
 

 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 

ที่ 398/2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 250 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

ประกอบมาตรา 67 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เพ่ือใหความสะดวกในการบริหารจัดการและควบคุมการ

ดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามแบบแผนของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบล

ทาอิบุญ จึงขอแตงตั้งคณะทํางานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ประกอบดวยบุคคลที่มีรายชื่อ ดังนี ้

1 นายธีรวุฒ ิ ราชแกว ปลัด อบต.ทาอิบุญ ประธานคณะทํางาน 
2 นายสุนทร หาหาญ รองปลัด อบต.ทาอิบุญ คณะทํางาน 
3 นายกมลพันธ ทองดี หัวหนาสํานักปลัด คณะทํางาน 
4 วาที่ ร.ต.(หญิง)ปยะภาพร อินทนนท ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 
5 นายประชุม หวางสิงห ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน 
6 นางอาร ี ราชแกว ผูอํานวยการกองการศึกษา คณะทํางาน 
7 นายพนา คนมาก ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม คณะทํางาน 
8 นายอนชุา ขันทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทํางานและเลขานุการ 

โดยใหคณะทํางาน มีหนาที่ ดงัตอไปนี้  
1 พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติตางๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลทาอิบุญ ใหสอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2 ใหคณะทํางานฯ รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติฯ 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

 ทั้งนี้ ตั้งแต บัดนี้ เปนตนไป  

  สั่ง ณ วันที 26  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2561 

   
 

(นายวัชรพงศ  อารีย) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 

 



รายงานการประชมุคณะทํางานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 
ขององคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 

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

ผูมาประชุม 
1 นายธีรวุฒ ิ ราชแกว ปลัด อบต.ทาอิบุญ คณะทํางาน 
2 นายสุนทร หาหาญ รองปลัด อบต.ทาอิบุญ คณะทํางาน 
3 นายกมลพันธ ทองดี หัวหนาสํานักปลัด คณะทํางาน 
4 วาที่ ร.ต.(หญิง)ปยะภาพร อินทนนท ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน 
5 นายประชุม หวางสิงห ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน 
6 นางอาร ี ราชแกว ผูอํานวยการกองการศึกษา คณะทํางาน 
7 นายพนา คนมาก ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม คณะทํางาน 
8 นายอนชุา ขันทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทํางานและเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

 - ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพรอม นายสพจน  คํามูล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ
ประธานคณะทํางาน พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญประธานท่ีประชุมฯ กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมคณะทํางานฯ ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ประธานฯ ประธานกรรมการไดแจงถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามคําสั่ง อบต.ทาอิบุญ

ที่ 308/2561  ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
 1. สํารวจภารกิจเพ่ือดําเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจที่มี

ผลกระทบโดยตรงกับการใหบริการประชาชน 
 2.พิจารณาภารกิจของหนวยงานในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการใดๆ เพ่ือให

เกิดความคลองตัวและเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 3.ใหคณะทํางานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือ

วินิจฉัยและใหความเห็นชอบ 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานฯ ประธานไดนําเสนอภารกิจและโครงสรางของ อบต. ดังนี้ 
 1.ดานโครงการสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 (1) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 (2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
 (3) การสาธารณูปการ 
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 (4) การผังเมือง 
 (5) การควบคุมอาหาร 
 (6) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือประปา 
 (7) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 (1) การจัดการศึกษา 
 (2) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ

ผูดอยโอกาส 
 (3) การบํารุงรักษาศิลปะ จาริตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น 
 (4) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (5) การสงเสริมกีฬา 
 (6) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 3.ดานเศรษฐกิจ 
 (1) จัดหาน้ําเพ่ือการเกษตร 
 (2) จัดใหมี และบํารุงรักษาไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 (3) จัดใหมี และสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
 (4) สงเสริมใหอุตสาหกรรม ในครอบครัว 
 (5) บํารุง และสงเสริมการประกอบอาชีพ ของราษฎร 
 6) หาผลประโยชนจากทรัพยสิน ของ อบต. 
 (7) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 

