
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
ที ่ 327/ ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวนข้อบัญญัติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน   
******************** 

 

 เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงแต่งตั้งคณะท างาน
ทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประกอบด้วย  

๑.๑  นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย  ปลัด อบต.  ประธานคณะท างาน 
1.2  นายวัฒนชัย  ชูเกิด   ปลัด อบต.  คณะท างาน 
๑.3  นางยุวดี  ชูเกิด   รองปลัด อบต.       คณะท างาน 
๑.4  นายปัณณวิชญ์  ณรงค์  หัวหน้าส านักงานปลัด คณะท างาน 
1.5  นายทศพล  พู่ตระกูล  ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
1.6  นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างาน 
1.7  นางสาวดุษฎี ทะระเกิด  นักทรัพยการบุคคล คณะท างาน 
๑.8  นางนารีนา  คงห้อย  นักพัฒนาชุมชน  คณะท างาน 
๑.9  นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะท างาน 
๑.10 นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ  นักวิเคราะหฯ์  คณะท างาน/เลขานุการ 

โดยให้คณะท ำงำนมีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑.  พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ได้ตราขึ้น  หาก

เห็นว่าข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน  หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร  ให้พิจารณาเสนอเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิก  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  เพื่อวินิจฉัยและ
ด าเนินการต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง   ณ  วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

(ลงชื่อ  
                                      (นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

     ....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

  พิจารณาทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  จัดท า  แก้ไข  ยกเลิกข้อบัญญัติ 
 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     

..................................................................................................  

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563   เวลา  13.00  น. 
ณ    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ่อหิน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประธานคณะท างาน 

2 นายวัฒนชัย  ชูเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน คณะท างาน 

3 นางยุวดี  ชูเกิด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน คณะท างาน 

4 นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ หัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน 

5 นายทศพล  พู่ตระกูล ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 

6 นางสาวทัศนีย์  ชิดงาน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างาน 

7 นางสาวดุษฎี ทะระเกิด นักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 

8 นางนารีนา  คงห้อย นักพัฒนาชุมชน คณะท างาน 

9 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะท างาน 

10 นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชคิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/เลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 
 

ประธานฯ - นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในฐานะประธาน 
  คณะท างาน ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ กล่าวเปิดประชุมเชิญปลัดฯ ชี้แจง 
  รายละเอียด 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
   - เป็นการประชุมครั้งแรก - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องพิจารณาทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  จัดท า  แก้ไข ยกเลิกข้อบัญญัติ 
ปลัดฯ   -  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้มีการจัดท าข้อบัญญัติ  เรื่องการควบคุม
   การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   บ่อหิน ว่าด้วยการจัดการขยะทั่วไป พ.ศ.2562 ขึ้นมา  นั้น 
 

     
 
 
 



-2- 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานภายในใต้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปด้วยความถูกต้องเสมอ  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการ
พิจารณาทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  จัดท า  แก้ไขยกเลิกข้อบัญญัติ  
จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม -  พิจารณาทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข ยกเลิก ข้อบัญญัติแล้ว  
ไม่มีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข ยกเลิก ข้อบัญญัติ เรื่องดังกล่าว   

ประธานฯ ตกลงว่าไม่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ข้อบัญญัติดังกล่าว   
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืนๆ    
ประธาน    ท่านใดจะชี้แจงอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม   -  ไม่มี – 
ประธาน    -  ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม - 
     
ปิดประชุมเวลา  11.00  น.    
 
 
        ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ) 
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
          
 

       ลงช่ือ             ผู้เสนอรายงานการประชุม
                (นายวัฒนชัย  ชูเกิด)  
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
 
 

                
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
            (นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย)  
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 
 
 
 
 


