
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
        ที่  114  / 2561 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

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

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวก
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงขอแต่งตั้ง
คณะท างาน   จัดท า ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประกอบด้วย 
  1.  นายวรลภย ์ ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง นายก อบต.ท่าจ าปา ประธานคณะท างาน 
  2.  นายกีรต ิ บุญเทียม ต าแหน่ง  (ประธานสภา)            คณะท างาน 
  3.  นายไสว ค าลี  ต าแหน่ง  (ส.อบต. หมู่ 6)   คณะท างาน 
  4.  นายนิมิต ซองทอง    ต าแหน่ง  (ส.อบต. หมู่ 3)   คณะท างาน 
  5. นายมิตร       วรรณไชย ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง   คณะท างาน 
  6.นางพัชรินทร์   ชาดีกรณ์    ต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม  คณะท างาน 
  7.นายพิเชษฐ์  ศรีวะรมย์  ต าแหน่ง รองปลัด อบต. ท่าจ าปา                      คณะท างาน 

8. นายนพดล  ศรีวะรมย์ ต าแหน่ง ปลัด อบต.ท่าจ าปา คณะท างาน/เลขานุการ 
  9.นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ    ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. นางสาวศิริพร  พันธุโคตร ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์ฯ    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่  ดังนี้ 
(1.) ศึกษาพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                  

( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล แล้วจึงศึกษาอ านาจหน้าที่  ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ที่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เพื่อน ามาบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2.) พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาตราขึ้น หาก
เห็นว่าข้อบัญญัติไม่ได้สอดคล้อง หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนิน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาหรือก่อให้เกิดความภาวะหรือความยุ่งยากต่อประชาชน
เกินสมควร ให้พิจารราเพ่ือด าเนินการจัดท าทบทวน แก้ไขปรับปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเพ่ือวินิจฉัย สั่งการและ
ด าเนินการต่อไป 
ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่    23   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2561 

                                                                                                                                  

    (นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ นพ ๗๑๑๐๑ /                                                                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
                                                                                    91 หมู่ 5  ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน 
                  จังหวัดนครพนม  ๔๘๑๒๐ 

              เมษายน   2561  

เรื่อง  เชิญประชุมคณะท างานจัดท า ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ครั้งที่ 1 

เรียน  คณะท างานจัดท า ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน      1     ฉบับ 
2. ส าเนาค าสั่ง อบต. ท่าจ าปา ที่ 114/2561 ลงวันที่  23  มีนาคม  2561 
แต่งตั้งคณะท างานทบทวนข้อบัญญัติ อบต.ท่าจ าปา                      จ านวน      1    ฉบับ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวนข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เพ่ือพิจารราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ที่อบต.ท่าจ าปาได้ตราขึ้น หากเห็นว่า
ข้อบัญญัติใดไม่สอดคล้องหรือเหมาปะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการของ อบต.
หรือก่อให้เกิดภารวะยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้พิจารราเสนอเพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกทั้งนี้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น       

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะท างานทบทวน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 17  เมษายน  2561 ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
           
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายวรลภย์  ศรีบุญเรือง) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด  งานนโยบายและแผน 
โทร.  ๐-๔๒๐๕-๐๔๘8 
โทรสาร  ๐-๔๒๐๕-๐๔๘๘   
  



ระเบียบวำระ 
กำรประชุมคณะท ำงำนทบทวนข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่  17  เมษำยน   2561 เวลำ 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................ .................................................
.................................................................................. .......................................................................................................  
มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  3.1 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
มติที่ประชุม พิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(1) เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ข้อ 1 หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่นท าโร่รางวัล, ค่าจ้างพิมพ์, ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ป 2561  ข้อ 1 หน้า 240 เพ่ือไปตั้งจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาท าป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น
รณรงค์ เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่นเทศการปีใหม่  เทศการสงกรานต์  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตาม
นโยบายของรัฐ และหนังสือสั่งการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 ข้อ 11 หน้า 240  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อื่นๆ ( ถ้ามี )  
 ............................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................... .....................................................
.............................................................................. ...........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุม 
คณะท ำงำนทบทวนข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ ครั้งที่ 1/2561  

วันที่ 17  เมษำยน  2561  
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนจ ำปำ 

ผู้มำประชุม  
                     1.  นายวรลภย ์ ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง นายก อบต.ท่าจ าปา ประธานคณะท างาน 
  2.  นายกีรต ิ บุญเทียม ต าแหน่ง  (ประธานสภา)            คณะท างาน 
  3.  นายไสว ค าลี  ต าแหน่ง  (ส.อบต. หมู่ 6)   คณะท างาน 
  4.  นายนิมิต ซองทอง    ต าแหน่ง  (ส.อบต. หมู่ 3)   คณะท างาน 
  5. นายมิตร       วรรณไชย ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง   คณะท างาน 
  6.นางพัชรินทร์   ชาดีกรณ์    ต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม  คณะท างาน 
  7.นายพิเชษฐ์  ศรีวะรมย์  ต าแหน่ง รองปลัด อบต. ท่าจ าปา                      คณะท างาน 

8. นายนพดล  ศรีวะรมย์ ต าแหน่ง ปลัด อบต.ท่าจ าปา          คณะท างาน/เลขานุการ 
  9.นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ    ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  10. นางสาวศิริพร  พันธุโคตร ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์ฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มำประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 
  

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง  ประธานกรรมการกล่าวปิดประชุมและด าเนินการ
เปิดประชุมคณะท างานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ครั้งที่ 1/2561 ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ประธานคณะที่ท างานฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้มีค าสั่งที่ 114/2561 

