
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 25๖๓ 

เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม   25๖๓   
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

....................................................................................................................... 
๑. ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายวัชระพงษ์   พิมเสน รองประธานสภา อบต.หนองปลิง วัชระพงษ์   พิมเสน  
๒ นายประภาส    โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓  ประภาส   โพธิ์ศรี  
๓ นายไวพจน์   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ไวพจน์   สุรินทะ  
๔ นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ วิไลวรรณ   ค าภูแสน  
๕ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๖ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  
๗ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๘  นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๓ นิพล  โคตะมา  
๙  นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  

๑๐ นายธนสิทธิ์  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ธนสิทธิ์  ริค าแง    
๑๑  นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง   ก าพล  ประดับศิลป์  

 
๒. ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปริญญา โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๒ ไม่ทราบสาเหตุ 
๒ นายสมเพศ  ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๑ ไม่ทราบสาเหตุ 
๓ นางตองอ่อน  โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๗ ลาป่วย 
๔ นายทองใบ  ไตรยราช ประธานสภา อบต.หนองปลิง ไม่ทราบสาเหตุ 
๕ นายไพรัตน์  ศรีส าราญ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๘ ไม่ทราบสาเหตุ 

      
 
 
 
 

/๓. ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิเชียร    ธรรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล วิเชียร    ธรรมรักษา  
2 นายเต็มชัย     ผลาจันทร ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เต็มชัย    ผลาจันทร ์  
3 นายนอม     โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นอม     โคตะมา  
4 นายจํานงค์     ไพคํานาม เลขานุการนายก อบต. จํานงค์    ไพคํานาม  
5 นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นิรมล   นามฮุง  
๖ นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าสํานักปลัด พาณิชย์  บุญยู  
7 นายอนุทิน  ลามคํา นักพัฒนาชุมชน อนุทิน  ลามคํา  
8 นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา ชัทชัย  เวียงศรี  
9 นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา กฤษณะ  ฐานลุน  

10 น.ส.พรรณภา  โททุมพล เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  โททุมพล  
11 นางทัศนีย์  เจริญไชย ผู้อํานวยการกองคลัง ทัศนีย์  เจริญไชย  
1๒ นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
1๓ นางกิ่งดาว  ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานพัสดุ กิ่งดาว  ศรีวิเศษ  
1๔ นายอาทิตย์   สุริยมาตย์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อาทิตย์   สุริยมาตย์  
1๕ นางสาวสุมาลี  ดาบลาอํา เจ้าพนักงานธุรการ สุมาลี    ดาบลาอํา  
1๖ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  
1๗ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  
๑๘ นางสุวรรณา  ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา  ถันชมนาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงานการประชุม ... 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี 25๖๓ 
เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม   25๖๓   

ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
.................................................................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  เมื่อถึงกําหนดเวลาการประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิงได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง
เข้าห้องประชุม  และได้เชิญให้สมาชิกฯนั่งตามที่ซึ่งจัดไว้ให้เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากผู้เข้าร่วมประชุม  และรอง
ประธานสภาฯเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง ได้กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี 25๖๓ และได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รองประธานสภาฯ       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง โดยประธานสภาฯ ได้มีหนังสือนัด
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ประชุมถึงสมาชิกทุกท่านให้มาประชุมในวันนี้ เนื่องจากท่านประธานสภาฯติดภารกิจไม่ 

สามารถมาประชุมได้ ดังนั้น กระผมจึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯในวันนี้ และขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ท่านจักรพงศ์   ดอนคง ได้ลาออกจาก
ต าแหน่ง และท่านตองอ่อน  โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ได้ขออนุญาตลาป่วยไม่
สามารถมาประชุมได้   

ที่ประชุม  รับทราบ 

รองประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเพิ่มเติม หรืออภิปรายต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีได้ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี ๒๕๖๓  
(นายก าพล  ประดับศิลป์)เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยได้ส าเนาส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภา

ฯ เพ่ือมอบให้สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้
ทุกท่านได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) 
ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ว่ามีรายละเอียดตรงตาม
ระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค า
ใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบและได้ตรวจดูรายงานการประชุม   

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ อภิปราย แก้ไข เพ่ิมเติมถ้อยค า เนื้อหาหรือไม ่อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรืออภิปรายต่อไป  

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(นายวัชระพงษ ์พิมเสน) แก้ไขใดๆ ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

(ครัง้ที่ ๒) ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  รบัรองรายงานการประชุม ๙  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลังประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
รองประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการรายงานสถานะการเงินการคลัง ของ อบต . หนองปลิง  หลังสิ้นสุด              
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายกฯ อบต. ตามที่การด าเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านพ้นไปแล้ว และเป็นไปด้วยความ
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)ราบรื่น ดังนั้น จึงขอรายงานสถานะทางการเงิน การคลังให้กับทางสมาชิกสภาฯได้ 

รับทราบ โดยขออนุญาตมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการกองคลังได้
ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

ผอ.กองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังให้สภาฯได้รับทราบดังต่อไปนี้ด้านบัญชี 
(นางทัศนีย์  เจริญไชย) รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ส าเนาแก่ทุกท่านไปพร้อมกับ

หนังสือนัดประชุมแล้ว และทุกท่านได้น ามา ดังนี้  

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมจ่ายจาก 

เงินงบประมาณ 

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ 

ปรับปรุงโดย 
ใบผ่าน 

รวม 

รายรับ 

รายรับ           

ภาษีอากร 190,000.00 48,163.32 - - 48,163.32 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

73,800.00 122,966.40 - - 122,966.40 

รายได้จากทรัพย์สิน 248,000.00 164,852.64 - - 164,852.64 



 
รายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

350,000.00 468,809.52 - - 468,809.52 

รายได้เบ็ดเตล็ด 11,200.00 38,710.00 - - 38,710.00 

รายได้จากทุน 2,000.00 - - - - 

ภาษีจัดสรร 14,625,000.00 14,236,292.22 - - 14,236,292.22 

เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000,000.00 11,613,629.00 - - 11,613,629.00 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

