
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

เร่ือง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2563 

............................................. 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 33 วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมี
มติรับรองแล้วให้เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  นั้น 

  ดังนั้น  จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน
การชุมแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  

 

 

       (นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  



บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563 

ครั้งที่  1/2563 
วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ผู้มาประชุม 
 

    

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์ ประธานสภาฯ แสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์  
2 นายสมพร  พูนนอก รองประธานสภาฯ สมพร  พูนนอก  
3 น.ส.ชดาภา  สุดสายเนตร เลขานุการสภาฯ ชดาภา  สุดสายเนตร  
4 นางสร้อย  อินทะเว ส.อบต.  ม.4 สร้อย  อินทะเว  
5 นางสุทิพย์  กุตาวัน ส.อบต.  ม.6 สุทิพย์  กุตาวัน  
6 นางวิภาวรรณ  วันจันทร์ ส.อบต.  ม.6 วิภาวรรณ  วันจันทร์  
7 นายไสว  คะโลรัมย์ ส.อบต.  ม.8 ไสว  คะโลรัมย์  
8 นายสมศักดิ์  เมืองแพน ส.อบต.  ม.8 สมศักดิ์  เมืองแพน  
9 นายไพรินทร์  ชินรัมย์ ส.อบต.  ม.9 ไพรินทร์  ชินรัมย์  

10 นายสมบัติ  ทราบรัมย์ ส.อบต.  ม.9 สมบัติ  ทราบรัมย์  
11 น.ส.กองเงิน  พุ่มพวง ส.อบต.  ม.10 กองเงิน  พุ่มพวง  
12 นายนนทกร  ดวงทอง ส.อบต.  ม.11 นนทกร  ดวงทอง  
13 นางสายทอง  ชารีคาน ส.อบต.  ม.11 สายทอง  ชารีคาน  
14 นายสนั่น  แซมรัมย์ ส.อบต.  ม.12 สนั่น  แซมรัมย์  
15 นายดี  แซกรัมย์ ส.อบต.  ม.12 ดี  แซกรัมย์  
16 นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน ส.อบต.  ม.15 ทวีศักดิ์  บุตดาวัน  
17 นายปัญจพล  แสนรัมย์ ส.อบต.  ม.15 ปัญจพล  แสนรัมย์  
18 นายวิชัย  เซิกรัมย์ ส.อบต.  ม.16 วิชัย  เซิกรัมย์  
19 นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์ ส.อบต.  ม.17 วิชาญ  เพ็งพระจันทร์  
20 นายจำนงค์  ทราบรัมย์ ส.อบต.  ม.17 จำนงค์  ทราบรัมย์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทองอยู่  อินทรกำแหง นายก อบต.ทะเมนชัย ทองอยู่  อินทรกำแหง  
2 นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย รองนายก อบต.ทะเมนชัย วสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย  
3 นางสมบัติ  สีดาสะมา รองนายก อบต.ทะเมนชัย สมบัติ  สีดาสะมา  
4 นายชัยศิลป์  มีศรี เลขานุการนายก อบต. ชัยศิลป์  มีศรี  
5 นางอิสรีย์  ใจดี รองปลัด อบต. อิสรีย์  ใจดี  
6 น.ส.อุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อุราวัลย์  เธียรจรัสวงศ์  
7 น.ส.ศุภรัสมิ์  พัฒน์ธนกฤษศิริ หน.สำนักปลัด ศุภรสัมิ์  พัฒน์ธนกฤษศิริ  
8 น.ส.จิรวรรณ  บรรดิษรัมย์ นักวิเคราะห์ฯ จิรวรรณ  บรรดิษรัมย์  
9 น.ส.นันธิยา  สะเทิงรัมย์ นิติกร นันธิยา  สะเทิงรัมย์  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. 

