟัต  วาหาบ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นายอาราฟัต  วาหาบ ) 
             เลขานุการคณะทำงาน 
  
 
 

                 
 (ลงชื่อ)     นายวิโรจน์  จงอุรุดี  ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              ( นายวิโรจน์  จงอุรุดี ) 
               ประธานคณะทำงาน  

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม    

ที่ ……....................................................................... วนัที่    27    ธันวาคม  2562 

เร่ือง   รายงานผลการประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 
 

อ้างถึง  คำสั่งอบต.ยะรม  ที่         /2562  แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภารกิจฯ 
 

  ตามคำสั่งที่อ้างถึงมอบหมายให้คณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม  
พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ภารกจิขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ซึ่งทางคณะทำงานได้พิจารณา
บทบาทหน้าที่และภารกิจที่ต้องกระทำตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖  แล้วพบว่ากิจกรรมที่ต้องทำตาม พรบ.ดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำครบ 9 กิจการ  
และเห็นว่ามีความเหมาะสมดีจึงยังไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากการประชุมของคณะทำงานปรับปรุงภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เมื่อวันที่     ธันวาคม  2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำข้อบัญญัติเรื ่อง 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำร่างเพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
     

                   (นายวิโรจน์  จงอุรุดี) 
                ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลยะรม 

    ประธานคณะกรรมการทำงานปรับปรุงภารกิจของอบต.ยะรม 
 
ความคิดเห็น 
............................................................................................................................. ................................................... 
 
 
        (นายวิโรจน์  จงอุรุดี) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 
 
 
 