- - - - - 

รวมรับ 27,500,000.00 26,693,423.10 - - 26,693,423.10 

รายจ่าย 

รายจ่าย           

งบกลาง 5,666,071.00 5,429,562.00 - - 5,429,562.00 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

2,139,120.00 2,139,120.00 - - 2,139,120.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,168,680.00 7,940,560.00     7,940,560.00 

ค่าตอบแทน 1,266,460.00 1,184,869.50     1,184,869.50 

ค่าใช้สอย 3,400,040.00 2,373,493.73     2,373,493.73 

ค่าวัสดุ 1,731,000.00 1,332,755.10     1,332,755.10 

ค่าสาธารณูปโภค 596,100.00 579,378.55     579,378.55 

ค่าครุภัณฑ์ 464,600.00 280,900.00     280,900.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,468,200.00 2,354,000.00     2,354,000.00 

รายจ่ายอื่น 10,000.00 -     - 

เงินอุดหนุน 1,589,729.00 1,270,000.00     1,270,000.00 

รวมจ่าย 27,500,000.00 24,884,638.88     24,884,638.88 

รายรับสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจ่าย         1,808,784.22 

 ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐,๖๒๕,๙๗๗.๓๑ บาท และมี
เงินทุนส ารองเงินสะสม ๖,๘๐๐,๑๙๒.๖๘ บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน) 

ที่ประชุม ไม่มี 

/๓.๒ รายงานผล ... 
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 ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
รองประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ขอให้ท่านนายกฯ 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ตามท่ีก่อนเข้ารับหน้าที่ คณะผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนหนอง 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ปลิงเอาไว้ ซึ่งตามกฎหมายได้ก าหนดให้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ 

แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ในรายละเอียดขอมอบให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง พ.ศ.  
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้าก าหนดว่า  

“ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี” ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดยนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ รายละเอียด  ดัง
เอกสารที่แจกไปให้แล้วนั้น 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปีงบประมาณ  256๓ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                             1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                               1.  โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต เป็นเงิน 42,000 บาท (ไมไ่ด้ดําเนินการ)                                                      
                             1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
     เป็นเงิน 32,740 บาท 

            1.3 แผนงานการเกษตร 
                          - 
                    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
               2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           1. โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เป็นเงิน 20,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)                                                                                                                             
           2. โครงการพาน้องท่องธรรมะ เป็นเงิน 20,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)                                                                                                                           
           3. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เป็นเงิน 5,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)                                                                                                                              
           4. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นเงิน 5,000 บาท  
           5. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นเงิน 20,000 บาท 
           6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารฯ เป็นเงิน 10,000 บาท                   
                                  (ไม่ได้ดําเนินการ) 

/2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน ... 



 

-๗- 
    
                    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    - 
                     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี  เป็นเงิน 12,890 บาท  

                   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                    3.1 แผนงานการศึกษา 
           1. โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง,โรงเรียนบ้านโคก     
                             มะนาวทันสมัย เป็นเงิน 472,623.86 บาท 
                           2. โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 ,หมู่ ๕ เป็นเงิน          
                             113,955.08 บาท 

                 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
                   หมู่ 2 หมู่ ๕ เป็นเงิน 154,100 บาท 

        4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย เป็นเงิน     
        628,000 บาท 

          5. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง เป็นเงิน      
                           612,000  บาท  
                           6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 20,000  บาท 
          7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) เป็นเงิน          
                           113,900  บาท 
          8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน         
                           90,400 บาท    

        3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          1. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาตําบลหนองปลิง เป็นเงิน 20,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)                                                                                                 
             2. โครงการแข่งขันกีฬา อบต. หนองปลิงต้านยาเสพติด เป็นเงิน 120,000 บาท                                                                                                                                    
                              (ไม่ได้ดําเนินการ) 
          3. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 133,000 บาท  
          3.3 แผนงานงบกลาง 
           1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 3,732,000 บาท 
          2 .โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นเงิน 1,272,800 บาท 
          3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 15,500 บาท    
           3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          1. โครงการผู้วัยไทหนองปลิง เป็นเงิน 70,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)                                                                                 
           3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                                    -    
                             

/3.6 แผนงานสาธารณสุข... 
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                            3.6 แผนงานสาธารณสุข 
                             1. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 1 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                             2. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 2 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                             3. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 3 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                             4. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 4 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                             5. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 5 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                             6. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 6 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                             7. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 7 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                             8. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม. 8 เป็นเงิน 20,000 บาท 
                           9. โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นเงิน    10,๐๐๐
      บาท  
                            10. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน 20,560 บาท 

                   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
            4.1 แผนงานการเกษตร 
           1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ   
           เป็นเงิน 30,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 
           2. โครงการ “รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน” เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)  

        ๓. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นเงิน 10,000 
         บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 

        ๔. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 35,000 บาท (ไม่ได ้    
        ดําเนินการ) 
         5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ํา เป็นเงิน 27,990 บาท                                                                                                

                   5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ันคง 
                   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

     ๑. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน ตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา      
     บ้านทรายคํา หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 211,200 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 
     ๒. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน ตามขยายไฟฟ้าแรงต่ําบ้านศรีเมือง       
     หมู่ที 7 เป็นเงิน 63,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 
     ๓. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการ      
     สาธารณะ (สายพาดดับ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่6 เส้นสี่แยกโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ําอูน ถึง     
     บ้าน นายไสว  หัสจันทอง เป็นเงิน 140,277 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 

                           ๔. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอพังโคน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการ  
                           สาธารณะ (สายพาดดับ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายติดตาม  วงศ์ประทุม ถึง บ้าน    
                           นายสุขุมวิท  คําหอม  เป็นเงิน 100,152 บาท  (ไม่ได้ดําเนินการ) 
 