:     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแสงเพ็ชร์  เชือบรัมย์  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 

    
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  :     ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 

1/2562  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562) 
ประธานสภาฯ :     เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงรายละเอียด 
 

คณะกรรมการตรวจการประชุม   :     เรียน  ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
โดยนางสายทอง  ชารีคาน   ท่าน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4   
     ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562  แล้วปรากฏมีการ 
     แก้ไขในส่วนของระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพ่ือทราบ  ข้อ  3.4  การราย 
     งานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2562  หัวข้อ 
      รายละเอียดสรุปผลการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้าน 
     เศรษฐกิจ  จำนวน 40  บาท  แก้ไขเป็น 40,000  บาท  นอกนั้นเห็น 
     ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  จึงขอรับรองราย 
     งานการประชุม 
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ประธานสภาฯ    :     ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   
     ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562 

 

 
ที่ประชุม     :     มีมต ิ รับรอง  จำนวน  18 เสียง    
       ไม่รับรอง จำนวน  0 เสียง 
       งดออกเสียง จำนวน  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง  เพื่อทราบ   
     3.1  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการ 
     เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ    :     เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
 

ปลัด อบต.ฯ    :     ดว้ยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ 
     ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  ข้อ  231  กำหนดให้ภายหลังระเบียบ 
     นี้มีผลใช้บังคับให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคล 
     เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง 
     ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนด 
     ระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยลงนามประกาศรับสมัคร  ในวันที่  27 
     มกราคม  2563 ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่  3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ใน 
     ส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
     มีผู้ประสงค์สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหา  จำนวน  4  ราย  ทั้งนี้ได้จัด 
     เอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 
     เพ่ือพิจารณาต่อไปเรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลมีได้  จำนวน  3  คน 
     3.2  การรายงานสถานะการเงิน  ปีงบประมาณ  2562 
 

ประธานสภาฯ    :     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง   :     เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
     ประชุมทุกท่านรายงานสถานะการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2562   
     ตามเอกสารที่แจกไปนั้นขอสรุปรายละเอียดดังนี้ 
            ประมาณการรายรับ  = 31,000,000       บาท 
           รับจริง    = 35,068,304.12  บาท 
           จ่ายจริง    = 31,711,624.34  บาท 
           รายรับ – รายจ่าย   =   7,572,276.90  บาท 
                 (เข้าเป็นเงินสะสม) 
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         =   1,135,841.54  บาท 
                (เข้าเงินทุนสะสม) 

 
 
            เงินทุนสะสมทั้งหมด      =   13,531,270.35  บาท 
            เงินสะสมทั้งหมด       =   25,109,696.24  บาท 
            จ่ายขาดเงินสะสมปี 2562    = 31,711,624.34  บาท 
            รายรับ – รายจ่าย       =   4,481,974.94  บาท 
 

ประธานสภาฯ    :     สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    :     ไม่มีผู้สอบถาม / รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่อง  เพื่อพิจารณา   
     4.1  การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  2563  และ 
     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2564 
 

ประธานสภาฯ    :     ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
     ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  21   
           วรรคหนึ่ง  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี   
     ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   
     วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย 
     ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น 
     นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำ 
     ความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
           วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็น 
     ประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนัก 
     งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ตามระเบียบที่กล่าวถึง  จึงขอนำปรึกษาต่อที่ประชุมว่าจะกำหนด 
     สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2563  และวันที่เริ่มสมัยประชุมสมัย 
     แรกของปีถัดไปตามร่างประกาศท่ีแจกไป คิดว่าทุกท่านคงได้ศึกษาราย 
     ละเอียดกันบ้างแล้ว  มีท่านใดที่เห็นเป็นอย่างอ่ืนของเชิญแสดงความคิด 
     เห็นได้นะครับ 
 

ที่ประชุม    :     ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็น 
 

ประธานสภาฯ    :     เมื่อไม่มีผู้ในเสนอความคิดเห็นหรือเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็จะขอมติที่ 
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    ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ได้นำปรึกษาหรือตามร่างประกาศที่แจกไป 
 

ที่ประชุม    :     มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2563  จำนวน 
     4  สมัย  ดังนี้ 
           1.  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ในเดือนกุมภาพันธ์  มีกำหนด  15  วัน 
     นับตั้งแต่วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป 
          2.  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ในเดือนมิถุนายน  มีกำหนด  15  วัน 
     นับตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป 
          3.  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ในเดือนสิงหาคม  มีกำหนด  15  วัน 
     นับตั้งแต่วันที่  13  สิงหาคม  2563  เป็นต้นไป 
          4.  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ในเดือนธันวาคม  มีกำหนด  15  วัน 
     นับตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  2563   
          5.  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2564  ใน 
     เดือนกุมภาพันธ์  มีกำหนด  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์  
     2564  เป็นต้นไป 
 

ประธานสภาฯ    :  เมื่อที่ประชุมมีมติดังนี้แล้วต่อไปจะได้ประกาศเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
 

     4.2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลทะเมนชัย   
     เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ................ 
 

