
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 2 

วันพุธที่   23   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา      โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง    หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์    ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ ์   ปลั่งกลาง  
4 นายแก้ว     ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นางนันทิยา  แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒              ลา  
6 นายบุญส่ง      ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง      ไลนอก  
7 นายบุญจันทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์  ประภาการ                
8 นายณรงค์   จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  
9 นายถนอม   ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม   ยิ้มจอหอ  

10 นายวิชาญ   พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ   พรมสุภาพ              
๑1 นายสมัย   โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
12 นายดาวเรือง   ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง   ทันมา           
๑3 นายกวี    นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
๑4 นายสายเย็น  นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น นามวงษา  
๑5 นางจีระพร  ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร  ประวันจะ  
๑6 นายชัยรัตน์   พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
17 นายถวิล    อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมไชย  
๑8 นายณัฐพงศ์  ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
19 นางสุพิศ   แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ          แพนไธสง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 

1 นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
  2 นางกัลยาณี   ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี   ค าธานี  

3 นายสุบัน    ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน    ค าหลง  
4 นายสมหมาย       สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย         สียางนอก  

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.    

          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                              -ยังไม่แล้วเสร็จ- 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓          เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา(ต่อจากครั้งท่ีแล้ว) 

3.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 

(วาระที่ 1  ชั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ) 

นางลัดดา  โสวะ            สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองยังมีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือ 
ประธานสภาอบต.          พิจารณา เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง หลายเรื่องท่ีประชุม                           
                                สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองจะต้องพิจารณาประชุมต่อมีสมาชิกท่านใด   
                                จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
                                ขนุทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบ    
                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ 

                              ที่แก้ใขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น             
                         สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นขออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

                                ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน 
                                ไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป้นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุม  
                                สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่ ๒ นั้นให้ 
                                ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็น 
                                ประธานคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ ดิฉันขอสอบถามที่ประชุมสภาอบตขุนทองค่ะ 
                                ว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีประชุมต่อ 
                                ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ  
                                ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ ชั้นรับหลักการแห่งร่างร่างข้อบัญญัติ  
                                ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างข้อ 
                                บญัญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์พ.ศ.2563 ขอเชิญท่านนายก 
                                ชี้แจงแถลงรายละเอียดพร้อมหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติครั้งนี้ขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
นายก อบต.ขุนทอง สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการให้มี

ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ เหตุผล เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงมี
ความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 
ส าหรับรายละเอียดให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง     ในการขออนุมัติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตามระเบียบกฎหมายก าหนดให้มี 
ปลัดอบต.                    มีข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองพ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดต่างๆก็ 
                                ไดแ้จกให้ทุกท่านไปพิจารณาท่ีบ้านแล้วโดยหลักส่วนมากจะเก่ียวข้องกับผู้ประกอบ 
                                การจะเป็นค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆในการเลี้ยงสัตว์ 
                                จ านวนมาก และผู้ที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ครับ มีสมาชิกสงสัยอยากสอบถาม 
                                ขอเชิญเลยนะครับ 

/นายวิชาญ... 
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นายวิชาญ  พรมสุภาพ     ผมขอสอบถามคือเพ่ือนผมเลี้ยงไก่ชนเพาะไก่ชนขายจะกระทบถึงเขาไหม เขาเป็น 
ส.อบต.เขต.๕                ชาวบ้านในหมู่บ้านครับ 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   การเพาะไก่ชนขายถ้าจ านวนไม่มากไม่กระทบ ถ้าจ านวนมาก ๕00 ขึ้นไป ต้องมา 
ปลัดอบต.                    ขออนุญาตจาก อบต.ครับ 
นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม วารที่ 1 ชั้นรับ 
ประธานสภาฯ               หลักการแห่งร่าง                                                                                                              
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ ชั้นรับหลักการแห่งร่าง 
ต่อ ไปประชุมวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ การพิจารณาวาระที่สองชั้นแปรญัตตินั้น ให้ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเติมสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น 
กรรมการแปรญัตติค่ะ ดิฉันจะสอบถามเลยนะคะวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติมีสมาชิก 
ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ต่อ ไปประชุมวาระที่ ๓ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
                               จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันควรดิฉันขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด 
                               จะอภิปรายขอเชิญค่ะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
                               พ.ศ.๒๕๖๓ 
                               ๓.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเรื่อง การก าจัดขยะมูลฝอย 
                              ทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางลัดดา  โสวะ           ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายก อบต.ขุนทองได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง 
ประธานสภาอบต.         การก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563 ขอเชิญชี้แจงแถลงรายละเอียดพร้อม 