/5.2 แผนงานอุตสาหกรรม ... 
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                                 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                      
                                    1. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7 เป็นเงิน ๑18,000 บาท 
                           2. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 443,000 บาท 
                           3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิงหมู่ที่ 5 เส้นบ้าน    
                           นางสุดใจ  เกตุสุวรรณ ถึง โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน เป็นเงิน 307,000 บาท                        
                             4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายคํา หมู่ที่ 4 เป็นเงิน        
                              199,000 บาท 
                           5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2 เส้น      
                           บ้านนายสมัย  บุญสิทธิ์ ถึง วัดป่าบ้านหนองปลิง เป็นเงิน 408,000 บาท                        
                           6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านศรเมือง หมู่ที่ 7 เส้นสวนนายธวัติ  พัฒคาต    
                           เป็นเงิน 220,000 บาท                              
          7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้านโครงสร้างเหล็กหอถังสูงไฟเบอร์กลาสบ้านทันสมัย   
                           หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 307,000 บาท 
           8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทรายคํา หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 56,000 บาท                                                                                                           
                              (ไม่ได้ดําเนินการ) 
          9. โครงการวางทอเมนต์ระบบน้ําประปา บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 เส้น บ้านหนองปลิง หมู่ที่  
                           5 เส้นบ้านนางสุดใจ  เกตุสุวรรณ ถึง บ้านนางค่ํา สุรินทะ เป็นเงิน 17,000 บาท                        
                           10. โครงการวางทอเมนต์ระบบประปา บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ 1 และปรับปรุงและปรับปรุง  
                          ระบบประปาหอถังสูงโครงสร้างเหล็กไฟเบอร์กลาส 4 ใบ พร้อมระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 1 ชุด 
                             เป็นเงิน 355,000 บาท 
                             5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                          ๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 

๒. โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 
   3. โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เป็นเงิน 53,350 บาท 
   4. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วน   
   ท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000 บาท      
   5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 
   6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรใน อปท. เกี่ยวกับพรบ. ข้อมูล   
   ข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 

                           7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง  
                           (กิจกรรมโตไปไม่โกง) เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 
                           8. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                           (สถานที่กลาง) อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร เป็นเงิน 30,000 บาท              

5.4 แผนงานการรักษาความสงภายใน 
   ๑. โครงการซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน      
   10,000 บาท 

/๒. โครงการ ... 



 

-๑๐- 
 

   ๒. โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เป็นเงิน 10,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)                                                                                                           
   ๓. โครงการป้องกันและแก้ไชปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน 15,000 บาท 

                             4. โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 20,000 บาท                                                                                                  
                             (ไม่ได้ดําเนินการ)                                                                                             
                           5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นเงิน       
                           20,000 บาท  (ไม่ได้ดําเนินการ)                                         

                                       ครภุัณฑ์                 
                            แผนงานบริหารงานทั่วไป                   
         ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                            ๑. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน เป็นเงิน 3,800 บาท 

๒. โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4  ชั้น (40 ช่อง) ล้อเลื่อน เป็นเงิน 6,000 บาท 
๓. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต เป็นเงิน  5,000  บาท 

  ๔. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ชั้น เป็นเงิน  14,000 บาท 
  ๕. โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน เป็นเงิน 8,500 บาท 
  ๖. โครงการจัดซื้อโต๊ะพลาสติกไฟเบอร์ขาเหล็กพับเก็บได้ เป็นเงิน 19,000 บาท 
  ๗. โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี   
  ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู เป็นเงิน 57,200 บาท 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล เป็นเงิน   
    22,000  บาท 

                   ๒. ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หริอชนิด LED  ขาวดํา(18 หน้า/นาที) เป็น 
                   เงิน  2,600 บาท 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                   ๑. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ เป็นเงิน 96,000  บาท 

     (ไม่ได้ดําเนินการ) 
๒. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทกึภาพผ่านเครือข่าย เป็นเงิน 22,000 บาท  

                     (ไม่ได้ดําเนินการ) 
                              งานบริหารงานคลัง  
                              ครุภัณฑ์ส านักงาน       

     ๑. โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น (40 ช่อง) ล้อเลื่อน (3 หลัง) เป็นเงิน 18,000 บาท 
๒. โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู เป็นเงิน 28,600 บาท 

                              ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล เป็นเงิน      
     22,000 บาท 
 

/2. ค่าใช้จ่าย ... 



 

-๑๑- 
 

     2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หริอชนิด LED  ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  
     เป็นเงิน 2,600 บาท 

                              แผนงานเคหะและชุมชน 
                              ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑. โครงการจัดชื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน (จํานวน 2 หลัง) เป็นเงิน 11,000 บาท                         
                              ครุภัณฑ์การเกษตร 

 ๑. โครงการจัดชื้อพ่วงต่อรถฟาร์มแทร็กเตอร์ เป็นเงิน 50,000 บาท (ไม่ได้ดําเนินการ)                         
                                    ครุภัณฑ์ส ารวจ 

     ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เป็นเงิน 24,500     
     บาท (ไม่ได้ดําเนินการ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  บางโครงการมีความจ าเป็น แต่เหตุใดจึงไม่ได้ด าเนินการ เช่น โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
(นายสมพร สุรินทะ) 

เลขานุการสภาฯ  หากพิจารณาตามยอดสรุปงบประมาณเม่ือสิ้นปีงบประมาณจะเห็นได้ว่า งบประมาณเข้ามา 
(นายก าพล ประดับศิลป์) ไม่ครบตามยอดงบประมาณที่ประมาณการเอาไว้ และงบประมาณที่เข้ามาไม่ได้มีลักษณะ 

เข้ามาเป็นงบประมาณก้อนเดียวทีเดียว แต่ทยอยเข้ามาและทยอยเข้ามาในห้วงระยะเวลาที่
จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว เนื่องจากรัฐบาลก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ระบาดโคโรน่า รายได้ของรัฐบาลก็ไม่เป็นไปตามเป้า รายได้จากการท่องเที่ยวที่ถือเป็น
รายได้หลักของประเทศก็ได้รับผลกระทบ รายได้หดหาย นักท่องเที่ยวไม่มี การเดินทางไป
มาระหว่างประเทศไม่ได้ ดังนั้น จึงส่งผลกระทบถึงรายได้ที่รัฐบาลจะอุดหนุนท้องถิ่นด้วย 
ลักษณะการอุดหนุนก็ทยอยอุดหนุนเข้ามา ไม่ได้ส่งมาเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียว เนื่องจาก
รัฐบาลก็ต้องบริหารงบประมาณส าหรับการแก้ไขปัญหาโรคโคโรน่าด้วย และเข้ามาก็
อุดหนุนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ เมื่องบประมาณเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ
การด าเนินงานบางอย่างก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาส าหรับการด าเนินงานด้วย จึงท า
ให้บางโครงการด าเนินการไม่ทัน เช่น อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในส่วนนี้ก็กัน
เอาไว้ไม่ได้ จึงตกเป็นเงินสะสมไป ในส่วนของการบริหารงบประมาณก็พิจารณาด าเนินงาน
ตามโครงการที่แก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ ส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการ
ก็จ าเป็นต้องชะลอเอาไว้เนื่องจากช่วงต้นเดือนกันยายน ๖๓ งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับ
การด าเนินการ มีเพียงแค่การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างเท่านั้น ช่วงนั้นต้องงด 
 

/ด าเนินการ ... 
 