ประธานสภาฯ    :     ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
     (1)  ตามมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
     ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.  2552  องค ์  
      การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ 
     ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ 
     อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรม 
     เนียมที่เรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ 
     ปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  ร่าง 
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหารหรือ 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือราษฎรในเขตองค์การบริหาร 
     ส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  ใน 
     กรณีนายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
     ตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน  15  วัน  นับตั้ง 
     แต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว 
     ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
     นั้น  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติ 
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       องค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว  มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ 
             องค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

               ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้ 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์ 
           การบริหารส่วนตำบลได ้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ 

     แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ 
           วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอ 

            หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภา 
          องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในร่างข้อบัญญัติองค์การ  

                                              บริหารสว่นตำบลนัน้เป็นอันตกไป 
         คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยนายกองค์การ 
        บริหารส่วนตำบลทะเมนชัยจึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติดังต่อไปนี้   
           1.  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เรื่อง   
       การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ............... 
           2.  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เรื่อง   
       การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
           3.  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เรื่อง   
     การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ................ 
    (2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
     ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 
      ข้อ  45  วรรคแรก  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
     พิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
       สามวาระรวดเดียวก็ได้ 
           วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น 
     หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่ 
     อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ 
     พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ 
     ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธาน 
     ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ข้อ  49  วรรคสาม  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง   
     กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปร 
     ญัตติด้วยวาจาได้ 
    ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียง 
     ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ 
     แก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
    ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3  ไม่มีการอภิปราย   
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     เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตอันควร 
                          ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
                                            ข้อบัญญัติหรือไม่  นี่คือระเบียบกฎหมายที่เราจะใช้ในการพิจารณาข้อบัญญัติ 
                                            ทั้ง  3  ฉบับ  มีท่านใดไม่เข้าใจหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    :  ไม่มีผู้สอบถาม 
 

ประธานสภาฯ    :  เมื่อไม่มีผู้สอบถาม  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  จึง 
     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
     วาระท่ี  1  การรับหลักการ 
นิติกร     :  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
     ทุกท่านบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การ 
     บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.......... 
     หลักการ  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
     เหตุผล  โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ 
     เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ 
     เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  จะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ 
     กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน 
     และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ซึ่งการจัดการสิ่ง 
     ปฏิกูลมีข้ันตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน  ตั้งแต่การเก็บ  ขน   
     และกำจัด  สมควรกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับ 
     สุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เป็นผู้ 
     ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็น 
     ธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  และ 
     อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของ 
     ราชการส่วนท้องถิ่น  และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ 
     บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล 
     โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด 
     ค่าบริการนี้  รายละเอียดทุกท่านคงได้ศึกษารายละเอียดบ้างแล้ว   
     สาระสำคัญจะอยู่ที่อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  ขน  กำจัด   
      และการออกใบอนุญาต 
     ลำดับที่  1  ใบอนุญาต 
     ลำดับที่  2  อัตราค่าธรรมเนียมให้บริการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่ง 
     ปฏิกูลพูดให้เข้าใจง่ายๆ  คือรถบริการดูดส้วมในหมู่บ้าน 
 

ประธานสภาฯ    :   ขอให้ที่ประชุมได้ศึกษา  และปรึกษาในรายละเอียดอย่าง 
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     รอบคอบ  ดูว่าอะไรที่เน้นผลประโยชน์  หรือผลกระทบต่อชุมชน 
     ขอให้ดูให้ละเอียด  ก่อนที่จะมีการขอมติท่านใดจะอภิปรายหรือ 
     เสนอข้อคิดเห็นขอเชิญครับ 
 

นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน   :   เรียนท่านประธานสภาฯ  ก่อนที่จะมีการพิจารณา  ผมขอ 
     เสนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
 

