คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
ที่ ๓๘๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรทบทวน แก้ไขปรับปรุง
กำรตรำหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 6 มำตรำ 35 ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่สำรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกำศ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เพื่อดำเนินกำรยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมำย กฎ
ระเบียบข้อบังคับ และประกำศขึ้นใหม่ให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ หรือสอดคล้องกับควำมจำเป็น
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงควำมสะดวกรวดเร็ว และลดภำระของ
ประชำชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และประกำศ
ขึ้นใหม่ให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ หรือสอดคล้องกับควำมจำเป็นทำงเศรษฐกิ จ สังคม และควำม
มั่นคงของประเทศ ตลอดจนควำมสะดวกรวดเร็ว และลดภำระของประชำชน และเพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน จึงขอแต่งตั้ง
คณะทำงำนในกำรดำเนินกำรทบทวน แก้ไขปรับปรุง กำรตรำหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำสมิง ดังต่อไปนี้
๑. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง (คนที่ 1)
๒. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
3. ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
4. ผู้อำนวยกำรกองคลัง
5. ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
6. หัวหน้ำสำนักปลัด
7. นิติกร
8. เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด
9. ผู้ชว่ ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน/เลขำนุกำร
คณะทำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะทำงำนมีหน้ำที่ ดังนี้
1. สำรวจ ตรวจสอบ วิเครำะห์ และทบทวนข้อบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่ำมีควำม
สอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. สรุปผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับกำรแก้ไข ปรับปรุง กำรตรำหรือยกเลิกข้อบัญญัติ
เพื่อนำเสนอให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงพิจำรณำ
/3. ติดตำมผล...

-23. ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะสำหรับกำรแก้ไข ปรับปรุง กำรตรำหรือยกเลิก
ข้อบัญญัติ ของส่วนงำนที่รับผิดชอบในแต่ละกอง/สำนัก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยปรำโมทย์ ดุละลัมพะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
โทร. 0-3961-9323
ที่
ตร ๗1201 /
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕64
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรทบทวน แก้ไขปรับปรุง กำรตรำหรือยกเลิก
ข้อบัญญัติ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
เรื่องเดิม
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงได้มีคำสั่งที่ ๓๘๔ /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนใน
กำรดำเนินกำรทบทวน แก้ไขปรับปรุง กำรตรำหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเขำสมิง ลง
วันที่ 28 ธันวำคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจำรณำข้อบัญญัติขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงที่ได้
ตรำขึ้น หำกเห็นว่ำ ข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้อง หรือเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออำนวยต่อ
กำรดำเนินกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงหรือกก่อให้เกิดภำระหรือควำมยุ่งยำกต่อประชำชน
เกินสมควร ให้พิจำรณำเสนอเพื่อดำเนินกำรแก้ไข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงได้จัดทำข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่จำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่งกำรประกำศใช้ข้อบัญญัติดังกล่ำวอยู่ในช่วงระยะเวลำแตกต่ำงกัน นั้น
ข้อเท็จจริง
ในกำรนี้ คณะทำงำนได้มีกำรประชุม เพื่อ พิจำรณำและปรับปรุงข้อบัญญัติขององค์กำร
บริห ำรส่ วนตำบลเขำสมิง ให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของอบต. โดยคณะทำงำนได้มีกำรพิจำรณำ
ข้อบัญญัติที่ตรำขึน้ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 น. ณ
ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง ผลสรุปกำรประชุมตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรนำผลกำรพิจำรณำดังกล่ำว แจ้งเวียนให้ทุกกอง/สำนักรับทรำบ เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

(นำงสำวอรพรรณ พันธ์วิไล)
นิติกรชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำฯ

(นำงนงครำญ ฉันทะ)
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
ประธำนคณะทำงำน