 

-๑๒- 

ด าเนินการไปหลายแผนงาน หลายรายการ ต้องค านวณงบประมาณคงเหลือเป็นรายสัปดาห์
ต่อสัปดาห์เลยทีเดียว แต่ใกล้จะสิ้นเดือนกันยายน ๖๓ กลับมีการทยอยงบประมาณอุดหนุน
เข้ามา แต่ก็ด าเนินงานไม่ทันแล้ว  

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ที่ประชุม ไม่มี 

   ๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

รองประธานสภาฯ ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการติดตามฯ หรือเจ้าหน้าที ่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

รองปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(น.ส.นิรมล นามฮุง) ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ กําหนดให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง  วิธีการประเมินผล  และดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลังจากทําการ
ประเมินแล้วให้รายงานความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของรายละเอียดนั้น ปรากฏตามเอกสารที่สําเนาแจกแก่สมาชิกทุก
ท่านแล้ว เนื่องจากวันนี้ท่านประธานคณะกรรมการติดตามฯไม่มาประชุม ในส่วนของ
รายละเอียดนั้นขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ได้ชี้แจงและเสนอต่อที่ประชุม 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี และตามที่ อบต.หนองปลิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่ได้ดําเนินงาน จํานวน ๓๕ โครงการ ขอชี้แจง
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกแก่ทุกท่านแล้ว (จากนั้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
ชี้แจง อธิบาย รายละเอียดของโครงการ/แผนงานของแต่ละยุทธศาสตร์จนครบทุกโครงการ 
โครงการ/แผนงาน และรายละเอียดของครุภัณฑ)์  
 

                             /ตามที่ได้ชี้แจงดังกล่าว ... 



 

 
-๑๓- 

                             ตามท่ีได้ชี้แจงดังกล่าว สามารถสรุปยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน   
                             และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในภาพรวมได้ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการที่ไม่ได้

ปฏิบัติ 
 จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๙ ๑ ๑๑.๑๑ ๘ ๘๘.๘๙ 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

๑๔ ๓ ๒๑.๔๓ ๑๑ ๗๘.๕๗ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓๓ ๑๗ 5๑.๕๒ 1๖ 4๘.๔๘ 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

๘ ๑ ๑๒.๕๐ ๗ ๘๗.๕๐ 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล
และความมั่นคง 
 

๖๔ 1๓ 2๐.๓๑ ๕๑ ๗๙.๖๙ 

รวม 1๒๘ ๓๕ ๒๗.๓๔ ๙๓ ๗๒.๖๖ 

 
   จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผน   1๒๘     โครงการ 
   จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได้      ๓๕      โครงการ 

สูตรคํานวณ (๓๕ )  จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได้ X  100   =    ๒๗.๓๔  %     
                                                             ( 1๒๘)  โครงการที่อยู่ในแผน 

          * ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ ๒๗.๓๔ %  

ที่ประชุม  รับทราบ 

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  โครงการทั้งหมดตามแผนมี ๑๒๘ โครงการ แต่ท าได้ ๓๕ โครงการถือว่าน้อย ในความคิด 
(นายสมพร สุรินทะ) คิดของผมอย่างน้อยต้อง ๕๐ % 

เลขานุการสภาฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่จัดท าขึ้นในรอบ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ก าหนดให้ครอบคลุมระยะ 
(นายก าพล ประดับศิลป์) เวลา ๕ ปี แต่ที่เสนอในวันนี้เป็นการรายงานเฉพาะแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพียงปีเดียว ดังนั้น หากเทียบกับจ านวนแผนทั้งหมดที่ก าหนด
เอาไว้ ร้อยละออกมาจึงไม่มาก ประกอบกับในข้ันตอนการจัดท าแผนแต่ละรอบ ได้มีการ 

/เสนอแผนงาน ... 



 

-๑๔- 
 

เสนอแผนงานโครงการแบบปูพรม หรือบรรจุเอาไว้เผื่อของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
เช่น โครงการที่เกินศักยภาพ เราก าหนดไว้ แต่เราไม่ได้ท าอยู่แล้วเนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอ แต่ก็ต้องบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนเราก าหนดเยอะโดยไม่ได้ค านึงว่า
งบประมาณของเรามีประมาณเท่าไหร่ งบประมาณในแผนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
กว่าล้านบาท แต่งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณตั้งไว้ไม่ถึ ง ๓๐ ล้านบาท เราก็
ด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่ได้ตั้งงบประมาณตามยอดรวมของ
แผน ตั้งตามงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ จึงส่งผลท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานไม่
สูง เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ซึ่ง
ท้องถิน่ทุกแห่งก็เป็นเช่นกัน   

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ที่ประชุม ไม่มี 
๓.๔ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  

รองประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ขอให้นายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.  ขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดและพิจารณาตามบัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณที ่
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ทุกท่านน ามาในวันนี้ ซึ่งการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้จะเป็นการขออนุมัติโอน

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ โดยจะขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ าขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๓ เครื่อง และขนาด ๒ แรงม้า 
จ านวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕๐,๘๐๐ บาท และขออนุมัติโอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๑๗,๕๐๐ 
บาท รวม ๓๕,๐๐๐ บาท  

  โดยเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ขนาด ๑ แรงม้า จ านวน ๓ เครื่องๆละ ๑๒,๕๐๐ 
บาท รวม ๓๗,๕๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการสูบน้ าใต้ดินส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
และหมู่ที่ ๕ ที่ช ารุด เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้น้ าประปาได้มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และต่อเนื่อง และส าหรับอีก ๑ เครื่อง ไว้ใช้ทดแทนเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ที่
อาจจะช ารุดเสียหายในอนาคต ในส่วนของเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ขนาด ๒ แรงม้า 
จ านวน ๑ เครื่องๆละ ๑๓,๓๐๐ บาท เพ่ือใช้แทนเครื่องสูบน้ าใต้ดินส าหรับระบบประปา
พลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ท าการ อบต.หนองปลิงที่ช ารุด  

และเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๑๗,๕๐๐ บาท รวม ๓๕,๐๐๐ บาท ใช้ 

/ส าหรับทดแทน ... 



