
แบบลงชื่อเขาประชุม 

คณะทํางานการปรับปรุงภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

ครั้งท่ี ๑/๒๕62 

วันท่ี  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62   ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานเพชร 

**************************** 

 

รายชื่อคณะทํางานท่ีมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ     สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายอภิชัย   ภูมิชัยศักดิ ์ รองนายกเทศมนตร ี  

 
๒ นายประดิษฐ   ศรีจันทร ปลัดเทศบาล  

 
๓ นายกิตติศักดิ์    เกิดนอก รองปลัดเทศบาล  

 
๔ นายเมธาวี   ลีชัย รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง  

 
5 นายปราโมทย   กัลยาศร ี รักษาราชการแทนผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

6 นายอุทัย  ลายภูคาํ รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา 

 

7 นางสาวสุนิตย  เพียกขุนทด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม 

คณะทํางานการปรับปรุงภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  

ครั้งท่ี ๑/๒๕62 

วันท่ี  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานเพชร 

**************************** 

รายชื่อคณะทํางานท่ีมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ     สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ
๑ นายอภิชัย   ภูมิชัยศักดิ ์ รองนายกเทศมนตร ี หัวหนาคณะทํางาน 
๒ นายกิตติศักดิ์    เกิดนอก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คณะทํางาน 
๓ นายเมธาวี   ลีชัย รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 
4 นายปราโมทย   กัลยาศร ี รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
คณะทํางาน 

5 นายอุทัย  ลายภูคาํ รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา 

คณะทํางาน 

6 นางสาวกรสภุา  เพียกขุนทด บุคลากร ๖ ว เลขานุการคณะทํางาน  
 

รายชื่อคณะทํางานท่ีไมมาประชมุ 

ลําดับ ช่ือ     สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ
๑ นายประดิษฐ   ศรีจันทร ปลัดเทศบาล (คณะทํางาน) ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมคณะทํางานการปรับปรุงภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี ๑/๒๕62 
วันท่ี  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานเพชร  
ณ บัดน้ี 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ๑. คําสั่งเทศบาลตําบลบานเพชรท่ี 8/๒๕62 ลงวันท่ี 11 มกราคม ๒๕62  

เรื่องแตงตั้งคณะทํางานการปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕
62 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดแจงขอแนะนําเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ีมท ๐๘๙๒.๔/ว 
๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๔๘ ซึ่งสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
ตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องในความรับผิดชอบวาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไม ถา
ไมจําเปนก็ควรยกเลิกภารกิจน้ันเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือนํา
ภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได โดยจะเกิดการประหยัดและความคุมคา และผลการปรับปรุง
ภารกิจดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีให
สอดคลองกันดวย  เทศบาลตําบลบานเพชรจึงแตงตั้งคณะทํางานการปรับปรุงภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62  ดังน้ี 

…/ ๑. นายอภิชัย...(-๒-) 



                                          -๒- 
 

 ๑. นายอภิชัย ภูมิชัยศักดิ์      เปนหัวหนาคณะทํางาน 
๒. นายประดิษฐ   ศรีจันทร              เปนคณะทํางาน 
๓. นายกิตติศักดิ์   เกิดนอก            เปนคณะทํางาน 
๔. นายปราโมทย   กัลยาศร ี    เปนคณะทํางาน 
๕. นายเมธาวี      ลีชัย     เปนคณะทํางาน 
๖. นายอุทัย     ลายภูคํา                 เปนคณะทํางาน 
๗. นางสาวกรุสภา  เพียกขุนทด       เปนเลขานุการคณะทํางาน  

 
 ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ี 

 ๑.   ตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องในความรับผิดชอบวาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติ
หรือไม ถาไมจําเปนก็ควรยกเลิกภารกิจน้ันเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนหรือนําภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได โดยจะเกิดการประหยัดและความคุมคา ตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี 

๒. ทบทวนภารกิจของสวนราชการภายในสังกัดวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะให
ดําเนินการตอไปหรือไม โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใชจายเงินงบประมาณและการ
ตรวจสอบความคุมคาของเงินเพ่ือนําทรัพยากรไปจัดทําในสวนท่ีมีความจําเปนมากกวา 

๓.  ใหคณะทํางานดําเนินการประชุมพรอมมีการวิเคราะห แลวเสนอผลการประเมินใหนาย
เทศมนตรีตําบลบานเพชรทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการดําเนินการภารกิจน้ันๆ หรือพิจารณาแปรสภาพการดําเนินการหรือกิจการ
บางอยางใหมีลักษณะเปนศูนยรับผิดชอบรวม เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวมสําหรับการ
ติดตอสอบถามขอมูล การยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต ในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ี หรือการ
บริการสาธารณะบางประเภท ฯลฯ 

