
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร  ที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

-------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางจินตนา  กุลสุวรรณ 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายบุญยม  หนูนา 
นายสํารอง  ปตตาทานัง 
นางดุสิต  มูลหลา 
นางนิรดาพร  ปสสา 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายสมคิด  ขําโพธิ์ 
นางกนกนาถ  จันทรสี 
นายวันชัย  ปุงโพธิ ์
นายสมพร  บญุประสพ 
นายโสพิน  แกวอุดร 
นายสม  นาแพง 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายสถิตย  อันนารี 
นายสุวรรณ  นาอุดม 
นายไสว  ศรีอุน 
นางประยัติ  ศรีอุน 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายจํานงค  หนายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู  ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย 
 

จินตนา  กุลสุวรรณ 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
บุญยม  หนนูา 
สํารอง  ปตตาทานัง 
ดุสิต  มูลหลา 
นิรดาพร  ปสสา 
เสมือน  นาอุดม 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
กนกนาถ  จันทรสี 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
สมพร  บุญประสพ 
โสพิน  แกวอุดร 
สม  นาแพง 
สุริยา  ศรีกุฏ 
สถิตย  อันนารี 
สุวรรณ  นาอุดม 
ไสว  ศรีอุน 
ประยัติ  ศรีอุน 
นราศักดิ์  พิมสาร 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
บุญถัน  นาอุดม 
จํานงค  หนายโสก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ 
๒. นายนนทกานต  นาอุดม สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 

ผูเขารวมประชุม  
 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๖. นายสุภาพ วองไว    หัวหนาสํานักงานปลัด 
 ๗. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหนาสวนการเกษตร 
 ๑๐. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะหฯ 

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๑ คนครบองคประชุม  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยติดภารกิจไมไดมารวมประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญทานเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาทําหนาท่ี
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศอําเภอแวงนอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญท่ี ๒/๒๕๖๑ ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดยื่นคํารองขอเปดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  นายอําเภอ
แวงนอยพิจารณาแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ นับตั้งแตวันท่ี ๑๐ -๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีกําหนด ๗ วัน 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัว
กัน ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประจักร  ไชยกิจ นายอําเภอแวงนอย  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย

วิสามัญท่ี ๒/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี 
๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
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เรื่องท่ี ๑ การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตําบลครั้งท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดําเนินการครบทุกตําบลแลวหมูบานแลวโดยมีผูเขารวม ๗,๗๗๐ คน 

เรื่องท่ี ๒ รายงานสรุปจํานวนสมาชิก ครัวเรือนท่ีสามารถหักฌาปนกิจสงเคราะหในกรณีเสียชีวิตประจําเดือน  
มิถุนายน  ๒๕๖๑ ของกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต  อบต.แวงนอย จํานวนสมาชิกกองทุนสมัครครบ ๖ เดือน ๖๖๖ 
ครัวเรือน จํานวนสมาชิกกองทุนยังไมครบ ๖ เดือน ๙๓ ครัวเรือน รวมท้ังหมด ๗๕๙ ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน  
สามารถจายฌาปนกิจ   เปนจํานวนเงินประมาณ ๑๕,๑๘๐ บาท และก็ไดดําเนินการจายคาฌาปนกิจไปแลว จํานวน ๖ 
ราย ในสวนการดําเนินงานของกองทุนก็จะมีปญหาความเขาใจของประชาชนท่ีสมัครเปนสมาชิกท่ียังไมไดรับความ
คุมครองแตถูกหักเงินซ่ึงเปนไปตามระเบียบของกองทุนท่ีกําหนดไวผูท่ีสมัครเปนสมาชิกกรณีมีการจายเงินคาฌาปนกิจ
ตองถูกหักตั้งแตวันสมัคร ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูท่ีเปนสมาชิกของ
กองทุนทราบดวยครับ 
 เรื่องท่ี ๓ ดวยเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแวงนอยในวัน
อังคารท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอแวงนอย จึงขอประชาสัมพันธให
ทานสมาชิกและประชาชนในพ้ืนท่ีเราไดรับทราบและรวมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

เรื่องท่ี ๔ ดวยกระทรวงมหาดไทย แจงวา ในการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ ตันยุวรรธนะ) เปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการ กระทรวงมหาดไทย จึงขอให
จังหวัดดําเนินการจัดกิจกรรมกอน วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และภายในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเพ่ือใหการ
จัดกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ จึงขอใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ทุกแหง ดําเนินการ ดังนี้   