 

-๑๕- 
ส าหรับทดแทนเครื่องสูบน้ าเดิมท่ีช ารุดตามอายุการใช้งาน (บ่อข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง
ปลิง) อีกหนึ่งเครื่องส าหรับไว้ใช้ทดแทนเครื่องสูบน้ าที่อาจจะช ารุดเสียหายในอนาคต 
เพ่ือให้การผลิตน้ าประปาแจกจ่ายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบในการใช้
ชีวิตประจ าวันปกติในด้านน้ าอุปโภค และขอมอบให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

 
หัวหน้าส านักปลัด ตามที่ท่านนายกฯได้กล่าวข้างต้นแล้ว การพิจารณาโอนงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการขอ
(นายพาณิชย์  บุญยู) อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยรายละเอียดการโอนในครั้งนี้ เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดการ
โอนที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้ 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รวม ๘๕,๘๐๐ บาท) 
แผนงาน    เคหะและชุมชน 
งาน         บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ           ลงทุน    
หมวด       ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท     ครุภัณฑ์การเกษตร     

                        ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ตั้งไว้ ๕๐,๘๐๐ บาท  
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ขนาด ๑ แรงม้า พร้อม
ระบบอุปกรณ์ จ านวน ๓ เครื่องๆละ ๑๒,๕๐๐ บาท รวม ๓๗,๕๐๐ บาท ตามราคา
ท้องตลาด และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า ขนาด ๒ แรงม้า พร้อม
ระบบอุปกรณ์ จ านวน ๑ เครื่องๆละ ๑๓,๓๐๐ บาท ตามราคาท้องตลาด 

      ๒. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท  
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า 
จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๑๗,๕๐๐ บาท รวม ๓๕,๐๐๐ บาท ตามราคาท้องตลาด  

โอนลดจาก (๘๕,๘๐๐ บาท) 
แผนงาน    งบกลาง 
ประเภท     ส ารองจ่าย ตั้งไว้รวม ๑๙๘,๐๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเกิดขึ้น เช่น เกิดสาธารณ
ภัยต่างๆ (อุทกภัย ,อัคคีภัย , วาตภัย ,ภัยแล้ง , ภัยหนาว ฯลฯ) หรือสนับสนุนงบประมาณ 

/ทางด้านค่าน้ ามัน ... 



 

-๑๖- 

ทางด้านค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขนน้ าอุปโภคฯ งบประมาณคงเหลือ ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
หากอนุมัติให้โอนตามรายการข้างต้น ๘๕,๘๐๐ บาท จะมีงบประมาณคงเหลือ ๑๑๒,๒๐๐ 
บาท 

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เห็นดีด้วยคับ เนื่องจากโอนงบประมาณมาเพ่ิมเอาไว้ในส่วนที่บริการในส่วนรวม 
(นายประภาส โพธิ์ศรี) 

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) 

ที่ประชุม ไม่มี 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่า จะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามท่ีเสนอ หรือไม่ อย่างไร 

มติที่ประชุม  -  อนุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอ  ๙  เสียง 
- ไม่อนุมัติ     - เสียง 
- งดออกเสียง     ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

 
๓.๕ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

รองประธานสภาฯ ด้วยในการประชุมสภาสมัยประชุมนี้ นายก อบต.หนองปลิง ได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อ          
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) บัญญัติจ านวน ๓ ฉบับ ให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอให้ท่านนายก อบต.

หนองปลิง ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

นายก อบต.  ร่างข้อบัญญัติ จ านวน ๓ ฉบับ ที่เสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองปลิงนั้น เป็นร่าง 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ข้อบัญญัติที่จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุข เพ่ือใช้บังคับในพ้ืนที่ของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้ ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง กล่าว
ง่ายๆก็คือ ออกกฎหมายมาบังคับใช้ในพ้ืนที่ของตน แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้อ านาจเอาไว้ 

 
/ปัจจุบัน ... 

 



 

-๑๗- 

ปัจจุ บัน  องค์การบริ หารส่ วนต าบลหนองปลิ ง  มีข้ อบัญญัติที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว จ านวน ๔ ฉบับ  
ประกอบด้วย การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ และกิจการตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องด้วยข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน และมีกฎหมายที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยตาม
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นควรก าหนดข้อบัญญัติด้าน
สาธารณสุขเพ่ิม ได้แก่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. .... ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้บังคับใช้ในพ้ืนที่ต าบลหนองปลิงมาก่อน ถือเป็นเรื่อง
ใหม่  

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข  
(นายก าพล ประดับศิลป์) เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๔๕ บัญญัติว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

จะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้ว การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณหรือร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ ประกอบด้วยวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และ วาระที่
สาม ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ แต่หากญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นายก อบต.หรือสมาชิกสภาฯจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้ ซึ่งร่างข้อบัญญัติ ทั้ง ๓ 
ฉบับที่เสนอในคราวนี้ถือว่าไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะมีการเสนอให้พิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวก็ได้ 

นาย อบต.   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามระเบียบวาระที่ ๓.๕.๑ – ๓.๕.๓ เสนอให้ที่ประชุม 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 

/รองประธานสภาฯ ... 



 

-๑๘- 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า จะให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๑ – ๓.๕.๓ เป็นสามวาระ

รวดเดียวตามท่ีท่านนายกเสนอหรือไม่ อย่างไร 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วย จ านวน  ๙  เสียง 

- ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 
 
๓.๕.๑ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....  