4.ดานสังคม และวัฒนธรรม 
การสาธารณสุข 
(1) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 
(2) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
สิ่งแวดลอม 
(1) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(3) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(4) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
(5) จัดใหมี และบํารุงทางระบายน้ํา 
(6) จัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และ
สวนสาธารณะ 
(7) การคุมครอง และดูแลรักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(8) จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
การศกึษา 
(8) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มติที่ประชมุ - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานฯ เปนที่ทราบกันดีแลววา ท่ีผานมามีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และกระทรวงมหาดไทยก็ไดแจง
แนวทางและวิธีการตางๆมากมาย เมื่อมีหลักเกณฑออกมาก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของตําบลทาอิบุญเปนไปอยางถูกตอง
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หมวด 6 จึงมีคําสั่งแตงตั้ง “คณะทํางาน
พิจารณาปรับปรุงภารกิจของตําบลทาอิบุญ” คําสั่งที่ 321/2561 ลงวันที่ 25 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่พิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกภารกิจของสวนราชการภายในองคการบริหาร
สวนตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะใหดําเนินการตอไปหรือไม หรือ
มีความจําเปนตองแปรสภาพภารกิจหรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะ
ศูนยบริการรวม หรือมอบใหองคกรเอกชนดําเนินการแทน และพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกขอบังคับตําบลขอบัญญัติตําบล ที่เห็นวาไมสอดคลอง
หรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจการของ
เทศบาล หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ตลอดจน
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งรายละเอียดคําสั่งก็ไดแจงใหทุกทานทราบ
แลว ดังนั้นจึงขอใหทุกทานที่ไดรับการแตงตั้ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยซึ่ง
การประชุมในวันนี้ ไดกําหนดใหมีข้ึนเพ่ือใหที่ประชุมคณะทํางานฯ ไดพิจารณา
ปรับปรุงทบทวนภารกิจตาง ๆ ของตําบล ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
มากที่สุด จึงขอใหทุกทานชวยกันพิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ โดยสําหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีแนวทางในการดําเนินการ คือ ใหตําบลทาอิบุญตรวจสอบ
ภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ วาภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติหรือไม
ถาไมจําเปนก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพ่ือใหมีประสิทธิภาพขึ้น 
หรือนําภารกิจไปรวมกับภารกิจอ่ืนได โดยจะเกิดการประหยัดและคุมคา และผลการ
ปรับปรุงภารกิจดังกลาวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ  

1. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ 
- ทบทวนภารกิจของสวนราชการภายในตําบล วาภารกิจใดมีความจําเปน หรือ
สมควรที่จะใหดําเนินการตอไปหรือไม โดยอาศัยวิธีสอบทานการใชจายเงิน
งบประมาณและการตรวจสอบความคุมคาของเงิน เพ่ือนําทรัพยากรไปจัดทําในสวน
ที่มีความจําเปนมากกวา 
- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดําเนินการบางอยางใหมีลักษณะเปนศูนย
รับผิดชอบรวมเชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม สําหรับการติดตอสอบถามขอมูล การ
ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาท่ี หรือการบริการสาธารณะบาง
ประเภท และอาจมอบใหองคกรเอกชนดําเนินการแทนโดยตําบลเปนผูควบคุม
กําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการใหบริการ  
- การจัดโครงสรางภายในสวนราชการของตําบล ควรมีความยืดหยุน และมอบ
อํานาจใหหัวหนาสวนราชการ ตําบลสามารถจัดโครงสรางภายในกรณีรูปแบบไม
ถาวรเองได ท้ังนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตามภารกิจ  
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2. การทบทวนขอบัญญัติ ขอบังคับตําบล กรณีที่ตําบลเห็นวาขอบัญญัติ ขอบังคับ
ตําบลใดของตําบลไมสอดคลอง หรือไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือไม
อํานวยตอการดําเนินกิจการของตําบล หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอ
ประชาชนเกินสมควร ใหตําบลพิจารณาดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้
ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตําบล 
 จึงขอใหที่ประชุมคณะทํางานชวยกันวิเคราะหภารกิจ หรือขอบัญญัติที่เห็นวาควรที่
จะตองดําเนินการทบทวน ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิก เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันมากที่สุด และมีความคุมคากับงบประมาณที่ตองใชจาย ตลอดจน
เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการ โดยใหพิจารณาภารกิจตามหนาที่ของ
สวนราชการตาง ๆ ภายในตําบล 

หัวหนาสํานักปลัด   สํานักงานปลัดไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 

ผอ.กองคลัง   กองคลังไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 

ผอ.กองชาง   กองชางไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 

ผอ.กองการศึกษา กองการศกึษาไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวน ยกเลิกภารกิจ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการสังคมไมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ 

ประธาน ฯ เพื่อใหการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงใหผูมีสวนเก่ียวของดําเนินการ
สํารวจงานในหนาท่ี และจัดทําผังกระบวนการและขอกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ (ปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย) ใหแตงตั้งคณะทํางาน โดยมี
หนาที่อํานาจ ดังนี ้ 
1 สํารวจงานบริการองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญที่ตองปฏิบัต ิ
2 ปรับปรุงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ 
3 พิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานวา เรื่องใดผูบังคับบัญชาสมควนมอบหมาย
อํานาจ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ
ดําเนินการใดๆ ไปสูดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
4 ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ
ทราบใน 30 วัน  

