
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
ที ่๒๕๘/256๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

........................................ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕๐ แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๖๗ 

และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจาร ณาทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นระเบียบตามแบบ 
แผนของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง” ประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
 

๑. นายทองหล่อ ช้างสีทา นายก อบต. โป่งตาลอง ประธานกรรมการ 
๒. นางภัทราพร ก่อเกิด ปลัด อบต. โป่งตาลอง รองประธานกรรมการ 
๓. นายราเชน สุขจิตร รองปลัด อบต. โป่งตาลอง กรรมการ 
๔. นางสุทธิ์นัชชา ชวาร์ซ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
๕. นางวรลักษ์ ธัญญาหาร ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
๖. นางสาวนภาพรรณ์ ชมถนัด หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
๗. นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ เสนอ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๗  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 256๒ 
 
 
 

(นายทองหล่อ ช้างสีทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง (สำนักงานปลัดฯ) โทร. (044) ๐๐๙๕๑๕-๖ 
ที ่ นม  80301/  - วันที่ ๒๗ พฤษภาคม 25๖๒ 
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุม 

 
เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง/หัวหน้าสำนักปลัด 

พร้อมบันทึกนี้สำนักปลัด ขอส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ท่ี  ๒๕๘/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 
ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จำนวน ๑ ฉบับ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าวฯ 
ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
 

(นางภัทราพร ก่อเกิด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 



ระเบียบวาระการประชุมทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน 2๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
 
 

ผู้มาประชุม  

๑. นายทองหล่อ ช้างสีทา นายก อบต. โป่งตาลอง ประธานกรรมการ 
๒. นางภัทราพร ก่อเกิด ปลัด อบต. โป่งตาลอง รองประธานกรรมการ 
๓. นายราเชน สุขจิตร รองปลัด อบต. โป่งตาลอง กรรมการ 
๔. นางสุทธิ์นัชชา ชวาร์ซ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
๕. นางวรลักษ์ ธัญญาหาร ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
๖. นางสาวนภาพรรณ์ ชมถนัด หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
๗. นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 

ไม่มี      
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา 

๑๐.๐๐ น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายทองหล่อ ช้างสีทา ประธานที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการ ทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ 
ประชุมคณะทำงานฯ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายทองหล่อ - ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ที่ ๒๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
ประธานฯ ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก 

ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. สํารวจภารกิจเพ่ือดำเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ 

ยกเลิกข้อบัญญัติ (ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) 
๒. รายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

เพ่ือวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 



- ๒ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลโป่งตาลอง (ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) 

นายทองหล่อฯ - การทบทวนปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ข้อบังคับตำบลที่ไม่ใช่ 
ประธานฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กรณีที่เห็นว่าข้อบัญญัติ ข้อบังคับตำบลใดขององค์การ 
 บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่ 
 อํานวยต่อการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หรือ ก่อให้เกิดภาระ 
 หรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณา 

ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบล อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้ที่ประชุม 
คณะกรรมการฯ ช่วยกันวิเคราะห์ข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับตำบล ที่เห็นว่าควรที่จะต้อง 
ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก เพื่อให้มีความ เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ปัจจุบันมากที่สุด และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์ 
สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ขอให้นิติกรชี้แจง รายการข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้ 
ตราขึ้น 

 
นางสาวปฏิญญาฯ - เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล 
กรรมการ/เลขาฯ โป่งตาลอง มีท้ังหมด ๘ เรื่อง ประกอบด้วย 

๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตตำบลโป่งตาลอง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจ 
แบบแปลนก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร พ.ศ. 2548 
๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 
๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
สาธารณะ พ.ศ. 2548 
๔. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ 
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง การบริหารกจิการและการ 
บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
๗. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๘. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
สุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
/เมื่อปี พ.ศ. ... 



- ๓ - 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ทำการปรับปรุง 

ทบทวน ข้อบัญญัติ จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนําประกาศในราชกิจจานุเษกษา 
ให้มีผลบังคับใช้โดยทั่วกัน คือ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไม่ทราบว่าคณะกรรมการทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร ควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกข้อบัญญัติรายการใดหรือไม่คะ 

 
มติที่ประชุม - เห็นว่ายังไม่ควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติใด 

 
นายทองหล่อฯ - เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับ 
ประธานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ผมขอไประเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายทองหล่อฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดประชุม ขอบคุณ คณะทำงาน 
ประธานฯ ทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอฝากให้ทุกท่านได้กลับไป ดูเรื่องที่จะขอ 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติหรือข้อบังคับ เมื่อสถานการณ์ เปลี่ยนไปและ 
นํามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 

 
 

ลงชื่อ   ผู้จดรายงานฯ 
(นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ์) 

กรรมการ/เลขานุการ 
 

ตรวจรายงานการประชุมแล้วถูกต้อง 
 
 

ลงชื่อ   
(นางภัทราพร ก่อเกิด) 

กรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ   

   (นายทองหล่อ ช้างสีทา)
ประธานกรรมการ 

 



บัญชีรายช่ือคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 

๑. นายทองหล่อ ช้างสีทา นายก อบต. โป่งตาลอง ประธานกรรมการ    

๒. นางภัทราพร ก่อเกิด ปลัด อบต. โป่งตาลอง รองประธานกรรมการ    

๓. นายราเชน สุขจิตร รองปลัด อบต. โป่งตาลอง กรรมการ    

๔. นางสุทธิ์นัชชา ชวาร์ซ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ    

๕. นางวรลักษ์ ธัญญาหาร ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ    

๖. นางสาวนภาพรรณ์ ชมถนัด หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ    

๗. นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บันทึกข้อความ 
               ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง (สำนักปลัด) โทร (044) 009515-6 
               ที ่ นม  ๘๐๓๐1/             วันที ่ 7  มิถุนายน  ๒๕๖2   
               เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ 
      
               เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

    เรื่องเดิม 
                  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ที ่258/2562  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  
                2562 ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การ 
                บริหารสว่นตำบลโป่งตาลอง นั้น 
 
    ข้อเท็จจริง 
                  คณะกรรมการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
        สว่นตำบลโป่งตาลอง  ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ 
        องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง แล้ว เมื่อวันที่ 5  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 
                ประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  มติที่ประชุมมีความเห็นว่ายังไม่มีข้อบัญญัติฯ ใด ทีต่้องแก้ไข  
        ปรับปรุง หรือยกเลิก 
 
                 ข้อเสนอ 

  1. สำเนาให้ทุกส่วนราชการทราบด้วย 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

  
      

ลงชื่อ...................................................... 
(นางสาวปฏิญญา  วัฒนประพันธ์) 

         นิติกรปฏิบัติการ 
                      

 
 
 
 

ความเห็นของปลัด 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ.......... ...........................................                                        
            (นางภัทราพร ก่อเกิด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างตาลอง 
 

      ความเห็นของนายก อบต. 
      ……………………………………………………… 
      ……………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ............. ........................................ 

(นายทองหล่อ ช้าสีทา) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างตาลอง 
 

  