๑.กิจกรรมกอนวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๑.๑ ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ อาคารสํานักงานพรอมประดับธงชาติไทย     และ

ผาเหลืองขาว บริเวณรั้วรอบหนวยงาน ตั้งแต วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เปนตนไป รวมท้ังประดับไฟบริเวณอาคาร และ

ถนนสายสําคัญใหสวยงาม 

๑.๒ จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหนวยงานตามความเหมาะสม โดยตั้งพระฉายาลักษณสมเด็จพระ

เจาอยูหัว พรอมประดับธงชาติไทย และผาเหลืองขาว พรอมโตะหมูบูชา สมุดลงนามถวายพระพร และปากกาสีน้ําเงิน 

สําหรับบุคลากรในสังกัด และผูมาติดตอราชการไดรวมลงนามถวายพระพร ตั้งแต วันท่ี ๒๓-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

๑.๓ มอบหมายเจาหนาท่ีท่ีคอยตรวจสอบดูแล พระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว ธงชาติไทย รวมท้ังโตะหมู

บูชา สมุดลงนามถวายพระพร และปากกาใหอยูในสภาพเรียบรอย รวมท้ังใหจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรไว ณ 

สถานท่ีเหมาะสมเม่ือเสร็จพิธีฯ 

๑.๔ เชิญชวนบริษัท หางราน และประชาชนในพ้ืนท่ี ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพรนะเจาอยูหัว บริเวณ

ดานหนาอาคารสํานักงาน และท่ีพักอาศัย พรอมประดับธงชาติ ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เปนตนไป รวมท้ัง

ประดับไฟบริเวณอาคารสํานักงาน และท่ีพักอาศัยใหสวยงาม 

 
 
 
 
 



-๔- 

๑.๕ เชิญชวนขาราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนท่ัวไป แตงกายดวยเสื้อสี

เหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ยกเวนวันจันทร ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจแตงกายเครื่องแบบ

ปฏิบัติราชการตามปกติ ก็ขอประชาสัมพันธใหทานสมาชิกทราบครับ 

ในสวนของผมก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบเพียงเทานี้ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม สําเนารายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร ท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีทานใดจะ
แกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ  

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี
คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม   
เรื่องท่ี ๑  :  ญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เชิญทานเลขาครับ 
         นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
สําหรับเรื่องท่ี ๑ ญัตติขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องจาก
โครงการท่ีต้ังไวในขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บาน
หนองแขม ๒ หมูท่ี ๑๓  เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บานหนองแขม ๒ หมูท่ี ๑๓ ขนาด
ผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๘๐๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหล
ทางกวางขางละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีและปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔หนา ๑๑๘)  งบประมาณตั้งไว ๓๕๙,๒๐๐.-บาท   พอเราจะดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางข้ึนมาเพ่ือถอดแบบกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจางซ่ึง
ปรากฏวางบประมาณสูงกวาท่ีเราตั้งไว ๓๘,๘๐๐.-บาท เนื่องจากวัสดุบางตัวปรับราคาซ่ึงเราใชราคาของพาณิชยจังหวัด
ขอนแกน จึงตองขอโอนเพ่ิมงบประมาณ สวนรายการท่ี ๒ การจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง เครื่องเดิมท่ีใชมาเปนเวลานาน
ชํารุดไมสามารถใชบันทึกไดจึงขออนุมัติโอนเพ่ิมเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือใหม สวนโครงการท่ีขอโอนลดเปนโครงการท่ีเรา
ดําเนินการแลวเสร็จและมีเงินเหลือจายโดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้   

โอนเพ่ิม  
๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

          โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บานหนองแขม ๒ หมูท่ี ๑๓  
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บานหนองแขม ๒ หมูท่ี ๑๓ ขนาดผิวจราจร กวาง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๘๐๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 
๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีและปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔หนา ๑๑๘)  งบประมาณตั้งไว ๓๕๙,๒๐๐.-บาท  ขอโอนเพ่ิม ๓๘,๘๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๙๘,๐๐๐.-บาท 

๒.แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป คาครุภัณฑ 
โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง 

 - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงการประชุมฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