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การ      
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... ขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

สภาฯ 

นายก อบต.  รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....  
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)  

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ใช้บังคับในเขต

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 

เหตุผล 
 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของ
พ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และ
สามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควร
กําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 และปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองปลิงเป็นชุมชนที่มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็น
จํานวนมากและมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี บางครั้งเจ้าของสุนัขและแมวไม่มีความตระหนักใน
การดูแล การเลี้ยง ก่อให้เกิดปัญหาการทําร้ายผู้อ่ืนหรืออาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อจาก
สุนัขหรือแมวสู่คนได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการดูแลสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง และเพ่ือให้การดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรออกข้อบัญญัตินี้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น
ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

จพง. สาธารณสุข รายละเอียดของร่างข้อบัญญัตินั้นปรากฏตามเอกสารที่ส่งแนบพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
(นางพรรณภา โททุมพล) และทุกท่านได้นํามาในวันนี้ และขออนุญาตอ่านร่างข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
   หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
   (จากนั้นเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้อ่านร่างข้อบัญญัติฯต่อที่ประชุมจนครบทุกข้อ) 

/เหตุผลอีกประการ ... 



 

-๑๙- 

 เหตุผลอีกประการหนึ่งที่จ าเป็นต้องเสนอร่างร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมสภาฯ 
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเวียนหนังสือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมวให้ครบทุกแห่งซึ่งอ าเภอของเรายังเหลือแค่ต าบลหนองปลิงที่ยังไม่ได้
ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

หัวหน้าส านักปลัด สาระส าคัญของร่างข้อบัญญัติฯ คือ 
(นายพาณิชย์ บุญยู)  ๑) ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ในสถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก และสถานที่ราชการ 
๒) ไม่ให้แต่ละครอบครัวเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมวเกินจํานวน ๕ ตัวต่อ

ครัวเรือน แต่หากอยากที่จะเลี้ยงเกิน ๕ ตัว ต้องขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็คือ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิงนั้นเอง ไม่ได้ห้ามว่าจะเลี้ยงเกิน ๕ ตัวไม่ได้ เพียง
กําหนดว่าหากไม่เกิน ๕ ตัวเลี้ยงได้เลย แต่หากเกิน ๕ ตัว ต้องขออนุญาตก่อน เมื่ออนุญาต
แล้วก็เลี่ยงได้        
 ๓) การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวไม่ว่าจะเลี้ยงกี่ตัวเจ้าของต้องดําเนินการขึ้น
ทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว 

ที่ประชุม รับทราบ 

รองประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ข้อบัญญัติ หรือไม่ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....    

มติที่ประชุม  -  รับหลักการ จ านวน  ๙  เสียง 
- ไม่รับหลักการ จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) บริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....    

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(นายก าพล ประดับศิลป์) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง “ในการพิจารณาสามวาระ 
 

/รวดเดียว ... 
 



 

-๒๐- 
 

รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ อย่างไร  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า เห็นด้วยให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....    

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยให้คงร่างเดิม จ านวน  ๙  เสียง 
- ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๓  ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค ์
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ประสงค์จะแปรญัตติต่ออีกแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งจะไม่มี

การอภิปราย ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้สมาชิกสภาฯลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ แต่ก่อนที่จะลงมติขอนับองค์ประชุม นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบ
องค์ประชุม ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยกมือว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ... หรือไม่  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ จ านวน  ๙  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

 
๓.๕.๒ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การ      
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายก อบต.  รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)  

/แก้ไขเพ่ิมเติม ... 



 

-๒๑- 

หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ 

เหตุผล 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง ประกอบกับในปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองปลิงมีภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นจํานวน
มาก สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๒๐ (๔) และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กําหนด ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิงได้เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอยในอัตราเดือนละ ๑๐ บาท เท่ากันทุกครัวเรือน ปัญหาที่พบคือขยะที่เกิดขึ้นจากร้านค้าก็
ดี ร้านสะดวกซื้อเซเว่นที่เปิดในพ้ืนที่ตําบลของเราก็ดี มีปริมาณขยะจํานวนมาก เก็บขนแต่ละ
ครั้งต้องใช้เวลาและขนหลายเที่ยวแต่ก็เก็บในอัตรา ๑๐ บาท ดังนั้นเพ่ือความเหมาะสม จึง
เห็นควรออกข้อบัญญัตินี้ ในส่วนของรายละเอียดนั้นขอมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุม 

จพง. สาธารณสุข ร่างข้อบัญญัต ิเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... นั้น เป็นร่าง 
(นางพรรณภา โททุมพล) ข้อบัญญัติที่จะแก้ไขเฉพาะรายละเอียดของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ เรื่อง  

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว เดิมเก็บค่าธรรมเนียม 
๑๐ บาททุกครัวเรือน แต่ร่างข้อบัญญัติที่เสนอนี้จะเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตามน้ําหนักของ
ขยะ ใครทิ้งมากก็จะเสียมาก หากไม่อยากเสียมากก็ต้องบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน
ของตนให้ได้ เป็นการใช้มาตรการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะไปในตัว รายละเอียดของ
ร่างข้อบัญญัตินั้นปรากฏตามเอกสารที่ส่งแนบพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และทุกท่านได้
นํามาในวันนี้ และขออนุญาตอ่านร่างข้อบัญญัติเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ (จากนั้นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขได้อ่านร่างข้อบัญญัติฯต่อที่ประชุมจนครบทุกข้อ) 

นายก อบต.  ข้อบัญญัติฉบับเดิมที่ใช้บังคับอยู่นั้นเก็บค่าธรรมเนียมเพียง ๑๐ บาท การก าหนดอัตราค่า
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) ธรรมเนียมตามปริมาณน้ าหนักนั้นถือเป็นการป้องปรามขยะจากพ้ืนที่ต าบลข้างเคียง ต่อไป 

เจ้าของถังขยะต้องระมัดระวัง เก็บรักษาถังขยะของตนไม่ให้ใครน าขยะมาฝากทิ้ง อาจมีการ
น าถังขยะเก็บไว้ภายในบ้าน ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมกิโลกรัมละ ๑ บาทนั้น มากหรือน้อยก็
ให้ที่ประชุมได้อภิปราย ลงความเห็นต่อไป 

/เลขานุการสภาฯ  ... 