๔. ใหคณะทํางาน พิจารณาการจัดโครงสรางภายในสวนราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีความยืดหยุนและควรพิจารณามอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไมถาวรเองได ท้ังน้ีใหยึด
หลักการแบงโครงสรางตามภารกิจ โดยหนวยงานหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผู
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๕. การพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ  กรณีท่ีเห็นวาเทศบัญญัติใดของเทศบาลตําบลบานเพชร 
ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจการ 
หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหคณะทํางานพิจารณา 
วิเคราะห แลวเสนอผลการพิจารณาใหนายเทศมนตรีตําบลบานเพชรทราบเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของน้ัน ท้ังน้ีใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
               ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ หาก

มีปญหา อุปสรรคประการใด ขอใหรายงานนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชรทราบทันที 
      สั่ง  ณ  วันท่ี    11   เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕62 
      (ลงช่ือ)  (นายกิตติพงศ   ธรรมโสภารตัน) นายกเทศมนตรีตาํบลบานเพชร 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบ 

 
 
 
 

…/ ระเบียบวาระท่ี ๒... (-๓-) 



                                    -๓- 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

ตอไประเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาเน่ืองจากเปนการ
ประชุมครั้งแรกจึงไมมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 
ตอไประเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
เปนการพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ กรณีท่ีเห็นวาเทศบัญญัติใดของเทศบาลตําบลบานเพชร 
ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจการ หรือ
กอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหคณะทํางานพิจารณา วิเคราะห 
แลวเสนอผลการพิจารณาใหนายเทศมนตรีตําบลบานเพชรทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของน้ัน 
ท้ังน้ีใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอเชิญทานกิตติศักดิ ์       
เกิดนอก  รองปลัดเทศบาล  ช้ีแจงครับ 
 

นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก 
 (หัวหนาสํานักปลดั) 

เรียนทานรองนายกเทศมนตรี ทานผูอํานวยการกองทุกทาน  
ในปจจุบัน เทศบาลตําบลบานเพชร มีการตราเทศบัญญัติบังคับใชในเขตเทศบาลตําบล      
บานเพชร จํานวน ๙ ฉบับ ไมรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีเทศบาลตองออก
ทุกปอยูแลว ดังน้ี ครับ 

๑. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การตดิตั้งบอดักไขมันบําบัดนํ้าเสยีใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรอืทางสาธารณะ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๕๐ 
๕. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง ระเบียบขอบังคับวาดวยศนูยพัฒนาเด็ก

เล็ก พ.ศ.๒๕๕๐ 
๖. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร พ.ศ.๒๕๕๐ 
๗. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการคาท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๘. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ.

๒๕๕๒  
๙. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่องสสุานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 ดังน้ันจึงอยากเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในภาพรวมของแตละฉบับวาเห็นควรท่ีจะมีการ

พิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ กรณีท่ีเห็นวาเทศบัญญัติใดของเทศบาลตําบลบานเพชร ไม
สอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจการ หรือ
กอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหคณะทํางานพิจารณา วิเคราะห 
แลวเสนอผลการพิจารณาใหนายเทศมนตรีตําบลบานเพชรทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของน้ัน 
ท้ังน้ีใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เราจะพิจารณาทีละฉบับครับ 

  
นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐  
ในเรื่องน้ีมีกองไหนรับผิดชอบ หรอืวาเปนผูใชเทศบัญญตัิน้ีอยู ขอเชิญเสนอเลย 
 

.../ นายกิตติศักดิ์.. (-๔-) 



                                  -๔- 
 

นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก 
 (หัวหนาสํานักปลดั) 

เน่ืองจากเปนการประชุมครั้งแรก การศึกษาและเตรียมขอมูลมาเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาคง
ยังไมพรอม ผมจึงขอเสนอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับกองชาง ไปพิจารณาวา
เทศบัญญัติดังกลาวมีประเด็นท่ีตองแกไข ปรับปรุงใหทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
หรือไม  แลวใหนํามาเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมคราวหนา 

      มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ในเรื่องน้ีมีกองไหนรับผิดชอบ หรอืวาเปนผูใชเทศบัญญตัิน้ีอยู ขอเชิญเสนอเลย 
นายปราโมทย กัลยาศร ี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

เรียนทานประธานฯ ในเรื่องน้ีกองสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ แตเวลาเก็บคาธรรมเนียม เปน
หนาท่ีของกองคลังครับ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

มอบหมายใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับกองคลัง ไปรวมกันพิจารณาวาเทศ
บัญญัติดังกลาวมีประเด็นท่ีตองแกไข ปรับปรุงใหทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
หรือไม  แลวใหนํามาเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมคราวหนา 

      มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๐ ในเรื่องน้ีมีกองไหนรับผิดชอบหรือวาเปนผูใชเทศบัญญัต ิ

 อยู ขอเชิญเสนอเลยครบั 
นายปราโมทย กัลยาศร ี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

เรียนทานประธานฯ ในเรื่องน้ีกองสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ และเน่ืองจากวากฎกระทรวงวา
ดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ มีผลบังคับใชกับตลาดในเขตเทศบาล ตั้งแตป ๒๕๕๑  แลวจึงเปนการสมควรท่ีจะมี
การแกไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่องตลาด พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่งมี
บทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ดังน้ัน จะไดนําเรียนปรึกษาทานปลัดและงาน
นิติการในการดําเนินการจะแกไขเพ่ิมเติม หรือยกรางเทศบัญญัติใหมท้ังฉบับ เพ่ือใหสอดคลอง
กับกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวจะนําเสนอในท่ีประชุมครั้ง
ตอไปครับ 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

ครับ เรื่องน้ีตองรีบดําเนินการนะครบั เพราะกฎกระทรวงมีผลบังคับใชตั้งแตป ๒๕๕๑  น่ีก็ลวง
มา ๕- ๖ ป แลว เราจําเปนตองปรับปรุงเทศบัญญัติใหสอดคลองกับสถานการณ ง้ันมอบหมาย
ใหหัวหนาสํานักปลัดและคุณปราโมทย ดําเนินการโดยดวนดวยครับ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.๒๕๕๐ 

 คงเปนกองคลังรับผดิชอบ ขอเชิญเสนอเลยครับ 
นายเมธาวี  ลีชัย 
(ผอ.กองคลัง) 

เรียน ทานประธานฯ ในสาระสําคัญของเทศบัญญัติน้ี อยูในขอ ๔ ในการใหลดหยอนไมตอง
เสียภาษีภาษีบํารุงทองท่ีได ๒๐๐  ตารางวา ซึ่งคิดวาเปนการเหมาะสมอยูแลว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในขอกฎหมาย จะไดสอบถามทานปลัดเทศบาลและจะนําเรียนใหท่ีประชุมทราบ
ในคราวตอไปครับ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง ระเบียบขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ.๒๕๕๐ 

 คงเปนกองการศึกษารับผดิชอบ ขอเชิญเสนอเลยครับ 
 

.../ นายอุทัย... (-๕-) 



                                    -๕- 
 

นายอุทัย   ลายภูคํา 
(ผอ.กองการศึกษา) 

เรียน ทานประธานฯ ในสาระสําคัญของเทศบัญญัติน้ี เปนเรื่องการจัดโครงสรางการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งคิดวาเปนการเหมาะสมอยูแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงในขอกฎหมาย 
จะไดสอบถามทานปลัดเทศบาลและจะนําเรียนใหท่ีประชุมทราบในคราวตอไปครับ สวนใน
เรื่องโรงเรียนอนุบาลน้ัน มีกฏหมายกําหนดโครงสรางไวชัดเจนอยูแลวซึ่งจะไดสอบถามทาน
ปลัดเทศบาลและจะนําเรียนใหท่ีประชุมทราบในคราวตอไปเชนกันครับ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๖ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 คงเปนกองสาธารณสุขฯ รับผดิชอบ ขอเชิญเสนอเลยครับ 
นายปราโมทย กัลยาศร ี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

เรียนทานประธานฯ ในเรื่องน้ีกองสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ แตเวลาเก็บคาธรรมเนียม เปน
หนาท่ีของกองคลังครับ 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
 (หัวหนาคณะทํางาน) 

ถาง้ันก็ตองมอบหมายใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับกองคลัง ไปรวมกันพิจารณา
วาเทศบัญญัติดังกลาวมีประเด็นท่ีตองแกไข ปรับปรุงใหทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันหรือไม  แลวใหนํามาเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมคราวหนานะครับ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการคาท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ขอเชิญรับผดิชอบนําเสนอเลยครบั 
นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก 
 (หัวหนาสํานักปลดั) 

เรียนทานประธานฯ เน่ืองจากมีประเด็นท่ีตองนําเสนอในเรื่องการแกไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ
ฉบับน้ี โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง
การควบคุมกิจการหรือการคาท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมประกอบกิจการตูนํ้าหยอดเหรียญ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  จึงจําเปนตองมีการตราเทศบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมใน
เรื่องน้ี โดยผมจะไดปรึกษาทานปลัดเทศบาลและทาน ผอ.กองสาธารณสุขในการดําเนินการ
ยกรางแกไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการหรือการคาท่ีอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับท่ี........ พ.ศ. .........   นําเสนอในท่ีประชุมครั้งตอไปครับ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
 (หัวหนาคณะทํางาน) 

