
(ส ำเนำ) 
                รำยงำนกำรประชุมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง สมัยสำมัญ สมัยท่ีหนึ่ง    
       ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓                

วันที่  ๑๔  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                  ณ    ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
ผู้เข้ำประชุม  ๒๑  คน  เข้ำประชุม  ๒๑  คน          

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
 

นายจรูญ  สาลีวัน 
นายอริญชัย  นรสาร 
นายอ านวย  อบเชย 
นายบุญเสาร์  ค าผาย 
นายทองพัน  เนื่องแนวน้อย 
นายพูนทรัพย์ ชุมเดช 
นายประภาส  แสนสุข 
นายบุญโฮม  พรหมทา 
นายถนอม  วงศ์วิลา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายวิไล  สายไธสง 
นางร าเพย  รุ่งแสง 
นางสมหวัง  คลาดกระโทก   
นายบุญชู  ติละบาล 
นายสมาน  เกษสร 
นายเสถียร  พันโน 
นายพินิจ  เข็มทอง 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ 
นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายศิววัชร  พัฒพินิจ 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

จรูญ  สาลีวัน 
อริญชัย  นรสาร 
อ านวย  อบเชย 
บุญเสาร์  ค าผาย 
ทองพัน เนื่องแนวน้อย 
พูนทรัพย์ ชุมเดช 
ประภาส  แสนสุข   
บุญโฮม  พรหมทา 
ถนอม  วงศ์วิลา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
วิไล  สายไธสง 
ร าเพย  รุ่งแสง 
สมหวัง คลาดกระโทก 
บุญชู  ติละบาล 
สมาน  เกษสร 
เสถียร  พันโน 
พินิจ  เข็มทอง 
สาคร  ศรีภูมาตย์ 
ทองสุข  บุญทะวงษ ์
ศิววัชร  พัฒพินิจ 
สุพรรณ์  จันทาทอง 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑๔  คน  เข้ำประชุม ๑๒ คน ไม่เข้ำประชุม ๒ คน  
                                     

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

น.ส.ชลดา  สายสมุทร 
นางส าราญ  โพลังกา 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 

รองปลัด อบต. 
หน.ส านักงานปลัดฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

ชลดา  สายสมุทร 
ลาป่วย 
ไปราชการ 
สมบัติ  วรรณทวี 



ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔.. 
 

นายพิเชษฐ์  สุตะพันธ์ 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสายฝน  วรรณวงษ์ 
น.ส.กิตติยา  ทองไทย 
นายอรุณ  บึงไกร 
นางสว่าง  สีนิกรณ์ 
น.ส.สุรีกิตต์  จิตต านาน 
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
 

ผอ.กองช่าง 
รักษการ ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิเคราะห์ฯ 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ 
นายช่างโยธา 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
 

พิเชษฐ์  สุตะพันธ์ 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  วรรณวงษ์ 
กิตติยา  ทองไทย 
อรุณ  บึงไกร 
สว่าง  สีนิกรณ ์
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
 

 
นายอริญชัย  นรสาร  ประธานสภา  อบต.  หนองบัวดง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  เริ่มประชุม 

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  มีรายละเอียดดังนี้ 
ประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและน าสมาชิก  อบต.สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 

- ไม่มี - 
ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  อบต. ให้ท่านสมาชิกสภา  อบต.  ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วว่า 
   สมควรที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา  อบต. ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วและขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
   ๓.๑  เรื่องกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบต.หนองบัวดง 
ประธานสภา อบต. ให้ปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ ๒๓๑  ก าหนดให้ภายหลังที่ระเบียบมีผลบังคับใช้
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหา  กกต.  ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อบต.หนองบัวดง  ได้ประกาศสรรหา  โดยรับสมัคร กกต.  ไประหว่าง
วันที่  ๑ - ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ และได้ส่งให้ กกต. จังหวัดศรีสะเกษเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนการเลือกตั้งยังไม่ทราบ เนื่องจากข้ึนอยู่กับคณะรัฐมนตรี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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๓.๒  เรื่องกำรฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ อบต.
หนองบัวดง 

ประธานสภา อบต. ให้ปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.  ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดโครงการ 

ฝึกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดฝึกอบรมจ านวน  
๔๕  รุ่น  น าร่องโดย  อบต.ซ า  อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม อบต.ละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  อบต.หนองบัวดงและ อบต. ในเขตอ าเภอ
ศิลาลาด  อบรมรุ่นที่  ๔๕  ระหว่างวันที่  ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๓  ทาง อบต.
หนองบัวดงได้ส่งรายชื่อจ านวน  ๕๐  คน  ให้ทางจังหวัดศรีสะเกษแล้ว  ประกอบไป
ด้วย  สมาชิก อบต.  บางท่าน  พนักงานส่วนต าบลบางคน  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนในต าบลเรา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๓  เรื่องแนวทำงกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุละผู้พิกำร 
ประธานสภา อบต. ให้ปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.  การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในปัจจุบันกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 

งบประมาณมาให้ อบต.ไม่เกินวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน  โดย อบต.  ต้องยืนยัน
ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพส่งให้กรมบัญชีกลางทุกเดือน เพราะข้อมูลแต่ละเดือนจะไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กับผู้รับเบี้ยที่เสียชีวิตหรือย้ายภูมิล าเนาไปท้องถิ่นอื่น  บางเดือน อบต. 
ต้องยืมเงินสะสมส ารองจ่ายไปก่อนในกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนมาให้ไม่ทันในวันที่  
๑๐  ของเดือน  การรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ  ได้ก าหนดให้จ่ายสามแบบ  คือ  รับเงินสด  สองโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร  สามมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนรับแทน  ปัจจุบันกองสวัสดิการฯ  จะออกไปทุก
หมู่บ้านเพ่ือสอบถามผู้รับเบี้ยยังชีพว่าประสงค์จะรับแบบใด  เพ่ือที่จะแจ้งให้
กรมบัญชีกลางโอนงบประมาณให้ต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
   ๔.๑  เรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบต.หนองบัวดง 
ประธานสภา อบต. ได้แจ้งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
                                เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของ อบต.หนองบัวดงต่อที่ประชุมโดยให้ดูเอกสารตาม 

รายละเอียดที่แจกให้และให้นายก อบต.เสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  เสนอการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
                                เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1ต่อที่ประชุม  และกล่าวว่าถ้าโครงการไม่มีอยู่ใน 
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แผนก็ไม่สามารถน ามาท าโครงการของบประมาณได้  ในที่นี้หนองผือกับหนองฮ้าง
ยังไม่มี  หนองไผ่  หนองผือน้อย  ขอให้เพ่ิมเติม  และขอเสนอโครงการถนนแอส
ฟาสติกถนนสาย  หมู่ที่  ๙ ไปหมู่ที่  ๗  ระยะทาง  ๒๓๐  เมตร  งบประมาณ
ประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  โครงการถมบ่อขยะ  ๔  หมู่บ้าน  ซึ่งมีปัญหามากต้อง
ฝังกลบ  มีหมู่ที่  ๒-๓-๖-๗-๙  ที่มีปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ของบประมาณในการ
ด าเนินการมา  อีกโครงการคือโครงการขยายถนน  หมู่ที่  ๕  ไปทางป่าดงแดงหรือ
ดงเหลื่อม  เนื่องจากประชาชนบุกรุกขุดถนนเข้ามาท าให้ถนนแคบลงจึงขอขยาย
ประมาณข้างละ  ๕๐  เซนติเมตร 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีนายกเสนอถ้าไม่มีผู้อภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม 
นายสมาน  เกษสร งบประมาณไปทางดงเหลื่อมอยากให้โอนไปทางบ้านหนองพอกไปโรงเรียนบ้าน 

หนองพอกได้หรือไม่ 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย อยากเรียนถามนายกว่าขยะจะถมหรือไถกลบแล้วเผา 
นายวิไล  สายไธสง ขอซ่อมแซมถนนหมู่ที่  ๙ ไปหมู่ที่  ๗  ที่ช ารุด 
ประธานสภา อบต. นอกประเด็นท่านขอไปวาระอ่ืนครับ 
นายอ านวย  อบเชย ขอเสนอให้ฝังกลบบ่อขยะหมู่ที่  ๙  เพราะอยู่ใกล้วัดส่งกลิ่นเหม็น อยากให้เร่งด่วน 

ให้ด้วย 
นายเสถียร  พันโน เกี่ยวกับบ่อขยะอยากให้ อบต. ท าป้ายไปติดทุกบ่อขยะของหมู่บ้านและก าหนด 