ที่ประชุม ฯ รับทราบ 
ประธาน ฯ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญไดจัดทําโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือ
เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการในกระบวนงานปรับลด
ขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญดังนั้น เพ่ือให
การดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่วาง
ไว จึงแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับลดขั้นตอน
การชวยเหลือสาธารณภัย ซึ่งมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับ
ลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัยพรอมทั้งสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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  โดยภารกิจในกระบวนงานการปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย สวน
ราชการท่ีเก่ียวของ 3 สวน ดังนี ้

 กระบวนงานบริหารตามภารกิจ จะดําเนินการดังนี ้
ที ่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิม 

ที่ใหบริการ 
ระยะเวลา 
ที่ปรับลด 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

ประชาชนแจงเหต/ุรองเรียน/รองทุกข 
รับเรื่องตรวจสอบ/บันทึกนําเสนอ 
ผูบังคับบัญชาและแจงหนวยงาน/เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบปฏิบัต ิ
แจงผลการดําเนินการแกประชาชน 

5 นาท ี
 

5 นาท ี
 

5 วัน 
 

3 นาท ี
 

3 นาท ี
 

3 วัน 
 

ที่ประชุม ฯ รับทราบ 

หัวหนาสํานักปลัด  สํานักงานปลัด ขอเสนอการ ปรับลดขั้นตอนการชวยเหลือสาธารณภัย เก่ียวกับการ
ใหบริการรถบรรทุกน้ําองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญจากเดิมที่ใหบริการทุกกรณี
ไม วาจะอยูในชวงเกิดสาธารณภัย (ภัยแลง/อัคคีภัย) หรือไม  เปนการใหบริการ 
เฉพาะงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในชวงสาธารณภัย (ภัยแลง) 
ใน สวนของสาธารณภัย (อัคคีภัย) สามารถใหบริการไดทันที่เมื่อไดรับแจงขอบริการ 
แลวรายงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ที่ประชุม  จากที่หัวหนาสํานักปลัด เสนอพิจารณาปรับลดข้ันตอนการชวยเหลือสาธารณภัย มี
มิติเห็นชอบ สวนกองอื่นๆที่ยังไมมีการปรับปรุงภารกิจ หรือทบทวนภารกิจ 
ขอบัญญัติ ใหทุกกองปฏิบัติหนาที่ตามเดิม 

ประธาน ฯ   เมื่อที่ประชุมไดมีมติใหทุกกองกลับไปพิจารณาในอํานาจหนาท่ีของตําบลกอน คอย
นําเสนอพิจารณากันภายหลัง การประชุมในวันนี้ก็เปนอันสิ้นสุดเพียงเทานี ้

 ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

  (ลงชื่อ)..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายอนุชา  ขันทอง) 

 

 

  (ลงชื่อ)..............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธรีวฒุิ  ราชแกว) 

    ประธานคณะทํางานฯ 
 





บันทึกขอความ 

สวนราชการ คณะทํางานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติฯ  

ที่ พช 74801/ วันที่ 29 มกราคม 2562    

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลทาอิบุญ 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ   

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ที่ 308/2561 ลงวันที่ 26  ธันวาคม  2561 เรื่อง 

แตงตั้งคณะทํางานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลทาอิบุญ   

บัดนี้ คณะทํางาน ไดประชุมเพ่ือดําเนินการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

ภารกิจและขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ที่ไมมีความจําเปนออกจากภารกิจและขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ นั้น คณะทํางานไดพิจารณารวมกันแลวมีมติเปนเอกฉันท วาขณะนี้ภารกิจ

และขอบัญญัติตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญนั้น มีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึง

ไมมีความจําเปนในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติฯ ในขณะนี้ อยางไรก็ดีหาก

สถานการณในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไป คณะทํางานฯ อาจมีการประชุมเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิกภารกิจและขอบัญญัติฯ ขององคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ใหมีความเหมาะสมตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

 (นายอนุชา    ขันทอง) 

 คณะทํางานและเลขานุการ 

 

 (นายกมลพันธ  ทองดี) 

     คณะทํางาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          

 (นายธีรวุฒิ    ราชแกว) 

         คณะทํางาน 

ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          

 (นายวัชรพงศ    อารีย) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 