ประธานสภาฯ    :  ขอผู้รับรอง 
 

ที่ประชุม    :  ผู้รับรอง 1.  นายนนทกร  ดวงทอง 
       2.  นางสายทอง  ชารีคาน 
 

ประธานสภาฯ    :  เมื่อที่ประชุม  มีมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  การพิจารณา 
     วาระท่ีสองที่ประชุมสภาฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  ต่อไปมี 
     ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 
นายนนทกร  ดวงทอง  : เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมมีปัญหาที่จะเสนอเนื่องจากได้รับการ 
     ร้องเรียนจากประชาชน  กรณีการคิดราคาไม่เท่ากัน  และขอให้ 
     ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วย 
 

ประธานสภาฯ    :  ขอเชิญนิติกรชี้แจง 
 

นิติกร     :  สำหรับการเก็บค่าบริการจะเก็บเป็นลูกบาศก์เมตร  คิดตามจำนวน 
     ท่อ/ขนาด  การคิดราคาตามที่ได้สอบถามจะมีกรณีท่ีเป็นการสูบครั้งแรกที่ 
     มันดูดไม่ขึ้น  จะมีค่าบริการเพ่ิมเติม  อันนั้นเป็นการพร้อมใจกันทั้งสอง 
     ฝ่าย  หรือหากท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  ก็ขอให้แจ้งได้ท่ี 
     องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้แจ้งผู้ให้บริการได้ปรับปรุง  หรือเพ่ือใช้ 
     ประกอบการพิจารณาการต่อใบอนุญาตครั้งต่อไป  สำหรับการ 
     ประชาสัมพันธ์นั้นทุกครั้งที่มีข้อบัญญัติหรือข่าวสารต่างๆก็ประชาสัมพันธ์เสียง 
     ตามสายหมู่บ้านคะ 
 

ประธานสภาฯ    :   มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    :   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ    :   เมื่อไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติขององค์การ 
     บริหารส่วนตำบลเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ............ 
 
ที่ประชุม    :   มีมต ิ   รับหลักการ จำนวน  18 เสียง 
       ไม่รับหลักการ จำนวน    0 เสียง 
       งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
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วาระท่ี  2  การแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ    :  ในการพิจารณา  วาระท่ี  2  ที่ประชุมสภาฯ  เป็นกรรมการ 
                                             แปรญัตติเต็มสภาฯ  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                                             แปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติจะแปรในข้อใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    :  ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม  จำนวน  18  เสียง 
        ให้มีการแปรญัตติ จำนวน   0  เสียง 
        งดออกเสียง  จำนวน   1  เสียง 
 
ประธานสภาฯ    : เมื่อไม่มีการแปรญัตติ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่  3 
 

     วาระท่ี  3  การตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ    :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย เว้น 
     แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร  การ 
     พิจารณาในวาระนี้ 
ที่ประชุม    :   มีมติ            ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 18  เสียง 
       ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน  0   เสียง 
       งดออกเสียง   จำนวน   1   เสียง 
 

ประธานสภาฯ    :  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว 
     เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

    4.3  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลทะเมนชัย   
     เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.........   
ประธานสภาฯ    :  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
     ทะเมนชัย  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ........... 
     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
 

นิติกร     :     หลักการ 
           ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
           เหตุผล 
           โดยที่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วย 
     สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษ 
     ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตราย 
     ต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในท้องถิ่น  กำหนดหลักเกณฑ์ 
     และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
     หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกัน 
     อันตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็น 
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     อันตรายต่อสุขภาพ  อัตราค่าธรรมเนียม  การออกใบอนุญาตให้ดำเนิน 
     กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงตราข้อบัญญัตินี้  และเพ่ือประโยชน์ใน 
     การกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุม 
     ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภา 
     ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่  5)   
     พ.ศ. 2546  ประกอบมาตรา  32  มาตรา  54  มาตรา  55  และ 
     มาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และที ่
     แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยจึงเสนอเพ่ือสภา 
     องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ประธานสภาฯ     :     แจ้งให้ที่ประชุมได้พิจารณาก่อนจะมีการลงมติ  หากสงสัยจะ 
     สอบถามหรืออภิปรายข้อใดให้เสนอและทำการปรึกษาหารือ  และสั่งปิด 
     การประชุมเป็นเวลา  10  นาที 
 
ประธานสภาฯ     :     ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  อภิปรายหรือสอบถามข้อความที่ยังไม่เข้าใจ 
     ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระท่ี  1 
 