ค่าปรับ  อาจจะบรรเทาการทิ้งขยะเรี่ยราดได้ 
นายก อบต.  ท่านสมานเสนอให้โอนงบจากถนนทัพส่วยไปดงเหลื่อม  ไปถนนบ้านหนองพอกไป 

โรงเรียน  งบส่วนนี้โอนไม่ได้เนื่องจากเป็นงบจ่ายขาดเงินสะสม  นอกจากที่จะไม่ท า
จึงจะตกเป็นเงินสะสม  ถนนสายนี้ตามโฉนดถนนกว้าง  ๖  เมตร  แต่ชาวบ้านบุกรุก
เข้ามาจึงท าให้ถนนแคบลง  จะขยายทั้งหมดก็จะกระทบชาวบ้านจึงขอขยายข้างละ  
๕๐  เซนติเมตร  มีชาวบ้านประมาณ  ๑๐  ราย  ท่านสมลักษณ์  ขยะจะถมหรือ
อย่างไร  บางส่วนฝังกลบ  และต้องหาวิธีที่จะแก้ไขต่อไป  ส่วนป้ายที่ท่านเสถียร
เสนอต้องหาวิธีแก้ไข  ป้ายโครงการ  ๒  ปีสามารถ  ถอนคืนได้จะคุยกับกองช่าง
น ามาท าป้ายประชาสัมพันธ์  ท่านรอง  หมู่ที่  ๙  เสนอกลบบ่อขยะ  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ประชุมกันมีที่เขาจะให้อยู่  เราเอาดินออกมากลบเนื่องจากบ่อขยะอยู่
เหนือวัดมีกลิ่นเหม็นกลบตัวนี้ก็ใช้ตัวใหม่  ถนนหมู่ที่  ๙  ไปหมู่ที่  ๗  ถนนดีแต่มีจุด
ที่ชุรุดประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ถ้าท าแอสฟาสติกประชาชนจ าสัญจรไปมาสะดวกขึ้น  
เพราะมีประชาชนใช้สัญจรไปมาจากค้อวังผ่านมาเพื่อเดินทางไปโพนทราย 
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นายประภาส  แสนสุข  จะลงมติอย่างไรนายกเสนออีกเส้นหนึ่ง  นายสมานเสนออีกเส้นหนึ่ง 
ประธานสภา อบต. คงต้องท าตามหลักกฎหมายถ้าไม่ท าก็คงจะตกเป็นเงินสะสมไป 
นายก อบต. การใช้ดินไม่เยอะประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท  ดินประมาณไม่เกิน  ๑๐๐  คิว  ข้างละ  

๕๐  เซนติเมตร 
ปลัด อบต. ชี้แจงเข้าใจว่าจากหนองพอกมาทางโรงเรียนทัพส่วยหนองพอกมีงบประมาณน้ าท่วม

อยู่  น่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
                               เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่ปีตามท่ีนายกเสนอ 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติเพ่ิมเติมแผนตามที่นายกเสนอ 
 ๔.๒  เรื่องกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนต้ำนภัยยำเสพติด   
                                     หนองบัวดงเกมส์  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา อบต. ให้นักวิชาการศึกษาเสนอต่อที่ประชุม 
นักวิชาการศึกษา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต่อที่ประชุม  มีประเภท

กีฬาที่จัดการแข่งขัน  การแบ่งทีมที่แข่งขันเป็นสี่ทีมตามหมู่บ้าน  ของประชาชน
ทั่วไป  และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี  วิธีการจัดการแข่งขันและสนามแข่งขัน
ต่อที่ประชุมอย่างละเอียด 

ประธานสภา อบต. วันแข่งขันระหว่างวันที่  ๑๑-๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
นายก อบต. อยากให้จัดกีฬาพ้ืนบ้านด้วย 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ การจัดการแข่งขันกีฬาจัดเป็นกลุ่มหมู่บ้านมาผมเห็นด้วยถ้าจะเอาแต่ละหมู่บ้าน

นักกีฬาไม่มี  ส่วนสนามแข่งขันถ้าจะจัดที่โรงเรียนหนองบัวดงจะยากไหมผมอยาก
ให้จัดที่ อบต. 

ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด 
หนองบัวดงเกมส์ หรือไม ่

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด  หนอง
บัวดง เกมส์ 

 ๔.๓  เรื่องกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา อบต. ให้นายก อบต. เสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต. นายกน าเสนอการโอนงบประมาณต่อที่ประชุมเรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวดงทุกท่าน   บัดนี้   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดง  ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพ่ือให้
สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามหลักการดังต่อไปนี้ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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หนองบัวดงได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓  ไปแล้วนั้นและนายอ าเภอศิลาลาดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ดังกล่าวแล้วและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ประกาศใช้โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นมาแต่เนื่องจากรายจ่ายบางรายการไม่ได้ตั้ง
ไว้และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายดังนั้นเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและให้การด าเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาและความจ าเป็น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนโดยรวม  คณะผู้บริหารจึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  ซึ่งกล่าวไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  ซึ่งขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในส านักงานปลัดฯ  กองช่าง  ดังนี้
โอนตั้งใหม่ส ำนักงำนปลัด  อบต.  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  โอนมาตั้งจ่ายขึ้น
ใหม่  รายการค่าจัดซื้อเต้นท์  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจัดซื้อเต้นท์ขนาดกว้าง 
๔  เมตร  ยาว ๘ เมตร สูงไม่ต่ ากว่า  ๓  เมตร  จ านวน  ๔  หลัง โดยขอโอน
งบประมาณจาก  ส านักงานปลัด อบต.   หมวดค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าตอบแทนประโยชน์
ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ขณะนี้ยังไม่ได้ใช้
จ่าย  โอนตั้งใหม่  กองช่ำง  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
๑.  รายการค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  ๒๕๐  KVA   พร้อมติดตั้ง  จ านวน  

๒๕๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจัดซื้อหม้อแลงไฟฟ้าขนาด  ๒๕๐  เค วี เอ พร้อมติดตั้ง
จ านวน  ๑  เครื่อง  มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

Type of T ransformer  = OIL – IMMERSED 
Standard = IEC ๖๐๐๗๖  TIS ๓๘๔ 

- INSTALTION  = Outdoor 
- Type of cooling  = ONAN 
- Instaltion CLASSES  = A 
- Number  = ๓ 
- Rated  power  =  ๒๕๐  KVA 
- Rated Frequency  =  ๕๐  Hz 
- Rated  PRIMARY VOLTAGE  =    ๒๒,๐๐๐  V 
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มำตรฐำนกำรติดตั้ง 
-  การติดตั้งจะต้องให้ช่างผู้ช านาญการและจะต้องติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ  ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน  ISO  หรือ
เทียบเท่า 

- หม้อแปลงไฟฟ้าที่น ามาใช้ต้องผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าและตรวจสอบจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้านครหลวง 

- มีบริการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าหลังการขายและรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า  
      ๒  ปี 
โดยขอโอนมาจากงบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  เงินเดือนผู้อ านวยการกองช่าง  ตั้งไว้  
๓๔๙,๓๒๐  บาท  ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่าย  และเมื่อโอนแล้ว  เงินเดือนผู้อ านวยการกองช่าง  
จะคงเหลือ  ๙๙,๓๒๐  บาท 

งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ๑. ค่าถมดินขยายถนนจากบ้านทัพส่วย หมู่ที่ ๕  ไปทาง
ป่าดงแดง ตั้งไว้ ๔๙,๐๐๐ บาท โดยถมดินขยายถนนกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐  เมตร  สูงเฉลี่ย 
๐.๗๐-๐.๘๐ เมตร  ยาว ๕๓๒.๖๐ เมตร  คิดปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๘๒  ลูกบาตร
เมตรพร้อมเกรดบดอัดแน่น โดยขอโอนงบประมาณมาจากงบบุคลากร เงินเดือนผู้อ านวยการ
กองช่าง ซึ่งคงเหลือ ๙๙,๓๒๐ บาทและเมื่อโอนแล้วเงินเดือนผู้อ านวยการกองช่างจะคงเหลือ 
๕๐,๓๒๐ บาท ๒. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติก  ถนนจากบ้านดงเค็งหมู่ที่ ๙  ไปทางบ้าน
หนองจอก หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๓๖๖,๐๐๐  บาท  โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลติกทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเค็งหมู่ท่ี๙ ไปทางบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๗ ถนนกว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๒๓๐  เมตร  หนา ๐.๐๔  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๑๕๐  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์หนึ่งป้าย  โดยขอโอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายสมศิลป์  หลักด่าน  ถึงถนนลาดยางสุด  หมู่ที่  ๙  ตั้งไว้จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่าย ขอโอนมา จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อโอนแล้วโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมศิลป์ หลักด่าน  ถึงถนนลาดยางสุด  หมู่ที่ ๙ 
จะคงเหลือ ๐ บาท และขอโอนจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
ประคอง ทวีสารถึงบ้านนายสนิท  สมศรี หมู่ที่ ๗  ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่าย 
ขอโอนมาตั้งจ่ายจ านวน ๑๖๖,๐๐๐ บาท เมื่อโอนแล้วโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางประคอง  ทวีสารถึงบ้านนายสนิท  สมศรี หมู่ที่ ๗  จะคงเหลือ  ๓๔,๐๐๐ 
บาท  และค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ถนนจากบ้านดงเค็งหมู่ที่ ๙ ไปทางบ้านหนองจอก หมู่
ที่ ๗ จะมีงบประมาณ จ านวน ๓๖๖,๐๐๐  บาท 
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ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายขึ้นใหม่ตามรายการดังกล่าวข้างต้นจากและขอเสนอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบและงบประมาณโครงการ  ความจ าเป็นที่ขอโอนงบประมาณต่อสภา อบต. 
ประธานสภา อบต.  ท่านสมาชิกจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถาม 
ประธานสภา อบต. จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่ท่านนายกเสนอ 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่นายก เสนอ 