• หนวยความจําในตัวไมนอยกวา ๔GB 
• ไมโครโฟนในตัว 
• รูปแบบการบันทึก Linear PCM/MP๓ 
• รูปแบบการเลน LPCM/MP๓/AAC/WMA 
• จํานวนไฟลสูงสุดไมนอยกวา ๕๐๐๐ ไฟล (รวมจํานวนโฟลเดอร) 
• การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 
• การชารจดวยการเชื่อมตอ USB 
• แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ หนา ๙ ) ตั้งตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ 

ไมไดตั้งงบประมาณไว  ขอโอนเพ่ิม ๔,๖๙๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๖๙๐.-บาท 

รวมขออนุมัติโอนเพ่ิม ๔๓,๔๙๐.- บาท (ส่ีหม่ืนสามพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน) 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

        ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบานถึงถนนศรีเมืองน้ําซับ บานปาเปง หมูท่ี ๘  
– เพ่ือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบานถึงถนนศรีเมืองน้ําซับ บานปาเปง หมูท่ี ๘ ขนาดผิวจราจร 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๗๕๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีและปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หนา ๑๑๓) งบประมาณตั้งไว ๓๘๑,๒๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
๒๖,๒๐๐.-บาท ขอโอนลด ๒๖,๒๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ .-บาท 
        ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปาโนนเมืองหลวย บานกุดรู หมูท่ี ๔  

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปาโนนเมืองหลวย บานกุดรู หมูท่ี ๔  ขนาดผิวจราจร กวาง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๖๐๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ ๐.๕๐ 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีและปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หนา ๑๑๐) งบประมาณตั้งไว ๒๙๘,๒๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๘,๒๐๐.-ขอ
โอนลด ๑๗,๒๙๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๑๐.-บาท 
รวมขออนุมัติโอนลด ๔๓,๔๙๐.- บาท (ส่ีหม่ืนสามพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน) 
ระเบียบ/กฏหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  
ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามไหม ถาไมมีผมจะขอมติทานสมาชิกทาน
ใดเห็นชอบอนุมัตใิหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

 
 
 
 
 



-๖- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - เรื่องท่ี ๒ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาด
เงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เชิญทานเลขาฯครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
สําหรับญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มติท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน จํานวน 
๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.-บาท (สองลานหกแสนสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน)  เม่ือจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ปรากฏวาคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางไมสามารถท่ีจะถอดแบบ เพ่ือ
กําหนดราคากลางท่ีใชในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางได สาเหตุมาจากรายละเอียดโครงการไมไดกําหนดแบบท่ีจะใชใน
การกอสรางไว บางโครงการก็ไมไดกําหนดขนาดความกวาง ความลึก และงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน จึงไมสามารถ
ดําเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจางไดตามระเบียบฯ กําหนด  มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๑ โครงการ  ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปนรายโครงการเพ่ือเพ่ิมรายละเอียดโครงการใหชัดเจน ถูกตองและปรับลดปริมาณความยาว
และงบประมาณ บางโครงการใหถูกตอง  โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒๙ การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติสภาทองถ่ิน จึงขออนุมัติสภาฯองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
             ขอความเดิม 
          โครงการท่ี ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง บานแวง
นอย หมูท่ี ๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๑๕ ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดต้ังปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวง
นอยกําหนด งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
          โครงการท่ี ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูท่ี 
๒ ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๖๗ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต (พรอมฝาปด) สายกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันตก) บาน
กุดรู หมูท่ี ๔ โดยกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ความยาว ๒๒๖ ม. และวางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. 
จํานวน ๓๔ ทอน พรอมบอพัก จํานวน ๑ บอ และเทคอนกรีต ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ ม. และติดตั้งปายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูท่ี ๕ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๓๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. 
และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนสามหม่ืนบาทถวน) 

 
 
 
 
 



-๗- 

 โครงการท่ี ๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา บานโคกสี หมูท่ี ๖ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๗๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ 
๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงนอยศึกษา บานโคกสี หมูท่ี ๖ 
ขนาดผวิจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๐๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี งบประมาณ ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย – โคกกลาง บานหนองหอย หมูท่ี ๗ 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานปาเปง หมูท่ี ๘ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ 
๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม – โนนศิลา - ปาเปง บานโนน
ศิลา หมูท่ี ๙ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๘ ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด  
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูท่ี 
๑๐ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๘๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานโนนข้ีเหล็ก หมูท่ี ๑๑ ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๙๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ีและติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ 
๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถวน) 
 ขอความใหม 
 โครงการท่ี ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง บานแวง
นอย หมูท่ี ๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๑๕ ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ และ
ติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
หกหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 