นายนนทกร  ดวงทอง  :     สอบถามการจัดให้มีมหรสพ  หมายความว่าอย่างไร  แล้วที่ชาวบ้าน 
     จัดงานบุญแล้วมีมหรสพสมโภชน์จัดอยู่ในประเภทนี้หรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ     :     เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
 

นิติกร     :     การจัดให้มีมหรสพ  คือ  มีการเสนอ  มีเก็บค่าเข้าชม  กรณีงานบุญ   
     มีมหาสพไม่เข้าข่ายที่ต้องเก็บค่าธรรมเนียม 
 

นายนนทกร  ดวงทอง  :     สอบถามกิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  จะเก็บค่าธรรมเนียมกรณีใด 
 

ประธานสภาฯ     :     เชิญนิติกร  ชี้แจงครับ 
 

นิติกร     :     จะเก็บค่าธรรมเนียม  กรณีสะสมเพ่ือจำหน่าย 
   

ประธานสภาฯ     :     มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์   :     ขออภิปราย  กิจการที่เก่ียวกับตัวสัตว์เลี้ยง  1.2)  การเพาะพันธุ์และ 
     การอนุบาลสัตว์ปีก  ไม่ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพราะส่วนมาก 
     ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่กันอยู่แล้วเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ 
 

ประธานสภาฯ     :     การออกข้อบัญญัตินี้จะเป็นคู่มือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  ซึ่งหาก 
     ไม่มีการออกข้อบัญญัติควบคุมไว้อนาคตหรือในปัจจุบันหากมีกิจการใดๆ   
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     ที่ต้องควบคุม  แต่ไม่ได้บัญญัติไว้จะเกิดผลเสียกับพ่ีน้องประชาชนมากกว่า   
     มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายนนทกร  ดวงทอง  :     ขอสอบถามกรณี  ข้อ  3  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร  กรณีท่ีมีรถ 
     เกี่ยวข้าวมาจากนอกพ้ืนที่จะดำเนินการเช่นใด 
 

ประธานสภาฯ     :     เชิญนิติกร  ชี้แจงครับ 
 

นิติกร     :     กรณีท่ีมีรถเก่ียวข้าวจากนอกพื้นที่มารับจ้างในเขตพ้ืนที่องค์การ 
     บริหารส่วนตำบล  คงต้องอาศัยท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้นำ  เจ้าของนา   
     รวมทั้งผู้ที่รับจ้างเก่ียวข้าวที่อยู่ในพื้นท่ีช่วยแจ้งให้  องค์การบริหารส่วน 
     ตำบลทราบ  เพราะหาท่านไม่แจ้งทางเจ้าที่ก็จะไม่รู้  รวมถึงผู้ที่เป็น 
     นายหน้าทั้งหลาย  ต้องช่วยกันอย่าให้เขามาเอาเงินเราไปโดยที่เราไม่ได้ 
     อะไรกลับคืน  ค่าธรรมเนียมที่ได้ก็จะทำให้  องค์การบริหารส่วนตำบลเรา 
     มีรายได้เพ่ิมข้ึน  ช่วยกันนะคะ 
 

ประธานสภาฯ     :     ก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว  จะขอมติที่ประชุมในวาระท่ี  1  ว่า 
     จะรับหลักการหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    :     มีมต ิ รับหลักการ จำนวน  18 เสียง 
       ไม่รับหลักการ จำนวน    0 เสียง 
       งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
 

           วาระที่  2  การแปรญญัติ 
ประธานสภาฯ     :     แจ้งให้ทราบว่า  นายวิชาญ  เพ็งพระจันทร์  สมาชิกสภาองค์การ 
     บริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  17  ได้แปรญัตติ 
           1.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
      1.5  การเลี้ยงสัตว์ป่า 
             1.5.1  จำนวนเกิน  50  ตัว  แต่ไม่เกิน  100  ตัว   
     ค่าธรรมเนียม  100  บาท 
           ขอลดค่าธรรมเนียม  จาก  100  บาท  เป็น  50  บาท  มติของ 
     กรรมการแปรญัตติ  ให้ค่าธรรมเนียม  100  บาท  ตามร่างเดิม 
 