๔.๔  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี  ๒๕๖๓  และกำรก ำหนดสมัย
ประชุมสมัยสำมัญสมัยแรกของปี  ๒๕๖๔ 

ประธานสภา อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา  ๕๒  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดนายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผล
การการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม
ก าหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้  นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ข้อ  ๑๑  ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
เลือกตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่กล่าวมาข้างต้นสภา  อบต.หนองบัวดง เรา
จึงต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญว่าจะก าหนดกี่สมัย  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสองแต่ไม่
เกินสี่สมัยในปี พ.ศ.  ๒๕๖4  และในแต่ละสมัยจะเริ่มประชุมวันที่เท่าใด  ประชุม
เดือนใดบ้าง  จากนั้นจะต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  พ.ศ.  ๒๕๖4  
ว่าจะเริ่มประชุมวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่  เดือนใด  ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอเป็นมติ
ที่ประชุมเป็นเรื่องๆไป   

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมสภา  อบต.  หนองบัวดงจะก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
๒๕๖4  กี่สมัยและจะเริ่มประชุมวันที่เท่าไหร่ จ านวนกี่วันเดือนใดบ้างให้ที่ประชุม 

ที่ประชุม เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖4 จ านวน  ๔  สมัยๆ ละ  ๑๕  วัน  
คือ  สมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

 สมัยสามัญสมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 สมัยสามัญสมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖4  
 สมัยสามัญสมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖4 
ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖4 ของสภา อบต. 
                               หนองบัวดง  ก าหนด  ๔  สมัย  และถามที่ประชุมว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ

สมัยแรกของปี  ๒๕๖๔  เดือนใดและวันที่เท่าใด  จ านวนกี่วัน 
ที่ประชุม เสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี  ๒๕๖๔  ในเดือนกุมภาพันธ์  

ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  ๒๕๖๔  ก าหนดคือใน

ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และสั่งพักประชุม  เวลา  ๑๒.๑๐  น. 
 

 เวลำ  ๑๓.๐๐  น.  เริ่มประชุมต่อ 
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 ๔.๕  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  
เรื่องหลักเกณฑ์กำรคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต. ให้นายก อบต. เสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 
2563  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2563 
          หลักกำร 
            ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 
                                      เหตุผล 
    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นวิธีหนึ่งที่
จะท าให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะโดยในส่วนราชการท้องถิ่นต้องจัด
ให้มีภาชนะเพ่ือรับรองมูลมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย  โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ มูลฝอยทั่วไป  
มูลฝอยอินทรีย์  มูลฝอยน ากลับไปใช้ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ตามจ้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 
2560 แต่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องคัดแยกขยะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงต้องมีหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 34/2 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง และเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะให้ประชาชนมีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดด้วย จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัตินี้    ขอเสนอร่างข้อบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียวขอให้ประธานสภา
พิจารณาร่าง   

ประธานสภา อบต. ให้ปลัด อบต.  ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ กล่าวว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ใน
ห้องประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา อบต.  มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่อง

หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดียว 
ที่ประชุม มีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่อง

หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา อบต. ให้นายก อบต.  เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่อง
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อที่ประชุม 

นายกอบต.  ได้เสนอหลักการ เหตุผล และรายละเอียด  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองบัวดง  เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓  
ต่อที่ประชุมอย่างละเอียด 

ประธานสภา อบต. มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 
รองปลัด อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่อง 
                               หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.  ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาเนื่องจากร่างข้อบัญญัติเปรียบเสมือนกฎหมายของ อบต.   