          โครงการท่ี ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูท่ี 
๒ ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๖๗ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปาย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบรางยู พรอมฝาปด ถนนสายกุดรู - หนองไผ บานกุด
รู หมูท่ี ๔ ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบราง
ระบายน้ํา คสล. แบบเลขท่ี ทช-๕-๓๐๑/๔๕ และวางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๓๔ ทอน พรอม
บอพัก คสล.ขนาดกวาง ๐.๕๗ ยาว ๑ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พรอมฝาปด จํานวน ๑ บอ ตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ของทองถ่ินแบบทอระบายน้ําในถนนรางวี(ทอระบายน้ําขางเดียว)แบบเลขท่ี ท๒-๐๑ พรอมติดตั้งปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต. แวงนอยกําหนด  งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูท่ี ๕ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๓๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. 
ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ 
อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา บานโคกสี หมูท่ี ๖ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๗๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด  
งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงนอยศึกษา บานโคกสี หมูท่ี ๖ 
ขนาดผวิจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๐๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑  งบประมาณ 
๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย – โคกกลาง บานหนองหอย หมูท่ี ๗ 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบ 
ถนน ท ๑-๐๑  และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ 
๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานปาเปง หมูท่ี ๘ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 

 โครงการท่ี ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม – โนนศิลา - ปาเปง บานโนน
ศิลา หมูท่ี ๙ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๘ ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. ไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ 
และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด  
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูท่ี 
๑๐ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๘๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปาย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) 
 โครงการท่ี ๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานโนนข้ีเหล็ก หมูท่ี ๑๑ ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๙๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถ่ิน แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถวน) 
จึงนําเรียนเสนอสภาฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - มีทานสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมจะขอ
มติ ทานสมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ  
        มติท่ีประชุม ; อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - เรื่องท่ี ๓ ญัตติขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลจูงใจ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญทานเลขาฯครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับญัตติขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลจูงใจ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สืบเนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเปน
รางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดรับเงินรางวัลองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทท่ัวไป จํานวนงบประมาณ ๔๑๒,๑๖๒.๑๖.-บาท เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัครเขารับการ
ประเมินการบริหารจัดการท่ีดีจากสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผาน
เกณฑการประเมินฯ โดยการใชงบประมาณไดกําหนดไวในขอ ๙ ของประกาศฯวา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
รางวัลไปใชจายเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจถายโอนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน จึงเสนอขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือใชจายเงินงบประมาณตามแผนงาน ดังนี้ 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
ประเภทโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบรางยู พรอมฝาปด ถนนสายกุดรู - หนองไผ บานกุดรู หมูท่ี ๔ 

ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบรางระบาย
น้ํา คสล.ยานชุมชน แบบเลขท่ี ทช-๕-๓๐๑/๔๕ พรอมติดตั้งปายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐.-บาท (ส่ีแสนเหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)  

 
 
 
 
 



-๑๐- 

 หลักการและเหตุผล  สืบเนื่องมาจากถนนลาดยางสายกุดรู-หนองไผ ซ่ึงผานบานกุดรูไมมีทางระบายน้ําเวลาฝน
ตกน้ําจะทวมถนนและถนนยังชํารุดเปนหลุมเปนบอประชาชนบานกุดรูและผูท่ีใชถนนในการสัญจรไปมาไดรับความ
เดือดรอนจึงจําเปนตองดําเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือกอสรางรางระบายน้ําใหน้ําไหลไดสะดวกไมทวมขังเวลาฝนตก
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - มีทานสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมจะขอ
มติ ทานสมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลจูงใจสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบรางยู พรอมฝาปด ถนนสาย
กุดรู - หนองไผ บานกุดรู หมูท่ี ๔ ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม ; อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ –  เรื่องท่ี  ๔ : ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดยื่นญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติประธานสภาฯ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสงญัตติใหสมาชิกสภาฯ ทราบตามหนังสือเชิญประชุมท่ีทางเลขานุการ
สภาฯ ไดจัดสงใหสมาชิกสภาฯ ไปแลวนั้น และกอนท่ีจะดําเนินการขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย
วิธีการจัดทําขอบัญญัติและข้ันตอนการพิจารณาใหท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 

นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – ในระเบียบวาระท่ี  เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใชบังคับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

และมาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ (๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม 
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ขอ ๔๓ รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 

๑) หลักการของรางขอบัญญัติ 
๒) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 
การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบแนบทายระเบียบนี ้
 

 
 
 
 
 



-๑๑- 

เม่ือประธานสภาทองถ่ินไดรับญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแลวเห็นวาถูกตอง ใหสงสําเนาแกสมาชิก
สภาทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมเวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมใหนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนกําหนดเวลานัดประชุม ....... 

ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การ
พิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ....... 

ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่งใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงราง
ขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปรายหาม
ไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่งสภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสองใหปรึกษาเรียงตามลาดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสง
ปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่อง 
ใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ 
เปนอันระงับไวกอนแตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไปสภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบราง
ขอบัญญัติก็ได 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติให
ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลว ใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุมเวนแตกรณีตองพิจารณาเปน
การดวน 

ในการประชุมตอวาระท่ีสองใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไวเทานั้น 
ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสามไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมี

การอภิปรายถามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินเลขานุการสภา พ.ศ. 

๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสาม
วาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 



-๑๒- 

ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลวการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็อยากจะใหท่ีประชุมไดเสนอ
และลงมติกอนวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือสามวาระรวดเดียวครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ตามท่ีเลขานุการสภาไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายใหทราบไปแลวนั้น 
ผมขอใหผูบริหารหรือสมาชิกสภาฯ ไมนอยกวาหนึ่งในสามเสนอวาจะพิจารณารางขอบัญญัติเปนสามวาระรวดหรือจะ
พิจารณารับหลักการในการประชุมสภาฯ คราวนี้ และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระท่ี ๒ และลงมติในวาระท่ี ๓ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. – ผมเสนอใหพิจารณา รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ผมอยากสอบถามท่ีประชุมวามีทานใดตองการเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม
เม่ือท่ีประชุมไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติมหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ก็จะขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหพิจารณาราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว 

มติท่ีประชุม ; อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ตอไปก็จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวง

นอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ (วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ) ขอเชิญนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ชี้แจงหลักการเหตุผลรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ตอท่ีประชุมสภาฯ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.– สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เราไดรับหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทยแจงวา ดวยศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมี
พระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกขสุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใตรมพระบารมี และทรงมีพระ
ประสงคใหโรคพิษสุนัขบาหมดจากประเทศไทยโดยตองคอยเปนคอยไป และรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเปนประธาน
กรรมการฯ พรอมพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ ทรงรวมเปนรองประธาน และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการจากกระทรวงมหาดไทยและกรม กองตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงค และเพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามประปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  ดําเนินการดังนี้ 

๑. ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนทราบขอมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบา และหนาท่ีความรับผิดชอบของ

เจาของสัตวตามกฎหมาย รวมถึงการสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการเลี้ยวสัตว 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

๒. สํารวจขอมูลจํานวนและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 

๓. ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. จัดทําและประกาศใหเทศบัญญัติและขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ในสวนพ้ืนท่ีของ

ตําบลแวงนอยเราในปท่ีผานมาก็เกิดโรคพิษสุนัขบาข้ึนในพ้ืนเพ่ือเปนการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีทาง

ผูบริหารจึงเสนอขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ 

เพ่ือใหสภาฯพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เรื่อง  

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสอดคลองและเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน เหตุผล อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา  ๗๑   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี  ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   องคการบริหาร

สวนตําบลแวงนอยโดยความเห็นชอบของ สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย และนายอําเภอแวงนอยจึงตรา

ขอบัญญัติข้ึน ก็ขอใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณาครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดแถลงหลักการ
และเหตุผล พรอมท้ังรายละเอียดแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
พ.ศ.๒๕๖๑ ตอท่ีประชุมสภาฯ ไปแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๓ วาดวยญัตติ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่งใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงขอบัญญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคท่ีจะ
อภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ทานใด 
ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทาน
สมาชิกคงจะไดศึกษารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ แลว 
นะครับทุกทานตองทําความเขาใจนะครับเพราะตองบังคับใชในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเรา ผมก็ไดศึกษา
แลวก็ครอบคลุมในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอยเรา บางขอก็เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวในพ้ืนท่ีเรา บางขอก็ยังไมเกิดก็ถือวาเปนการ
มองไปขางหนาอาจเกิดปญหาไดก็มีการกําหนดไว  ในสวนขอท่ี ๕ ในสวนของบานหนองแขมก็มีปญหา หมูท่ีเลี้ยงใน
หมูบานสงกลิ่นเหม็นรบกวนและน้ําเนาเสีย และปญหาสุนัขท่ีเจาของปลอยปละละเลย ถาประกาศใชก็จะประชาสัมพันธ
ใหผูเก่ียวของไดรับทราบและดําเนินการแกไขก็จะเปนประโยชนในชุมชน แตก็อยากใหทานเลขาฯไดชี้แจงประเด็นการ
เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวใหทานสมาชิกไดทราบหนอยครับ 
          นายจํานงค  หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  - สําหรับปญหาโรคพิษสุนัขบาระบาด หมา แมว เปนนโยบาย