          วาระที่  3  การตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ     :     ตามท่ีแจ้งให้ทราบแล้วว่า  ในวาระท่ี  3  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ 
     ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  การ 
        พิจารณาในวาระนี้ที่ประชุมจะลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   
     จะขอมติที่ประชุมสภาฯ  จะให้มีการอภิปรายหรือไม่  หรือจะลงมติให้ตรา 
     เป็นข้อบัญญัติ 
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ที่ประชุม    :     มีมต ิ ไม่ให้มีการอภิปราย     จำนวน 18 เสียง 
       ให้มีการอภิปราย        จำนวน  0 เสียง 
       งดออกเสียง         จำนวน  1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ     :     ขอมติที่ประชุมในการให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
  

ที่ประชุม    :     มีมต ิ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ     จำนวน 18 เสียง 
       ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  จำนวน  0 เสียง 
       งดออกเสียง          จำนวน  1 เสียง 
 
    4.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
     ตำบลทะเมนชัย  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง  หรือปล่อยสุนัขและแมว   
          วาระที่  1  การรับหลักการ 
ประธานสภาฯ     :     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
 

นิติกร     :     หลักการ 
           ให้มีข้อบัญญัติว่าการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
           เหตุผล 
           การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  ให้เหมาะสมกับ 
     สภาพการณ์ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
     เดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะ 
     ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  และสามารถ 
     ป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว   
     สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวจึงตรา 
     ข้อบัญญัตินี้ 
           โดยเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ 
     ปล่อยสุนัขและแมว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  71  วรรคหนึ่ง 
     แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  
     2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
     บริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546  ประกอบมาตรา  29  แห่ง 
     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนตำบล 
     ทะเมนชัย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ 
     ประชุม 
 

ประธานสภาฯ     :     สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายเรื่องใดหรือไม่ 
 

นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน   :     สอบถามกรณีสัตว์เลี้ยงประเภทอ่ืนๆ  จะสามารถออกข้อบัญญัติ 
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                                           ควบคุมได้หรือไม่ 
นิติกร     :     สามารถทำได้แต่ถ้าออกข้อบัญญัติแล้ว  ประชาชนจะได้รับผลกระทบ 
     หรือไม่  จึงต้องพิจารณาข้อดี  -  ข้อเสีย 
 

ประธานสภาฯ     :     มีผู้ใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
 

หัวหน้าสำนักปลัด   :     ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว  แจ้งให้ทุก 
     หมู่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย  ซึ่งการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวคงต้องขอ 
     ความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน  ผู้ใหญ่ 
     บ้าน  ต้องช่วยกันในการจัดทำทะเบียนข้อมูลตามที่องค์การบริหารส่วน 
     ตำบลได้ขอความร่วมมือ  จึงอยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญเพราะเป็น 
     ปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยาราชนารี  ที่ 
     จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย  ประกอบกับสุนัขและแมว 
     เป็นสัตว์ก่อความรำคาญจากการเลี้ยงที่ไม่ใส่ใจ  การควบคุมทั่วไปไมไ่ด้ 
     มาตรฐาน  ปัญหามากมายที่เกิดข้ึน  จึงนำไปสู่การออกข้อบัญญัตินี้ 
           สว่นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในตอนนี้คือการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวก็ 
     ต้องขอขอบคุณหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ  ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
     จะต้องรายงานไปส่วนกลาง  ซึ่งเก่ียวข้องที่สุดคือการจัดสรรงบประมาณ   
     เพ่ือการจัดซื้อวัคซีนฉีดให้กับสุนัขและแมว  ขอแจ้งในที่นี้เลยว่าหมู่บ้านใด 
     ที่ไม่ได้สำรวจมาส่งก็จะไม่มีวัคซีนสำหรับฉีดให้นะคะ  เพราะงบประมาณ 
     จะจัดสรรมาให้เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนเท่านั้นและขอความกรุณาอีกข้อ 
     คือกรณีสุนัขและแมวตายให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือจะได้ 
     บันทึกข้อมูล  สำหรับการเกิดก็เช่นกันต้องแจ้ง  มีชื่อ  รูปพรรณ  เพศ   
     ตามตัวอย่างที่เคยสำรวจ  เพราะหากท่านไม่สำรวจหรือแจ้งมันก็จะมีผล 
     ต่อการจัดสรรงบประมาณนั่นเองการฉีดรอบต่อไปภายในเดือนกรกฎาคม 
นายนนทกร  ดวงทอง  :     ขอหารือกรณีสุนัขที่อาศัยอยู่ท่ีโรงเรียน  จะขัดแข้งกรณีให้พื้นที่ของ 
     สถานที่ราชการเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด 
 