(นำยปรำโมทย์ ดุละลัมพะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง

รายงานการประชุม
คณะทางานในการดาเนินการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
การตราหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง
---------------------------1. ผู้มำประชุม
9
คน 2. ผู้ลำประชุม
คน
3. ผู้ขำดประชุม
คน 4. ผู้เข้ำร่วมประชุม คน
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นำงนงครำญ ฉันทะ
นำงจุฑำมำส สุนทรศักดิ์ลำภ
นำงธำริณี เหลำพรม
นำยณัฎฐ์ธพัส ประชุมพล
นำงอำนิตำ ชมใจ
นำงสำวพชรภรณ์ สิงห์สุรี
นำงสำวอรพรรณ พันธ์วิไล
ว่ำที่ร้อยตรีเจษฎำ จรกิจ
นำงสำวสุรัสวดี จันทรุทัย

ตาแหน่ง
ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน/เลขำนุกำร
คณะทำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ลายมือชื่อ
นงครำญ ฉันทะ
จุฑำมำส สุนทรศักดิ์ลำภ
ธำริณี เหลำพรม
ณัฎฐ์ธพัส ประชุมพล
อำนิตำ ชมใจ
พชรภรณ์ สิงห์สุรี
อรพรรณ พันธ์วิไล
เจษฎำ จรกิจ
สุรัสวดี จันทรุทัย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นำงนงครำญ ฉันทะ ประธำนคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรทบทวน แก้ไข
ปรับปรุง กำรตรำหรือยกเลิกข้อบัญญัติข ององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เปิดกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
- เป็นกำรประชุมครั้งแรก -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
- ไม่มี - รับทราบ -

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง สืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
/ที่ประชุม...

-2ที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

นำงนงครำญ ฉันทะ
ประธำนฯ

สวัสดีผู้อำนวยกำรกองทุกกอง หัวหน้ำสำนักปลัดฯ ในกำรประชุมครั้งนี้
มีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทุกคนรับทรำบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทบทวน แก้ไข
ปรับปรุงกำรตรำหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
- มอบฝ่ำยเลขำนุกำรนำเสนอต่อที่ประชุม

น.ส.อรพรรณ พันธ์วิไล - สืบเนื่องตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
คณะทำงำน/เลขำฯ
ที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 6 มำตรำ 35 ได้กำหนดให้ส่ วนรำชกำรมีห น้ำที่ส ำรวจ
ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ ที่อยู่ในควำม
รั บ ผิ ดชอบ เพื่ อด ำเนิ นกำรยกเลิ ก ปรั บปรุง หรื อจั ดให้ มีก ฎหมำย กฎ ระเบีย บ
ข้ อ บั ง คั บ และประกำศขึ้ น ใหม่ ใ ห้ ทั น สมั ย และเหมำะสมกั บ สภำวกำรณ์ หรื อ
สอดคล้องกับควำมจำเป็นทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้
โดยคำนึงถึงควำมสะดวกรวดเร็ว และลดภำระของประชำชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
และประกำศขึ้นใหม่ให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ หรือสอดคล้องกับควำม
จำเป็ นทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ ตลอดจนควำมสะดวก
รวดเร็ ว และลดภำระของประชำชน และเพื่อ ให้ ก ำรปฏิบั ติร ำชกำรขององค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำสมิงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน
จึ งขอแต่งตั้งคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรทบทวน แก้ไขปรับปรุง กำรตรำหรื อ
ยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง
นำงธำริณี เหลำพรม
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงที่ได้ตรำขึ้น ซึ่งใช้ในกำรพิจำรณำและ
หัวหน้ำสำนัก/คณะทำงำน ปรับปรุง จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ
ทำงสำธำรณะ พ.ศ. 2552
2. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ พ.ศ. 2557
3. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
4. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. 2562
มีเรื่องใดบ้ำงเห็นควรแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก หรือจัดทำขึ้นใหม่เพื่อให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันบ้ำง
นำงจุฑำมำส สุนทรศักดิ์ลำภ ข้อบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ ดิฉัน เห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว
ปลัดฯ /คณะทำงำน
ควำมเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงแต่อย่ำงใด
/เรียนประธำนฯ...

