
บันทึกรายงานการประชุม 
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล 

วันที่  ............... เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  เวลา  13.30  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (เล็ก) ชั้น 2 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

รายชื่อผู้มาประชุม .... 12 …. คน 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม ......-…. คน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
    
    

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ...... - …. คน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     
     
     

 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมพร มาลัยทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล   
กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมคณะทำงานทบทวน ฯ ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง คณะคณะทำงาน ลายมือชื่อ 

1 นายสมพร  มาลัยทิพย์ รอง นายก อบต.โอโล ประธานคณะคณะทำงาน สมพร  มาลัยทิพย์ 
2 นายสมโภชน์  ตอกำลัง ประธานสภา ฯอบต.โอโล คณะทำงาน สมโภชน์  ตอกำลัง 
3 นายคาวี  กาวิระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 คณะทำงาน คาวี  กาวิระ 
4 นายสมควร  ท้าวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 คณะทำงาน สมควร  ท้าวน้อย 
5 นายจิรศักดิ์  เนือยทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 คณะทำงาน จิรศักดิ์  เนือยทอง 
6 นายบรรทม  เหมือนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 คณะทำงาน บรรทม  เหมือนพันธ์ 
7 นายสุเวช  พฤษรัตน์ กำนันตำบลโอโล คณะทำงาน สุเวช  พฤษรัตน์ 
8 นายไพโรจน์  มาลากอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 คณะทำงาน ไพโรจน์  มาลากอง 
9 ปลัด อบต.โอโล  คณะทำงาน เจริญชาติ แก้งคำ 

10 ผู้อำนวยการกองคลัง  คณะทำงาน มาลาศิลป์ ศิริภูมิ 
11 ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะทำงาน สมเกียรติ คงเมือง 
12 หัวหนา้สำนักปลัด  คณะทำงาน / เลขานุการ วีรพล ภิญโญยาง 

(สำเนา) 
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วาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ประธานคณะทำงาน ฯ :   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลมีคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ดังนี้ 
1. นายสมพร  มาลัยทิพย์    ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำลโอโล   เป็น   ประธานคณะทำงาน 
2. นายสมโภชน์  ตอกำลัง   ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล   เป็น  คณะทำงาน 
3. นายคาวี  กาวิระ    ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8    เป็น  คณะทำงาน 
4. นางสมควร  ท้าวน้อย    ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6    เป็น  คณะทำงาน 
5. นายจิรศักดิ์  เนือยทอง    ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12    เป็น  คณะทำงาน 
6. นายบรรทม  เหมือนพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10    เป็น  คณะทำงาน 
7. นายสุเวช  พฤษรัตน์    ตำแหน่ง  กำนันตำบลโอโล    เป็น  คณะทำงาน 
8. นายไพโรจน์  มาลากอง  ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13    เป็น  คณะทำงาน 
9. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       เป็น  คณะทำงาน 
10. ผู้อำนวยการกองคลัง        เป็น  คณะทำงาน 
11. ผู้อำนวยการกองช่าง        เป็น  คณะทำงาน 
12. หัวหน้าสำนักงานปลัด      เป็น  คณะทำงาน/เลขานุการ 
เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ อบต.โอโล ได้ตราขึ้น  สำหรับการรปะชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงาน
ทบทวนข้อบัญญัติ ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่เกีย่วข้องและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างตรงเป้าหมาย   ลำดับต่อไปให้เลขานุการคณะทำงานชี้แจงหน้าที่ของคณะทำงาน 
    เลขานุการคณะทำงาน ฯ : ขอเรียนชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน ฯ ดังนี้ 
    1. พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ อบต.โอโล ได้ตราขึ้น  หากเห็น
ว่าข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  หรือไม่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินการของ อบต.
หรือก่อให้เกิดภาวะหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินควร  ให้พิจารณาเสนอเพ่ือดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  หรอืยกเลิก  
ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. ให้คณะทำงานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  
เพ่ือวินิจฉัยและดำเนินการต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จำนวน 3 เรื่อง 

1.  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2561  
 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

2.  เรื่องการควบคุมการลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

3.  เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และ มูลฝอย พ.ศ. 2548 
 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2548 
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    ประธานคณะทำงาน ฯ :  ตามอำนาจหน้าที่  ที่เลขานุการ ฯ ได้แจ้งไปแล้ว นั้น ให้
คณะทำงานทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าข้อบัญญัติ ฯ ทั้ง 3  ฉบับ ประกอบด้วย 
1. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2561 
2. เรื่องการควบคุมการลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
3. เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2548 
มีเรื่องใดไม่สอดคล้อง  หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  หรือไมเ่อ้ืออำนวยต่อการดำเนินกิจการของ อบต. หรือก่อให้เกิด
ภาวะหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร  หรือไม่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินการของ อบต.หรือก่อให้เกิดภาวะหรือความ
ยุ่งยากต่อประชาชนเกินควร  ให้พิจารณาเสนอเพ่ือดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  หรือยกเลิก  ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วย 
    นายสุเวช  พฤษรัตน์  กำนันตำบลโอโล  ขอแสดงความคิดเห็น   
เกี่ยวกับข้อบัญญัติ  2 ฉบับ  
1. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2561 
2. เรื่องการควบคุมการลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว  จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงแต่อย่างใด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
    นายไพโรจน์  มาลากอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ขอแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2548  ขอเสนอปรับอัตราค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย
ประจำเดือนที่มีมูลฝอยไม่เกิน 500 ลิตร  วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร  เดือนละ 10  ปรับเป็นเดือนละ 20 บาท 
เนื่องจากสถานการณป์ัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น  ปริมาณ ขยะครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้นในบางวัน  บางเดือน 
    นายสุเวช  พฤษรัตน์  กำนันตำบลโอโล  ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น   ให้นำเรื่องนี้ทำประชาพิจารณ์ ประชาคม ให้ประชาชนทราบและระบฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  ก่อน 
เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  เกี่ยวเงิน ๆ ทองๆ  ประชาชนต้องเห็นด้วยกับความจำเป็น  หรือภาระที่ อบต.ต้องรองรับค่าน้ำมัน     
ทีแ่พงขึน้ รถคันใหม่ที่อบต.จัดซื้อ มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมากกว่าคันเดิมที่แจ้งจอดไปแล้ว  เนื่องจากสภาพสามารถใช้ได้ตามปกติ นั้น 
จึงขอเสนอให้ยกเรื่องการพิจารณาไว้ก่อน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   ประธานคณะทำงาน ฯ :  ขอเชิญคณะทำงานท่านอ่ืนแสดงความเห็น ได้.............................. 
หากไม่มีคณะทำงาน ฯท่านใดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม   ขอสรุปมติที่ประชุมดังนี้ 

   มติที่ประชุม :  พิจารณาและมีมติดังนี้  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
1. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2561 
2. เรื่องการควบคุมการลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว  จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงแต่อย่างใด 
และ 
3. เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2548  ให้นำไปทำประชาพิจารณ์ / ประชาคม ให้ประชาชนทราบและรับฟัง
ความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  
    ให้เลขานุการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม เพ่ือเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วน- 
ตำบลโอโล  เพ่ือวินิจฉัยและดำเนินการต่อไป 
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ทีป่ระชุม   รับทราบ  เห็นชอบตามมติที่ประชุม 
 
วาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 

    ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
    (ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
        (นายวีรพล  ภิญโญยาง) 
      คณะทำงาน / เลขานุการ 
 
 

 

    (ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     (นายสมพร  มาลัยทิพย์) 
         ประธานที่ประชุม 




