
รายงานการประชุม 
คณะท างานในการด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  

หรือยกเลิกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

วันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

...........................................................................................  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางสาวอรุณี  ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง อรุณี  ธงเฉลิม  
๒ นางสาวชลลดา  กุดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชลลดา  กุดแก้ว  
๓ นายณัฐฐินันท์ชัย  เพชรก้อน ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฐฐินันท์ชัย  เพชรก้อน  
๔ นายอนุชิต  เมืองดู่ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (รักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ) 
อนุชิต  เมืองดู่  

๕ นางสาวปภาดา  ป้อมยุคล นักวิชาการศึกษาช านาญการ (รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

ปภาดา  ป้อมยุคล  

๖ นางสาวฐานมญ  สุนทรห้าว ผู้อ านวยการกองคลัง ฐานมญ  สุนทรห้าว  
๗ นายรัฐพล  ดีนอก นักวิเคราะห์ฯ (รักษาราชการแทนหัวหน้า

ส านักปลัดฯ) 
รัฐพล  ดีนอก  

๘ นายวรปรัชญ์  แนวหล้า นิติกร วรปรัชญ์  แนวหล้า  
     
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
     : เมื่อที่ประชุมพร้อม  นางสาวอรุณี  ธงเฉลิม  นายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเจาทอง ในฐานะประธานคณะท างานฯ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมคณะท างาน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานคณะท างานฯ : ตามค าสั่งแต่งตั้ง “คณะท างานในการด าเนินการทบทวน  ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ที่ ๔๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งค าสั่งดังกล่าวเป็นก าหนดให้คณะท างานฯ 
มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาทบทวนรายละเอียดของข้อบัญญัติต าบล 



ว่ามีเรื่องใดท่ีล้าสมัยสมควรแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
เพ่ือให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง และเมื่อมีข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
คณะท างานเห็นสมควร แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก 
ให้คณะท างานร่างข้อบัญญัติที่ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิก ข้อบัญญัติ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาต่อไป เนื่องด้วย
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพบ้านเมืองมีการพัฒนาไปมาก ที่อยู่อาศัย
ก็เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น โรคติดต่อ โรค
ระบาด มีมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจาทองให้ทันสมัย 

ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้ที่ประชุม
คณะท างานฯ ได้พิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง                                      
หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเจาทอง เรื่องต่างๆ โดยมีแนวทางในการด าเนินการ คือ ให้
คณะท างานฯ ทุกท่านตรวจสอบข้อบัญญัติต าบลในทุกเรื่องที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองได้ประกาศใช้บังคับไปแล้ว ว่ ามี
ข้อบัญญัติใดล้าสมัย ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยใน
รายละเอียดจะให้ทางเลขานุการชี้แจงต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี    -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 

เลขานุการคณะท างานฯ : เรื่องพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติต าบลไปแล้วทั้งสิ้น ๕ เรื่อง ดังนี้ 
๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง  การใช้
น้ าประปาและเง่ือนไขส าหรับผู้ใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๔๗ 

     ๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การก าจัดสิ่ง 
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒ 

     ๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การควบคุม 
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย พ.ศ.๒๕๕๖ 
 



 
๔. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง ตลาด      
พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ซึ่งทุกท่านก็ได้รับเอกสารส าเนาข้อบัญญัติแล้วทุกท่าน จึง
ขอให้ที่ประชุมดูไปพร้อมกันในเนื้อหาแต่ละเรื่องเรียงไปเพ่ือจะได้ท า
การพิจารณาไปเลยทีเดียว 
 

ประธานคณะท างานฯ  : ตามท่ีเลขานุการฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดไปแล้วนั้น จึง 
ขอให้ที่ประชุมคณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ในสิ่งที่เห็นว่าควรจะ
ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยพิจารณาทีละเรื่อง 
ดังนี้ 
๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การใช้
น้ าประปาและเง่ือนไขส าหรับผู้ใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๔๗ 

มติที่ประชุม    : มีความเห็นว่ายังใช้บังคับได้ดี เหมาะสมอยู่ 
 

๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การก าจัดสิ่ง 
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒ 

มติที่ประชุม    : มีความเห็นว่ายังใช้บังคับได้ดี เหมาะสมอยู่ 
 

     ๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การควบคุม 
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย พ.ศ.๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม    : มีความเห็นว่ายังใช้บังคับได้ดี เหมาะสมอยู่ 
 

๔. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง ตลาด      
พ.ศ.๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม    : มีความเห็นว่ายังใช้บังคับได้ดี เหมาะสมอยู่ 
 

๕. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม    : มีความเห็นว่ายังใช้บังคับได้ดี เหมาะสมอยู่ 
 
 

 



ประธานคณะท างานฯ : เมื่อคณะท างานพิจารณาแล้วไม่มีข้อบัญญัติต าบลฉบับใดที่จะต้อง
ด าเนินการการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ข้อบัญญัติ การประชุมในวันนี้ก็เป็นอันสิ้นสุด เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณค่ะ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
  
        (     วรปรัชญ์  แนวหล้า    ) 
                   (นายวรปรัชญ์  แนวหล้า) 

เลขานุการคณะท างานการด าเนินการทบทวน ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติฯ 

 
 
 
          (     อรุณี  ธงเฉลิม      ) 
                   (นางสาวอรุณี  ธงเฉลิม) 

ประธานคณะท างานการด าเนินการทบทวน ปรับปรุง 
 เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะท างานในการด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
หรือยกเลิกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
วันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวอรุณี  ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง   
๒ นางสาวชลลดา  กุดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
๓ นายณัฐฐินันท์ชัย  เพชรก้อน ผู้อ านวยการกองช่าง   
๔ นายอนุชิต  เมืองดู่ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (รักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ) 
  

๕ นางสาวปภาดา  ป้อมยุคล นักวิชาการศึกษาช านาญการ (รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

  

๖ นางสาวฐานมญ  สุนทรห้าว ผู้อ านวยการกองคลัง   
๗ นายรัฐพล  ดีนอก นักวิเคราะห์ฯ (รักษาราชการแทนหัวหน้า

ส านักปลัดฯ) 
  

๘ นายวรปรัชญ์  แนวหล้า นิติกร   
     
 