กระทรวงมหาดไทยท่ีแจงใหทองถ่ินสํารวจขอบัญญัติวามีการควบคุมหรือไมถาไมมีขอบัญญัติก็มีปญหาในการควบคุม ให

ทองถ่ินตรวจสอบและออกขอบัญญัติ ตามขอ ๕ ท่ีกําหนดวา ใหพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เปนเขตควบคุม

การเลี้ยงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ ๑. สุนัข ๒. แมว ๓. โค ๔. กระบือ ๕ .สุกร ๖. ไก ๗. เปด ๘. สัตวอ่ืนๆ 

๙. สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ซ่ึงไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 
 

 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ท้ังนี้โดยอาจ

ควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  

ซ่ึงถามีปญหาในอนาคตนายกสามารถกําหนดเพ่ิมไดถามีผลกระทบจนเกิดปญหาข้ึนในพ้ืนท่ีเรา  

สวนขอ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  

ดังตอไปนี้ 

 ๑. จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท และชนิดของสัตวโดยมี 

ขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของ

เสียท่ีเกิดข้ึนอยางถูกสุขลักษณะ 

 ๒. รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ ใหถูกสุขลักษณะ  ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมม   จนเกิด

กลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 

 ๓. เม่ือสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันมิใหเปน 

แหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอน

ของแหลงน้ํา 

 ๔. จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

 ๕. ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว โดยปราศจากการ 

ควบคุม หากประสงคจะไปเลี้ยงในสถานท่ีอ่ืนตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานท่ีและตองควบคุมดูแล  กรณีเปนสัตวดุ

รายจะตองเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยาง

ชัดเจน 

 ๖. ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 ๗. ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอ่ืนไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

 ๘. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ัง 

ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

 เปนขอปฏิบัติเจาของสัตวเลี้ยงตองดําเนินการเพ่ือใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะไมเปนการสรางความเดือดรอน
ใหกับคนอ่ืนครับ 

นายสํารอง  ปตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ถือวา
เปนนโยบายท่ีดีในการแกไขปญหาหมา แมว จะไดไมทําความเดือดรอนใหคนอ่ืน เพราะสัตวเลี้ยงบางชนิดก็สรางความ
รําคาญถามีกฎหมายควบคุมและสงใหผูใหญบาน ฝายปกครอง ไดประชาสัมพันธวาเรามีกฎบังคับใชเจาของสัตวไดรับรู ก็
เปนเรื่องท่ีดีครับผมเห็นดวยถาเราจะออกขอบัญญัติตรงนี้มาบังคับใชแตตองประชาสัมพันธใหประชาชนทราบครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ไดสอบถามท่ีประชุมสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๕ ขอ ๖๕ วรรคแรก ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวาเปนการปด
อภิปราย... ฯลฯ ผมจึงปดการอภิปราย วรรคสอง เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
ตอไปเปนการขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ผมจึงขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็น
ควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โปรด
ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม :  รับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอย
สัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - เม่ือสภาเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ แลวขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบตอไป 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๑ ความวา ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ให
ปรึกษาเรียงตามลาดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ดังนั้น จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอคําแปรญัตติตอท่ีประชุมสภาฯ สามารถเสนอตอท่ี
ประชุมสภาฯ ได 

ท่ีประชุมสภาฯ : รับทราบจากนั้นจึงไดรวมกันปรึกษาหารือและมีการอภิปรายกันเปนเวลาพอสมควรจนเปนท่ี
เขาใจในรายละเอียดตางๆ ครบถวนดีแลว จึงมอบใหประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมตอไป 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติไมมีทานใดขอเสนอคําแปรญัตติ จึง
ขอมติจากท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมท่ีเสนอหรือไม 

ท่ีประชุมสภาฯ : เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมีมติรับหลักการใน

วาระท่ี ๑ ประธานสภา ไปแลวนั้น และไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแปรญัตติในวาระท่ี ๒ ผมจึงขอใหท่ีประชุมสภา
ฯ ไดพิจารณาในวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติวาจะใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุมสภาฯ :  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เรื่องท่ี ๕  :  ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ การพิจารณาก็จะเหมือนกับญัตติพิจารณารางขอบัญญัติฯ เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีผานมาครับ  ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การ
พิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน 
 

 
 
 
 
 



-๑๖- 

คณะกรรมการแปรญัตติ .......ผมก็ขอใหผูบริหารหรือสมาชิกสภาฯ ไมนอยกวาหนึ่งในสามเสนอวาจะพิจารณาราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนสามวาระรวด หรือไม 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.– เสนอใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ไดสอบถามท่ีประชุมวามีทานใดตองการเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมเม่ือท่ี
ประชุมไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติมหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ก็จะขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหพิจารณารางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑  สามวาระรวดเดียว 

มติท่ีประชุม ; อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉนัท 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ลําดับตอไปจะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ รับหลักการ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ชี้แจงหลักการเหตุผลรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑   ตอท่ีประชุมสภาฯ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.– ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดรับแจงจากจังหวัดขอนแกน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยแจง
เรงรัดใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราท่ียังไมไดออกขอบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก็คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ทางผูบริหารจึงจัดทําราง
ขอบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ และเสนอญัตติใหสภาฯพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสอดคลอง
และเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน เหตุผล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะ  อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชน  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการ
แพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน  ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  ซ่ึง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีข้ันตอนการดําเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ  ขน  และกําจัด  สมควรกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปน
ผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ตาม มาตรา  ๒๐  และ  ๔๔  แหง 
พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ นี้ข้ึน  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดแถลงหลักการ
และเหตุผล พรอมท้ังรายละเอียดแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
๒๕๖๑  ตอท่ีประชุมสภาฯ ไปแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๓ วาดวยญัตติ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่งใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงขอบัญญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคท่ีจะ
อภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใด 
ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 

 
 
 
 
 
 



-๑๗- 

นายสํารอง  ปตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – ขยะติดเชื้อบานดอนหันจะเขาหลักเกณฑอยูเพราะมีการฆาสัตว วัน
ขางหนาอาจมีปญหาในเรื่องขยะติดเชื้อได และอีกเรื่องหนึ่งคือน้ําเสียตนเหตุอยูบานศรีเมืองท่ีซักผาแลวปลอยน้ําเสียท้ิง 
เด็กๆลงเลนน้ําอาจติดเชื้อไดถามีขอบัญญัติเราก็อาจมีอํานาจในการไปดูแลตรงนี้ไดผมเห็นดวยครับ สวนการเก็บ
คาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติผมก็วาเหมาะสมดีกับในพ้ืนท่ีของเราครับ 

นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  –ในสวนของคาธรรมเนียมเรากําหนดตามกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๙ ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีใหอํานาจทองถ่ินในการกําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ไดครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ไดสอบถามท่ีประชุมสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๕ ขอ ๖๕ วรรคแรก ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวาเปนการปด
อภิปราย... ฯลฯ ผมจึงปดการอภิปราย วรรคสอง เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
ตอไปเปนการขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ผมจึงขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควรรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม : รับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.
๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ลําดับตอไปการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ (วาระท่ี ๒) เชิญทานเลขาฯครับ 

นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – เม่ือสภาเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๑ ความวา ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง 
ใหปรึกษาเรียงตามลาดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ก็ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอคําแปรญัตติตอท่ีประชุม
สภาฯ สามารถเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ ได 

ท่ีประชุมสภาฯ : รับทราบจากนั้นจึงไดรวมกันปรึกษาหารือและมีการอภิปรายกันเปนเวลาพอสมควรจนเปน
ท่ีเขาใจในรายละเอียดตางๆ ครบถวนดีแลว จึงมอบใหประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตอไป 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติไมมีทานใดขอเสนอคําแปรญัตติ จึง
ขอมติจากท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมท่ีเสนอหรือไม 

ท่ีประชุมสภาฯ : เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมีมติรับหลักการใน

วาระท่ี ๑ ประธานสภา ไปแลวนั้น และไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแปรญัตติในวาระท่ี ๒ ผมจึงขอใหท่ีประชุมสภา
ฯ ไดพิจารณาในวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติวาจะใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 
 
 
 