ดูค่าปรับเพราะมีค่าปรับด้วยในร่างข้อบัญญัติก าหนดค่าปรับที่  ๕๐๐  บาท 
ประธานสภา อบต. ในร่างข้อบัญญัติจะก าหนดค่าปรับ  ๕๐๐  บาทจะสูงหรือต่ า  ดูข้อ  ๘  อ านาจของ 

อบต.  ปรับได้ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย เห็นควร  ๕๐๐  บาท 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดซักถามอีก 
ประธานสภา อบต. จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือรับหลักการวาระแรกแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหนองบัวดง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ 
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ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงหนองบัวดง   
                               เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง 
                               เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา อบต. พักประชุม  ๑๕  นาท ี
ประธานสภา อบต. เปิดการประชุมต่อ  หลังจากพักประชุมแล้วต่อไปจะประชุมต่อโดยจะพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๖๓  วาระที่สอง  ขั้นตอนการแปรญัตติซึ่งผมเป็นประธานกรรมการ
แปรญัตติและสมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิก
ท่านใดจะซักถามหรือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ข้อใดบ้างโดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแปรญัตติหรือซักถามแต่อย่างใด 
ประธานสภา อบต. จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓  วาระท่ีสอง 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓  วาระท่ีสองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
ประธานสภา อบต. พักการประชุม  ๑๕  นาท ี
ประธานสภา อบต. เปิดการประชุมต่อ  หลังจากพักประชุมแล้วต่อไปจะประชุมต่อโดยจะพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๖๓  วาระที่สาม  ขั้นลงมติซึ่งการพิจารณาในวาระที่สามจะไม่มี
การอภิปรายซักถามอีก  และขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓     

ที่ประชุม มีมติอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓     ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา อบต. เมื่อท่านสมาชิกได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓  แล้วต่อไปจะได้ส่งให้นายอ าเภอ
ศิลาลาดเห็นชอบและนายก อบต.ประกาศใช้ต่อไป 

 ๔.๖  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  
เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต. ให้นายก อบต.เสนอต่อที่ประชุม 
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นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  
พ.ศ. 2563  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  พ.ศ. 2563 
          หลักกำร 
       เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 ไว้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดงและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
                                      เหตุผล 
   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพของ
พ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน  ร าคาญจากสุนัข  
และแมว  เพ่ือประโยชน์ในการรักษา  สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน  และสมารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคระบาด
ที่เกิดจากสุนัข  และแมว  สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และ
แมว  จึงตราข้อบัญญัตินี้   ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้สามวาระรวด
เดียวขอให้ประธานสภาพิจารณา 

ประธานสภา อบต. ให้ปลัด อบต.  ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ กล่าวว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ใน
ห้องประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา อบต.  มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่อง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดียว 
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ที่ประชุม มีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่องการ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดียวด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา อบต. ให้นายก อบต.  เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  ต่อที่ประชุม 

นายกอบต.  ได้เสนอหลักการ เหตุผล และรายละเอียด  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองบัวดง เรื่องการควบคุมหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓   
ต่อที่ประชุมอย่างละเอียด 

ประธานสภา อบต. มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 
นายประภาส  แสนสุข วัด โรงเรียน  สถานที่ราชการจะไม่โดนจับหรือถ้าออกข้อบัญญัติแบบนี้ 
ปลัด อบต.  การออกข้อบัญญัติก็เหมือนกับการป้องปรามไว้  อาจจะบังคับได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็น 
รองประธานสภา อบต. ผมเห็นด้วยที่จะออกข้อบัญญัตินี้และสนับสนุนการออกข้อบัญญัติต่างๆ  เพื่อเป็น 

การป้องปรามไว้ 
ผอ.กองช่าง  ตามท่ีอบรมมา  หมา  แมว  ถ้าไม่มีป้ายแขวนคอสามารถที่จะท าลายได้เพราะไม่มี 