ถาง้ันก็ตองมอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัด รวมกับผูอํานวยการกองสาธารณสุข ไปรวมกัน
พิจารณายกรางฯ  แลวใหนํามาเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมคราวหนานะครับ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕๒ 

 ขอเชิญรับผดิชอบนําเสนอเลยครบั 
นายปราโมทย กัลยาศร ี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

เรียนทานประธานฯ ในเรื่องน้ีกองสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ แตเวลาเก็บคาธรรมเนียม เปน
หนาท่ีของกองคลังครับ ก็จะมีปญหาในเรื่องการบังคับใช การเพ่ิมภาระงานในการเก็บขนขยะ
นอกเขต และอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ ขน สูบสิ่งปฏิกูล (รถสูบสวม)  ซึ่งแพงเกินไป ซึ่ง
จะไดรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ เสนอในท่ีประชุมครั้งตอไปครับ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๙ ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร  
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๔   ขอเชิญรับผิดชอบนําเสนอเลยครับ 
 

 .../ นายกิตติศักดิ์...(-๖-) 
 



                                   -๖-          
  
นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก 

 (หัวหนาสํานักปลดั) 
เรียนทานประธานฯ เรื่องน้ีมีวัดในเขตเทศบาลอยูสองแหง มาขอรับใบอนุญาตแลว ๑ แหงคือ
วัดเพชรภูมสิุวรรณวราราม แตวัดประชาสรรค ผมไปนมัสการนําเรียนทานเจาอาวาสแลว แต
ทานก็ยังไมมายื่นเอกสารและชําระคาธรรมเนียม ซึ่งเปนปญหาในเรือ่งการบังคับใชเทศบัญญัติ 
ไมใชปญหาในตัวเน้ือหาสาระของเทศบัญญัติครับ 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

คงตองไปพูดคุยกับชาวบานในการดําเนินการเรื่องน้ีดวย ซึ่งคงตองเปนหนาท่ีของงานนิติการ 
ในการบังคับใชเทศบัญญัติ ตอไปนะครับ 

 ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไมเชิญครับ 
นายธนู บุญเจริญศักดิ ์
    (ผอ.กองชาง)  

ขอเสนอใหพิจารณาดูวาในเรื่องการขุดดิน ถมดิน เทศบาลสามารถออกเทศบัญญัตมิาบังคับใช
ในเขตเทศบาลไดหรือไม  

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

ครับ คงตองมอบหมายใหงานนิติการ ดําเนินการตอไปนะครบัวาในเรื่องการขุดดิน ถมดิน 
เทศบาลสามารถออกเทศบัญญตัิมาบังคับใชในเขตเทศบาลไดหรือไม 

นายเมธาวี    ลีชัย 
    (ผอ.กองคลงั)  

อยากใหเทศบาลพิจารณาในเรื่องเง่ือนไขความปลอดภัยของรถโรงเรียนวามีอะไรบาง และ
เทศบาลจะสามารถดําเนินการอยางไรไดบางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการรับ –สง นักเรียน
ใหชอบดวยกฏหมาย 

นายอภิชัย  ภูมิชัยศักดิ ์
(หัวหนาคณะทํางาน) 

คงตองมอบหมายใหงานนิติการ และกองการศึกษา ไปดําเนินการในเรื่องน้ีนะครับ เพ่ือ
ปองกันเหตุเวลาเกิดเรื่อง หรือเกิดอุบัติเหตุ เทศบาลจะไดไมมีความผิดนะครับ 

 มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม เชิญครับ 
 ถาไมมีคงตองมอบหมายใหฝายเลขาฯ เปนคนติดตามงานท่ีแตละกองรับผิดชอบ แลวจัดทํา

รายละเอียดตางๆ ใหเรียบรอย แลวคอยนัดวันประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นตางๆในคราว
ตอไปอีกครั้งหน่ึง ซึ่งจะตองเรงใหทันในปงบประมาณ ๒๕๕๖ น้ีนะครับ เพราะข้ันตอนตอไป 
คณะกรรมการชุดน้ีจะพิจารณาและเสนอใหทานนายกเทศมนตรีตัดสินใจอีกครั้งหน่ึง ซึ่งหาก
ทานนายกฯ เห็นชอบ ก็จะเขาสูกระบวนการของสภาฯ ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาพอสมควรนะ
ครับ วันน้ีตองขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  ผมขอปด
ประชุมครับ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๕  น. 

 

 

 

(ลงชื่อ)  ...........................................................  ผูจดบันทึกและพิมพรายงานการประชุม  

              ( นายกิตติศักดิ์   เกิดนอก ) 

                         รองปลัดเทศบาล 

 

  

 