นิติกร     :     กรณีห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจะต้อง 
     ช่วยกันให้เป็นสถานที่ปลอดสุนัขและแมว  เนื่องจากโรงเรียนมีเด็ก 
     นักเรียนจำนวนมาก  ปัญหาที่จะตามมาอีกเยอะ  จึงขอนำปัญหานี้ไปหา 
     ข้อสรุปกับทางโรงเรียนผู้นำหมู่บ้านอีกข้ันตอนหนึ่งเพ่ือหาข้อสรุปในการ 
     ดำเนินการต่อไป   
 

ประธานสภาฯ     :     มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    :     ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ     :     ขอมติที่ประชุมในวาระที่  1  การรับหลักการ 
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ที่ประชุม    :     มีมต ิ รับหลักการ จำนวน  18 เสียง 
       ไม่รับหลักการ จำนวน    0 เสียง 
       งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
 

          วาระที่  2  การแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ     :     เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่  1  เรียบร้อยแล้วต่อไปจะ 
     เป็นการพิจารณาในวาระที่  2  การแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบที่แจ้งไป 
     คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  มีท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ 
      
ที่ประชุม    :   ไม่มีการแปรญัตติ     ให้คงร่างเดิ           จำนวน       18    เสียง 
                                                                             ให้มีการแปรญัตติ   จำนวน         0     เสียง 
                      งดออกเสียง        จำนวน         1     เสยีง 

ประธานสภาฯ                       :   เมื่อไม่มีการแปรญัตติต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวารที่  3 
 

          วาระที่  3  การตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ     :     วาระนี้ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้เป็น 
     การอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร  การพิจารณาในวาระนี้ที่ประชุมจะลงมติว่า 
     จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม    :     มีมต ิ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ     จำนวน 18 เสียง 
       ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  จำนวน  0 เสียง 
       งดออกเสียง          จำนวน  1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ     :     เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว  เจ้าหน้าที่จะได้ 
     ดำเนินการตามนั้นต่อไป  และเมื่อมีประกาศใช้  จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ 
     ประชาชนทราบในลำดับต่อไป 
 

    4.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
     2561  -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1/2563 
ประธานสภาฯ     :     ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระราช 
     บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข 
     เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มี 
     อำนาจหน้าที่ตามมาตรา  46 (1)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ 
     บริหารส่วนตำบลเพ่ือเป็นแนวในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร 
     ส่วนตำบล  และขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 

นักวิเคราะห์ฯ    :     เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
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     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)   
     พ.ศ. 2561  ข้อ  22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
     เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล   
     และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
     สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 
     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภา 
     ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อสภาท้องถิ่นให้ 
     ความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย 
     กว่า  30  วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 
           เนื่องจากได้รับแจ้งจากจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  การฝึกอบรมหลักสูตร 
     ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามข้อ 
     สั่งการของจังหวัดบุรีรัมย์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
     กระทรวงมหาดไทย  ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายศูนย์อำนวยการใหญ่จิต 
     อาสาพระราชทาน  (ศอญ.จอส.พระราชทาน)  ตามแผนป้องกันและ 
     บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558  เป็นการนำแนวคิดการพัฒนา 
     ระบบการป้องกัน  การเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันโดย 
     พัฒนาภูมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวัง 
     และรับมือกับสาธารณภัย  จากท่ีกล่าวจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ 
     ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติแระจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
     ทะเมนชัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขึ้นโดยโครงการต้องมีใน 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -   
     2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ขึ้นเพื่อบรรจุโครงการฝึกอบรมชุด 
     ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย   
     ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกไป 
 

ประธานสภาฯ     :     นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วมีท่านใดสงสัยจะสอบถาม 
     เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม    :     ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ     :     ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม    :     มีมต ิ เห็นชอบ  จำนวน  18 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จำนวน   0 เสียง 
       งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ     :     เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว  เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินประกาศใช้ 
     และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ    :     เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยพบปะพูดคุยครับ 
 