-3น.ส.อรพรรณ พันธ์วิไล เรียนประธำนฯ และที่ประชุม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นิติกร/เลขำฯ
เขำสมิงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ำรคั ด แยกมู ล ฝอย พ.ศ. 2562 ดิ ฉั น เห็ น ว่ ำ ให้ น ำเรื่ อ งดั ง กล่ ำ ว
ประชำสัมพันธ์ สอบถำม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในกำรบริหำรจัดกำรขยะขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
นำงนงครำญ ฉันทะ
รองนำยก/ประธำนฯ

ดิฉันเห็นว่ำ ข้อบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว
ไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงแต่อย่ำงใด และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ ข้อบัญญัติ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้นำ
เรื่องดังกล่ำว ประชำสัมพันธ์ สอบถำม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม

- มีมติ เห็นชอบ ดังนี้
1. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ
ทำงสำธำรณะ พ.ศ. 2552 มี ควำมเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ ปัจ จุบั นอยู่แ ล้ ว มี
ควำมเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงแต่อย่ำงใด
2. ข้อบั ญญัติ องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลเขำสมิง เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ พ.ศ. 2557 มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว มีควำมเห็นว่ำ
ไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงแต่อย่ำงใด
3. ข้อบั ญญัติ องค์กำรบริหำรส่ว นตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว มีควำมเห็น
ว่ำไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงแต่อย่ำงใด
4. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดแยกมูลฝอย
พ.ศ. 2562 ให้นำเรื่องดังกล่ำว ประชำสัมพันธ์ สอบถำม เพื่ อรับฟังข้อคิดเห็นใน
กำรบริหำรจัดกำรขยะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. รำยงำนผลกำรพิจำรณำ เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงทรำบ เพื่อ
นำใช้ข้อมูล/วินิจฉัยและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธำน

เรื่องอื่น ๆ
- ถ้ำไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ขอปิดกำรประชุม
เลิกประชุมเวลำ 12.00 น.
/(ลงชื่อ)....
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ลงชื่อ

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวอรพรรณ พันธ์วิไล)
นิติกร/ เลขำนุกำร

( นำงนงครำญ ฉันทะ )
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง/ประธำนคณะทำงำน

ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะทางานในการดาเนินการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
การตราหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง
***********************
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
....................................................................................................................
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
....................................................................................................................
เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
พิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการตราหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาสมิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
..................................................................................................

แบบสรุปผลการประชุมคณะทางานในการดาเนินการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการตราหรือยกเลิก
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมิง
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงที่ได้ตรำขึ้น ซึ่งใช้ในกำรพิจำรณำและปรับปรุง จำนวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย
1. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.
2552
2. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2557
3. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่ อยสั ตว์ พ.ศ.
2560
4. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
กำรพิจำรณำของคณะทำงำน
ที่ประชุม : พิจำรณำแล้ว มีมติดังนี้
1. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.
2552 มีควำมเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ปัจจุบันอยู่แล้ ว มีควำมเห็ นว่ำไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือ
ปรับปรุงแต่อย่ำงใด
2. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่ อสุขภำพ พ.ศ. 2557
มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว มีควำมเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงแต่
อย่ำงใด
3. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลเขำสมิง เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่ อยสั ตว์ พ.ศ.
2560 มีควำมเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ปั จจุบันอยู่แล้ ว มีควำมเห็ นว่ำไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องแก้ไข หรือ
ปรับปรุงแต่อย่ำงใด
4. ข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้
นำเรื่องดังกล่ำว ประชำสัมพันธ์ สอบถำม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในกำรบริหำรจัดกำรขยะขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำสมิง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. รำยงำนผลกำรพิจำรณำ เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำสมิงทรำบ เพื่อนำใช้ข้อมูล/
วินิจฉัยและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
ผู้บันทึกกำรประชุม
นำงสำวอรพรรณ พันธ์วิไล
นิติกรชำนำญกำร/กรรมกำรและเลขำฯ
นำงนงครำญ ฉันทะ
รองนำยกฯ / ประธำนคณะทำงำน