-๑๘- 

มติท่ีประชุมสภาฯ :  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เช้ือ พ.ศ.๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล ท้ัง ๒ เรื่อง คือ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.
๒๕๖๑ และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ แลวในข้ันตอนตอไปจะได 
นําเสนอตอทานนายอําเภอแวงนอยพิจารณาอนุมัติและและนายกลงนามประกาศใชตอไป 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานเลขาครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําใน

วาระอ่ืนๆผมมี ๒ เรื่องครับ 
๑. โครงการกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราก็ขอใหทานสมาชิกได

ประชาสัมพันธใหชาวบานไดสมัครในตอนนี้มีสมัครจํานวน ๗๐๐ กวาครัวเรือนประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นตของครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีตําบลแวงนอยก็ขอใหทานสมาชิกทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนเก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑการหักเงินของ
สมาชิกเพราะมีบางหมูบานยังไมเขาใจ 

๒. เม่ือวันท่ี ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีผานมาคุณนายผูวาพรอมคณะประมาณ ๘๐ ทานมาเท่ียวชมอําเภอ
แวงนอยเราผมไดติดตามทางคณะเยี่ยมชมวิถีบานตลาด มาดูแหลงศึกษาเรียนรูบาน พอคํามี ปุงโพธิ์ และกําหนดการวา
จะมาบานอีโล ตําบลแวงนอยเราแตไมไดมาตามเปาหมายก็แจงใหทานสมาชิกทราบครับ 

นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี ๒ –  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมอยาก
สอบถามฝายก้ันน้ําลําหวยนาท่ีชํารุดเสียหายไมสามารถกักเก็บน้ําไวไดประชาชนไดรับความเดือดรอนผมทําหนังสือรอง
ทุกขมาแลวอยากสอบถามวาเรื่องไปถึงไหนแลวครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. – ในสวนท่ีทานบุญยมสอบถามตอนนี้อยูระหวางหาผูรับจางดําเนินการ
อยูครับ ก็จะพยายามหาผูรับจางมาดําเนินการใหโดยเร็วครับ 

นายโสพิน  แกวอุดร ส.อบต.หมูท่ี ๑๐ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม
ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมงานอุปสมบทของลูกชายผมท่ีผานมาเม่ือวันท่ี ๑๓ และอยากสอบถามวางบประมาณท่ีทําจะ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูท่ี ๑๐  จะกอสรางเม่ือไหรครับ
และอีกเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานฝาชํารุดชาวบานไดทวงติงมาและผมไดสงหนังสือมาแลวอยากสอบถามวาเรื่อง
ไปถึงไหนแลวครับ 

นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ –  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน อยาก
สอบถามท่ีทําหนังสือขอทอระบายน้ําท่ีขุดรื้อท่ีบานอีโล อยากขอความอนุเคราะหใหเก็บเปนระเบียบเพ่ือท่ีจะนํามาใชตอ
ไดครับ 

นายจํานงค  หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  - ตอบทานโสพินครับ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุง
ตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูท่ี ๑๐  จะกอสรางเม่ือไหร และจะเอาเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทของหมูบานมาทํากอน
ไดหรือไมนั้นผมตองสอบถามทางชางกอนวาความยาวเทาไหรเพราะถาเอาเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทไปลงกอนแลวพอนํา
งบประมาณของเราไปลงแลวเลยไปเขตเทศบาลก็จะเกิดปญหาถาความยาวไดงบประมาณไหนลงกอนก็ไมมีปญหาครับ 
สําหรับฝาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานชํารุดใหชางไปประมาณราคาแลวยังไมเห็นสงมาใหผม สวนทานวันชัยในเรื่อง 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

ทอระบายน้ําท่ีขุดข้ึนมานั้นตองประสานผูใหญบานอีโลท่ีจะแจงใหเขารื้อแลวนํามาเก็บท่ีประชาคมหมูบานกําหนดไวใน
เบื้องตนเขาก็รับทราบแลวก็ลองไปไปประสานบานอีโลดูครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น .- 
 

                                                       (ลงชื่อ)     จํานงค  หนายโสก                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)   เสมือน  นาอุดม              ผูรับรองรายงานการประชุม 
              (นายเสมือน  นาอุดม) 
                                               รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                                                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

                    

(ลงชื่อ)  วิเชียร  ดวงจุมพล                       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)   สํารอง  ปตตาทานัง                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)   ประยัติ  ศรีอุน                         เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


