
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า  โทร.๐๗๕-803873 
ที่  นศ 83501/ 661               วันที่    20    สิงหาคม  ๒๕๖3   
เรื่อง  ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาท 
        ภารกิจ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า 

๑. เรื่องเดิม 
                ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 33 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน
ว่ามีภารกิจใด   มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไป
หรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ
ของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน นั้น  

๒. ข้อเท็จจริง 
                ข้าพเจ้านายสุนทร เพ็งจันทร์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จึงได้จัดทำแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง
คว้า เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า และให้เป็นไปตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 33 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
                เห็นควรอนุมัติคำสั่งและให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และรายงานนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ทราบและพิจารณาต่อไป  

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 
                    (นายสุนทร  เพ็งจันทร์) 

                                       นิติกรปฏิบัติการ 
 

ความเห็น..................................................................................................................... ...................  
 
 

             (จ่าเอกคมศิลป์  เสือชาวป่า) 
                                                      หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 



 

- ๒ – 
 

ความเห็น..................................................................................................................... ...................  
 
 

             (นายสุเทพ  เส้งสุย) 
                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า 

 

ความเห็น..................................................................................................................... ................... 
 
  

                    (นางสาวจารวุรรณ  เรืองทอง) 
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า 
 

ความเห็น..................................................................................................................... ...................  
 
 

             (นายสุภาส  แป้นชาตรี) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา 

ที่  80501/-     วันที่       ธันวาคม  2561 

เรื่อง   ขออนุมัติดำเนินการ “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2562” 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา 
1. เรื่องเดิม 
 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ตั้งจ่ายในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน 

- หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย      
พลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 ที่
ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เขตพ้ืนที่หรือนอกพ้ืนที่ หรือการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกัน แผนปฏิบัติการในการป้องกัน
ฯ แล้วแต่กรณี ตั้งไว้ 30,000 บาท  

- หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต.ถ้ำพรรณรา อ.
ฉวาง             จ.นครศรีธรรมราช  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล   ปีใหม่ อบต.ถ้ำพรรณรา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี      ค่าป้ายโครงการและวัสดุอ่ืนๆ ที่จำเป็น ตั้งไว้ 20,๐๐๐ บาท  

 

2. ข้อเท็จจริง 
 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา จะดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อบต.ถ้ำพรรณรา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเกิด
การบาดเจ็บ            การเสียชีวิต  ทรัพย์สินและงบประมาณในการรักษาพยาบาล ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ตำรวจมีกำลังน้อย          ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  แต่จะต้องมีการตั้งจุดตรวจเพ่ือตรวจวัด
แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่  ตรวจค้นยาเสพติดและอาวุธและป้องปรามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความประมาทและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพ่ือป้องกันการเกิดวิกฤตไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัด “โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562” ระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่  2 มกราคม  
2562 ณ บริเวณสามแยกเขาศูนย์    หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. ข้อกฎหมาย    
              

 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
6  พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
 3. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
 



/4. ข้อเสนอแนะ........ 
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4. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา 
  

- เพ่ือโปรดทราบ                                                                                                                                                                                                       
- เห็นควรอนุมัติจัดทำ “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562” 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

(ลงชื่อ) 
             (นางสาวศรีสุภา  พระวิวงศ์)            
                                                                                      นิติกรชำนาญการ                                                                                                                                                                                                               

    - ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด............................................................................. ................................... 

 (ลงชื่อ) 
             (นางสาวณัฐรดา  อนงค์)            
                                                               หัวหนา้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณ
รา 
 

    - ความเห็น รองปลัด อบต.................................................................................................... ................ 
 

(ลงชื่อ) 
 

             (นายธีระศักดิ์  เพียรสวัสดิ์) 
                                                                       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา 

      - คำสั่ง 
            (      ) อนุมัติ 
            (      ) ไม่อนุมัติ   เพราะ................................................................. ............................ 
 

                      (ลงชื่อ) 
 

                                    (นายธรรมศักดิ์  อุบล) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา 

 

 