 

-๒๒- 

เลขานุการสภาฯ   ในส่วนของอัตราบัญชีค่าธรรมเนียมตามร่างข้อบัญญัตินั้น เป็นการก าหนดตามกฎหมาย คือ   
(นายก าพล ประดับศิลป์) ก าหนดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง ทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง
ต้องการที่จะลดปริมาณขยะจากต้นทาง และขยะจากตําบลข้างเคียง ซึ่งหน่วยงานเราเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะเป็นงบประมาณของเราเอง และเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมรถขยะ ค่าจ้างพนักงาน
ประจํารถขยะ ค่าจ้างคนขับรถขยะ หากไม่มีมาตรการในการป้องปราม งบประมาณในการ
บริหารจัดการขยะจะมาเบียดงบประมาณในส่วนของงบลงทุน โดยอัตราค่าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หากคํานวณแล้วจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ ๑.๖๗ บาท แต่เรากําหนดกิโลกรัมละ 
๑ บาท ต่ํากว่าอัตราที่กําหนดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๖  ผมว่าจะเป็นการโยนภาระให้กับประชาชน ซึ่งแต่ครัวเรือนคาดการณ์ว่าคงมีขยะไม่น้อยกว่า 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) ๑๐ กิโลกรัม น่าจะปรับลดลงบ้าง 

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ผมเห็นด้วยในอัตรากิโลกรัมละ ๑ บาท รายได้จะได้เข้ามาพัฒนาในต าบลของเรา แต่อยาก
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  เห็นด้วยในอัตรากิโลกรัมละ ๑ บาท  
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เห็นด้วยในอัตรากิโลกรัมละ ๑ บาท ขยะมีน้อยก็เสียน้อย มีมากก็เสียมาก ชาวบ้านนั้น 
(นายสมพร สุรินทะ) อาทิตย์ละครั้งก็ไม่เต็มถัง และอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ กิโลกรัมละ  

๑ บาทเป็นสิ่งที่ดี  

ส.อบต. หมู่ที่ ๓  เห็นด้วยอย่างมากการเก็บอัตราในอัตรากิโลกรัมละ ๑ บาท เป็นการป้องปรามไม่ให้บ้านข้าง 
(นางนิพล  โคตะมา) เคียงน าขยะมาฝากทิ้ง หากมีการเก็บตามน้ าหนักชาวบ้านก็จะได้ฝึกหัดการคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน เนื่องจากกลัวเสียเงินเยอะ จะได้ยุติธรรม ขยะยังมีมาจากต าบลข้างเคียงด้วยไม่ใช่
แค่ต าบลของเรา และอยากให้ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชน 

ส.อบต. หมู่ที่ ๓  เห็นด้วยกับการเก็บอัตรากิโลกรัมละ ๑ บาท 
(นายประภาส โพธิ์ศรี) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒  เห็นด้วย การก าจัดขยะต้องคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง หากเทรวมกันทั้งขวด ทั้งขยะเปียก การ  
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) เก็บก็จะยาก 
 

/ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ... 
 



 

-๒๓- 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑  ผมไม่เห็นด้วยกับการเก็บอัตรากิโลกรัมละ ๑ บาท อยากให้ก าหนดขั้นต่ าเอาไว้ หากไม่เกิน 
(นายโชคชัย โคตะมา) เท่านี้เก็บเท่านี้ หากเกินต้องเสียเพ่ิมข้ึน หากเก็บเป็นกิโลกรัมการเก็บก็จะช้าเนื่องจากต้องมี 

การช่างไปด้วยเก็บไปด้วย 

รองประธานสภาฯ เห็นด้วยกับ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ท่านโชคชัย โคตะมา อยากให้ก าหนดอัตราเอาไว้ หากเกิน 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) อัตราเท่านี้แล้วต้องเสียเท่านี้ และอยากให้เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์แก่ชาวบ้าน 

จพง.สาธารณสุข ปัญหาบ่อขยะของเรานั้นคือขยะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อนาคตจะไม่สามารถ
(นางพรรณภา โททุมพล) รองรับขยะได้ สิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ออกมาตรวจสอบดูบ่อขยะของเรา และมีโอกาสที่จะถูก 

ปิด หากบ่อขยะถูกปิดต้องเดินทางน าขยะไปทิ้งที่อ าเภอเมืองสกลนคร เหมือนที่เทศบาล
ต าบลกุดบาก เทศบาลต าบลโคกภูด าเนินการ ค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมมากขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งค่า
เชื้อเพลิง และการไปทิ้งก็ต้องเสียเงินในการทิ้งอีกซึ่ งคิดเป็นหน่วยกิโลกรัมเหมือนกัน 
ค านวณแล้วมากกว่ากิโลกรัมละ ๑ บาท หากน าไปท้ิงที่อ่ืน 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ความเห็นส่วนตัวผม ผมว่ากิโลกรัมละ ๑ บาทน้อยไปด้วยซ้ า  
(นายสมพร สุรินทะ) 

จพง.สาธารณสุข จากสถิติปริมาณขยะนั้น ภาคครัวเรือนจะไม่มีเยอะ เฉลี่ยเดือนละ ๔ กิโลกรัม แต่จะเยอะใน
(นางพรรณภา โททุมพล) ส่วนของผู้ประกอบการต่างๆ 

รองประธานสภาฯ ก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ หรือไม่ มีสมาชิกสภาฯท่านใด
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -  รับหลักการ จ านวน  ๙  เสียง 
- ไม่รับหลักการ จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) บริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(นายก าพล ประดับศิลป์) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง “ในการพิจารณาสามวาระ 
 

/รวดเดียว ... 
 



 

-๒๔- 
 

รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ อย่างไร  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า เห็นด้วยให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยให้คงร่างเดิม จ านวน  ๙  เสียง 
- ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๓  ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค ์
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ประสงค์จะแปรญัตติต่ออีกแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งจะไม่มี

การอภิปราย ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้สมาชิกสภาฯลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ แต่ก่อนที่จะลงมติขอนับองค์ประชุม นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบ
องค์ประชุม ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยกมือว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... หรือไม่  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ จ านวน  ๘  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ จ านวน  ๑ เสียง (นายธนสิทธิ์ ริค าแง) 
- งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

 
๓.๕.๓ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. ....  