เจ้าของ  หมา  แมวต้องมีชื่อ  มีประวัติการฉีดวัคซีนและต้องส ารวจตรวจสอบได้ 
นายเสถียร  พันโน บ้านข้างเคียงขังหมาไว้ในบ้านแล้วเห่าหอนรบกวนเพื่อนบ้านจะท าอย่างไร 
ปลัด อบต.  ถ้าปัจจุบันต้องใช้ พ.ร.บ.การสาธารณาสุข  พ.ศ. 2535 ในการด าเนินการ   
                               เพราะข้อบัญญัติเรายังไม่มีผลบังคับใช้ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดซักถามอีก 
ประธานสภา อบต. จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือรับหลักการวาระแรกแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหนองบัวดง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓    
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่องการ 

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา อบต. พักประชุม  ๑๕  นาท ี
ประธานสภา อบต. เปิดการประชุมต่อ  หลังจากพักประชุมแล้วต่อไปจะประชุมต่อโดยจะพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  วาระที่สอง  ขั้นตอนการแปรญัตติซึ่งผมเป็น
ประธานกรรมการแปรญัตติและสมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ถามที่
ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดง  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  
ข้อใดบ้างโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ 
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ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแปรญัตติหรือซักถามแต่อย่างใด 
ประธานสภา อบต. จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  วาระท่ีสอง 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรื่องการควบคุม 

การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  วาระท่ีสองด้วยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉันท์   

ประธานสภา อบต. พักการประชุม  ๑๕  นาท ี
ประธานสภา อบต. เปิดการประชุมต่อ  หลังจากพักประชุมแล้วต่อไปจะประชุมต่อโดยจะพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  วาระที่สาม  ขั้นลงมติซึ่งการพิจารณาในวาระที่
สามจะไม่มีการอภิปรายซักถามอีก  และขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว  พ.ศ.๒๕๖๓       

ที่ประชุม มีมติอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   เรื่องการควบคุม
หรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา อบต. เมื่อท่านสมาชิกได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๓  แล้วต่อไปจะได้ส่งให้
นายอ าเภอศิลาลาดเห็นชอบและนายก อบต.ประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา  อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  จะเสนอต่อสภาเชิญครับ 
รองประธานสภา อบต. ตามเรื่องถนนที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติทางผู้บริหารได้ให้ชาวบ้านเซ็นยินยอม  ท่านจะ

ด าเนินการเมื่อไหร่  ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้ว  อยากให้ท าเร็วๆ  เร่งให้ด้วย  อีกเรื่อง
หนึ่งการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านทั้ง  ๙  หมู่  ถ้าสามารถท าได้ก็อยากให้ท า  
ชาวบ้านร้องเรียนมาอยากให้ท า  ทางไปโรงเรียนดงเค็งตู้  ๔-๕  ครัวเรือนออกไปอยู่
แล้ว  เขาต้องเดินสายไฟไกลฝากผู้บริหารด้วย 

นายบุญเสาร์  ค าผาย โครงการที่ท่านอ านวยพูดเม่ือกี้ถนนเส้นนี้กันไว้แล้ว  ๔  เมตร  จะข้ึนดินลงลูกรัง 
นายวิไล  สายไธสง เรื่องถนนหมู่ที่  ๓  ไปหมู่ที่  ๘  มีรากต้นฉ าฉา  ดันถนน  ซึ่งเขาตัดต้นออกแล้วตา

รากยังอยู่  ฝากท่านนายกด้วย 
นายก  อบต. เดียวจะให้กองช่างไปดูว่าจะแก้ไขอย่างไร 
ที่ประชุม มีการเสนอเรื่องอ่ืนๆ  กันอย่างกว้างขวางจนเป็นที่  พอใจและไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานสภา  อบต.  กล่าวขอบคุณที่ประชุม  และกล่าวปิดประชุม 
  เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๕   น. 
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(ลงชื่อ)  สุพรรณ์  จันทาทอง   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    
         (นายสุพรรณ์  จันทาทอง) 
                            เลขานุการสภา  อบต.หนองบัวดง 

     (ลงชื่อ)     ประภาส  แสนสุข   (ลงชื่อ)      สมลักษณ์  ยางน้อย 
        (นายประภาส  แสนสุข)                     (นายสมลักษณ์  ยางน้อย) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 (ลงชื่อ)        เสถียร  พันโน      (ลงชื่อ)        อริญชัย  นรสาร   
               (นายเสถียร  พันโน)               (นายอริญชัย  นรสาร) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 