ลงวันที่ 23  มีนาคม 2561  แต่งตั้งคณะท างานทบทวนข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา ประกอบด้วยเพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ องค์องการบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา ได้ตราขึ้น ส าหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะท างานทบทวนข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ครั้งที่ 1 /2561  ล าดับต่อไปขอให้เป็นเลขานุการคณะท างน
ชี้แจงหน้าที่ของคณะท างาเลขานุการคณะท างาน: ขอเรียนแจ้งถึงอ านาจหน้าที่ของคระท างานฯ  
ดังนี้ 
1.พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาตราขึ้น 
หากเห็นว่าข้อบัญญัติไม่ได้สอดคล้อง หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาหรือก่อให้เกิดความภาวะหรือความยุ่งยากต่อ
ประชาชนเกินสมควร ให้พิจารราเพื่อด าเนินการจัดท าทบทวน แก้ไขปรับปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ให้คณะท างานรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเพ่ือวินิจฉัย 
สั่งการและด าเนินการต่อไป 
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ตามอ านาจหน้าที่ ดังกล่าวไว้ข้างต้น ขอให้คณะท างานฯ  พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ที่ อบต.ท่าจ าปา ได้ตราขึ้น หากเห็นว่าข้อบัญญัติไม่สอดคล้อง 
หรือเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อกิจการ ของ อบต. หรือให้เกิดภาวะหรือ
ความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร  ให้พิจารณาเสนอเพ่ือแก้ไข  ปรับปรุง หรือยกเลิก  ทั้งนี้ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  ขององค์กรกอครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อที่สรุปผลการพิจารณา และรายงาน
นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
ระเบียบวำระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี -  
 
ระเบียบวำระท่ี 3  เพื่อพิจำรณำ 

3.1  ทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 1 เรื่อง 
(1) เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ข้อ 1 หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่นท าโร่รางวัล, ค่าจ้างพิมพ์, 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ป 2561  ข้อ 1 หน้า 240 เพื่อไปตั้งจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่นเทศการปี
ใหม่  เทศการสงกรานต์  ป้ายประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  
รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ และหนังสือสั่งการ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 ข้อ 11 หน้า 240  
บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ ามีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่  17  เดือน  เมษายน  
พ.ศ. 2561 จ านวน  7,160  บาท 

ประธำนคณะท ำงำน: ตามอ านาจหน้าที่ทางเลขานุการคณะท างานชี้แจงไปแล้วนั้นขอให้คณะท างานทุกท่าน ร่วมกัน      
พิจารราว่าควรโอนงบประมาณดังกล่าวจากข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา และมีส่วนใดที่ไม่สอดคล้อง หรือ
เหมาะสมกับสถานะการณปัจจุบัน หรือไม่อ านวยต่อการด าเนินงานกิจการของ อบต. หรือก่อให้เกิด
ภาระความยุ่งยาก ต่อประชาชนเกินสมควร ขอพิจารณาเสนอเพ่ือด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือ
ยกเลิก  ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

นำยนพดล   ศรีวะรมย์  : จากการโอนงบประมาณจากข้อบัญญัติ ที่กล่าวมา พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร 
  มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการ 

ประธำน คณะท ำงำน : มีคณะท างานท่านใดจะเสนอข้อคิด อื่นใดอีกหรือไม่  หากไม่มี คณะกรรมการท่านใดจะเสนอ 
 อีก  ขอมิที่ประชุม  

มติที่ประชุมมีดังนี้ 
3.1  ทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 1 เรื่อง 
(1) เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ข้อ 1 หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่นท าโร่รางวัล, ค่าจ้างพิมพ์, 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
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ปี 2561  ข้อ 1 หน้า 240 เพ่ือไปตั้งจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาท าป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นรณรงค์ 
เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่นเทศการปีใหม่  เทศการสงกรานต์  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ตามนโยบายของรัฐ และหนังสือสั่งการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 ข้อ 11 หน้า 
240 บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ ามีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่  17  เดือน  
เมษายน  พ.ศ. 2561 จ านวน  7,160  บาท 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธำนคณะท ำงำน: ขั้นตอนต่อไปคระกรรมการจะรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วน 
  ต าบล ท่าจ าปาเพ่ือวินิจฉัยและด าเนินการต่อไป   
 
ระเบียบวำระท่ี : เรื่องอ่ืนๆ  

-ไม่มี – 
 
ปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
 
 

ลงชื่อ 
( นางสาวศิริพร    พันธุโคตร) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานทบทวนข้อบัญญัติฯ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ 
( นายนพดล  ศรีวะรมย์ ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
คณะท างานทบทวนข้อบัญญัติฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ  
( นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
ประธานคณะท างานทบทวนข้อบัญญัติฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
ที ่นพ71101/                                 เดือน  เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๖1   . 
เรื่อง    รายงานการสรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การลบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 ตามที่คณะท างานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าท่าจ าปา ครั้งที่ 1/2561 ได้ประชุมเมื่อวันที่  17 
เมษายน 2561 และประชุมท างาน ฯ ได้สรุปผลพิจารณา ทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา โดย
มอบหมายให้คณะท างานฯ เสนอรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาต่อไป นั้น  

 ในฐานะประธานท างานทบทวนข้อบัญญัติฯ จึงขอรายงานผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปาที่ประชุมคณะท างานได้สรุปผล (ตามเอกสารแนบ) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ  
 
 
 
 

     ลงชื่อ 

        (นายวรลภย์  ศรีบุญเรือง) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 