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การ      
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม พ.ศ. .... ขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงต่อที่

ประชุมสภาฯ 
/นายก อบต. ... 

 
 



 

-๒๕- 

นายก อบต.  รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม  
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) พ.ศ. .... 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 
เหตุผล 

 โดยที่การดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารและถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกําหนดสุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ดําเนินกิจการ
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร ในส่วนของรายละเอียดนั้นขอมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

จพง. สาธารณสุข รายละเอียดของร่างข้อบัญญัตินั้นปรากฏตามเอกสารที่ส่งแนบพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
(นางพรรณภา โททุมพล) และทุกท่านได้นํามาในวันนี้ และขออนุญาตอ่านร่างข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมสถานที ่
   จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม  พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
   (จากนั้นเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้อ่านร่างข้อบัญญัติฯต่อที่ประชุมจนครบทุกข้อ) 

หัวหน้าส านักปลัด “สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
(นายพาณิชย์ บุญยู) สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ 

บริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่
นั้น หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม ในพ้ืนที่ตําบลของเราจะหมายถึงร้านอาหารตามสั่ง ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ส่วนคําว่า “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือ
บริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือ
ของแห้งหรืออาหารประเภทปรุงสําเร็จ หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา
ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง ในพ้ืนที่ตําบลของเราที่มองเห็นก็จะเป็นร้านขาย
ของชํา ร้านโชห่วย เซเว่น ร้านขายของส่ง เป็นต้น 
 การคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมนั้น หากพ้ืนที่สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร จะเป็นการแจ้งโดยการแจ้งนั้นจะแจ้งเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น ส่วนอัตรานั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ ส่วนหากพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร จะเป็นการขอ
อนุญาตรายไป เสียทุกปีไปตามขนาดของพ้ืนที่นั้นๆรายละเอียดตามอัตราบัญชีแนบท้ายร่าง
ข้อบัญญัติ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  คนที่ขายของในตลาดต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกหรือไม่  
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 

/หัวหน้าส านักปลัด ... 



 

-๒๖- 
 

หัวหน้าส านักปลัด จะไม่ใช้บังคับกับคนที่ขายของในตลาด ตามร่างข้อบัญญัติข้อ ๒๖ และข้อ ๓๗ ครับ 
(นายพาณิชย์ บุญยู)  

ที่ประชุม รับทราบ 

รองประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ข้อบัญญัติ หรือไม่ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การ

ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม  พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -  รับหลักการ จ านวน  ๙  เสียง 
- ไม่รับหลักการ จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) บริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม  

พ.ศ. .... 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(นายก าพล ประดับศิลป์) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง “ในการพิจารณาสามวาระ 

รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ อย่างไร  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า เห็นด้วยให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง 

การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม  พ.ศ. .... 
 

/มติที่ประชุม ... 
 



 

-๒๗- 

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วยให้คงร่างเดิม จ านวน  ๙  เสียง 
- ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

รองประธานสภาฯ วาระท่ี ๓  ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค ์
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ประสงค์จะแปรญัตติต่ออีกแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งจะไม่มี

การอภิปราย ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้สมาชิกสภาฯลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ แต่ก่อนที่จะลงมติขอนับองค์ประชุม นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบ
องค์ประชุม ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยกมือว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสม  พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ จ านวน  ๙  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

๓.๖ การพิจารณาอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ โครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ 

เลขานุการสภาฯ   เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้รับแจ้งหนังสืออ าเภอนิคมน้ าอูน ด่วนที่สุด   
(นายก าพล ประดับศิลป์) ที่ สน ๐๐๒๓.๑๓/ว ๒๑๖๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สภา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นประกอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
เขตพ้ืนที่ป่า ตามที่ได้ส าเนาแนบท้ายไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น สาระส าคัญคือ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จะด าเนินขับเคลื่อนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี คือ 
โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ
โครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล โดยขั้นตอนในการด าเนินงานนั้น 
ส านักงาน กสทช. หากพ้ืนที่ที่จะเข้าด าเนินการเป็นพ้ืนที่ป่า ต้องได้รับความเห็นชอบ ขอ
อนุญาตจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลหนองปลิงของเรามีพ้ืนที่
เป้าหมายของโครงการคือ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะนาว จึงให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ดูตามเอกสารแล้วต าบลหนองปลิงของเรามีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เห็นดีด้วยกับโครงการ  
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน)เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงและการพัฒนา 

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ชี้แจง หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์  พิมเสน) 

ที่ประชุม ไม่มี 

/รองประธานสภาฯ ... 



 

-๒๘- 

รองประธานสภาฯ นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการยก  
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) มือว่า เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่
ห่างไกล ในหมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะนาว ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
หรือไม ่

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ  จ านวน  ๙  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน  - เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน   ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

รองประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯจะได้อภิปราย เสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรือไม่ อย่างไร 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน)  

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอ หรืออภิปรายต่อ 
    
รองประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีอะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก ขอเลิกการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ 
(นายวัชระพงษ์ พิมเสน) ประจําปี  25๖๓ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๓.๑๐ น. 

      
  (ลงชื่อ)                                  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
              (นายกําพล   ประดับศิลป์) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 
 
 
   (ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
                                                      (นายวัชระพงษ์  พิมเสน)    
         รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                  การตรวจรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 

วันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

................................................................................................. 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบวาระและมติที่ประชุมสภาฯทุก
ประการ 

 ดังนั้น จึงได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      
            (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการ                
                                                       (นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) 
 
  (ลงชื่อ)                         กรรมการ 
       (นายธนสิทธิ์  ริค าแง) 
 
  (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
      (นายไวพจน์    สุรินทะ) 
 
   (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
       (นายสมพร  สุรินทะ) 
 
  (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
      (นายปริญญา  โคตะมา) 

 
 
 
    
   

 