นายก อบต.ทะเมนชัย   :     เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย   
     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ 
     เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่ง 
    ปฏิกูลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การควบคุมการเลี้ยง 
     หรือปล่อยสุนัขและแมว  ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราชุมชนของเราซึ่งทั้งหมดทั้ง 
     มวลแล้วเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน  สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องมี 
      การแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ  นั้น  บางครั้งก็เป็นนโยบายของ 
     รัฐบาล  กระทรวง  กรม  ฯลฯ  ซึ่งมันไม่สามารถระบุชัดเจนได้ข้ึนอยู่กับ 
     สถานการณ์นั้นๆ  ส่วนเรื่องการดำเนินการตามที่ได้พิจารณาจ่ายขาดเงิน 
     สะสม  ได้ทำสัญญาจ้างและพร้อมที่จะดำเนินงาน  ซึ่งการดำเนินงานบาง 
     บ้านอาจมีปัญหาบ้าง 
           -  การก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้ดำเนินการ 
     ต้องรอให้เงินรายได้เข้ามาเพียงพอที่จะดำเนินการ 
           -  การส่งน้ำอุปโภค  -  บริโภค  ขอให้แจ้งประชาชนผู้ขอรับน้ำได้ 
     ทราบว่าการจัดส่งเป็นไปตามคิวที่ขอ  ประกอบกับพนักงานส่งน้ำมีคน 
     เดียวอาจจะได้แค่วันละเที่ยว  ต่อไปก็จะปรับเรื่องการจัดส่งโดยใช้กำลัง 
     ของ  อปพร.  มาช่วย 
           -  ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์การบริหาร 
     ส่วนตำบลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  การตรวจด้านการเงิน/บัญชี  ก็ผ่านพ้น 
     ไปด้วยดีไม่มีข้อทักท้วง 
ผู้อำนวยการกองคลัง   :     -  แจ้งการทำสัญญาจ้าง  งบจ่ายขาดเงินสะสม  ดำเนินการเรียบร้อย 
           -  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างแต่ละหมู่บ้าน 
           -  การออกสำรวจภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ขอความร่วมมือสมาชิก 
     สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำหมู่บ้านร่วมออกสำรวจและให้ข้อมูล 
     ด้วย  ขณะได้ออกสำรวจหลายหมู่บ้านยังเหลืออีกประมาณ  4-5   
     หมู่บ้าน  โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
ที่ประชุม    :     รับทราบ 
 

นายนนทกร  ดวงทอง   :     แจ้งถนนชำรุด  หมู่ที่  9  และหมู่ท่ี  16  ขอให้แจ้งช่างออกไป 
     ตรวจสอบให้ด้วยครับ 
 

นางสร้อย  อินทะเว   :     แจ้งถนน  คสล.  หมู่ที่  4  ชำรุดบริเวณบ้านนายเหมือน  เดโชรัมย์   
     และท่อน้ำชำรุดบริเวณสวนนายประสิทธิ์  ทองแพง 
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ประธานสภาฯ     :     จะได้แจ้งช่างออกไปตรวจสอบหากอยู่ในระยะประกันก็จะได้แจ้งผู้รับ 
     จ้างเข้าทำการซ่อมแซม 
 

นางวิภาวรรณ  วันจันทร์   :     สอบถามถนนชำรุดของหมู่ที่  6  ว่าดำเนินการไปขั้นตอนใดแล้ว 
     เพราะหากไม่รีบดำเนินการ  เกรงว่าถึงช่วงหน้าฝนชาวบ้านจะได้รับความ 
     เดือดร้อน 
 

นายก อบต.ทะเมนชัย   :     แจ้งให้ทราบว่า  สจ.อุดม  ได้นำเข้าแผนขององค์การบริหารส่วน 
     จังหวัดเรียบร้อยแล้ว   
 

ประธานสภาฯ     :     มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    :     ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ     :     กล่าวขอคุณและปิดการประชุม 
 
   ฯลฯ  เลิกประชุมเวลา  12.00  น.  ฯลฯ 
 
 
     (ลงชื่อ)        ชดาภา  สุดสายเนตร บันทึกการประชุม 
            (นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
     (ลงชื่อ)         แสงเพ็ชร์   เชอืบรัมย์ บันทึกการประชุม 
               (นายแสงเพ็ชร์   เชือบรัมย์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 