/หลักการ... 
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หลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมสภาอบต.ขุนทองได้รับทราบในวาระท่ี 1 ชั้นรับ
หลักการแห่งร่าง ขอเชิญค่ะ 

นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การก าจัดขยะมูล 
นายก อบต.ขุนทอง ฝอยทั่วไป พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการให้มีข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยทั่วไป เหตุผล เนื่องจาก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย ประกอบกับ
มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓7 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น ส าหรับ
รายละเอียดให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   ผมขอน าเรียนที่ประชุมสภาฯครับร่างข้อบัญญัติเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปเป็น 
ปลัดอบต.                    เรือ่งของผู้ประกอบการที่จะมาขออนุญาตเก็บขยะในต าบลของเรา ไม่เก่ียวกับชาว 
                                บ้านของเราครับมีสมาชิกจะสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญครับ 
นายแก้ว  ภาวะกา          ผมขอสอบถามเก่ียวกับรถขยะเราท าไมไม่เก็บขยะที่โรงเรียนครับ ผมขอเสนอ 
ส.อบต.เขต.1                ใหเ้ก็บทุกวันศุกร์ได้ไหมครับ 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง    ครับ รับทราบจะให้พนักงานอบต.ของเราไปเก็บขยะที่โรงเรียนทุกวันศุกร์ครับ 
ปลัดอบต. 
นายวิชาญ พรมสุภาพ       ผมอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบด้วยครับ 
ส.อบต.เขต.5 
นายศุกษณพงศ์ ศิริศักดิ์    คือทางอบต.จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
นายกอบต.                   และในการประชุมประจ าเดือนจะเอาเข้าท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้านครับ 
นายสมัย  โนนสงคราม     ผมอยากทราบว่าขวดน้ าเปล่าท าไมอบต.ไม่ซื้อครับ 
ส.อบต.เขต.7 
นายศุกฤษณพงษ์ ศิริศักดิ์  ในวันนั้นร้านที่เราไปขายให้เขาไม่รับซื้อขวดน้ าเปล่าจึงไม่ซื้อครับ มันแล้วแต่ร้านที่ 
นายกอบต.                   อบต.ไปขายให้เราจะไปสอบถามทางร้านก่อนจึงออกมารับซื้อขยะครับ 
นายบรรจง  หงษ์พรม       เรื่องขยะผมขอเสนอให้ท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านด้วยครับ โดยเฉพาะ 
รองประธานสภาฯ           ตามถนนลาดยางจะมีคนทิ้งขยะเต็มข้างสองทางครับ 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   ครับ ผมว่าป้ายประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นถนนลาดยางสาย ๒0๒ จะท าป้ายติดประชา 
ปลัดอบต.                    สัมพันธ์แต่ถ้าเป็นชุมชนด้านในไม่สามารถท าได้เพราะเป็นที่ของเอกชน เราไม่ 
                                สามารถเอาป้ายไปปักท่ีของเขาได้ครับ 
นายถวิล  อุดมไชย         ที่สาธารณะหมู่บ้านผมเขียนป้ายไปประชาสัมพันธ์แล้วแต่ชาวบ้านยังเอาขยะไป 
ส.อบต.เขต.10             ทิ้งเหมือนเดิมครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ เรายังไม่มีข้อบัญญัติควบคุมจึงไม่สามารถเอาอ านาจอะไรไปควบคุมผู้ทิ้งขยะได้ครับ 
นายกอบต.                  ถ้าเราร่างข้อบัญญัตินี้แล้ว เราสามารถใช้ควบคุมการทิ้งขยะได้ครับ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมว่าเป็นการดีครับถ้าเรามีข้อบัญญัตินี้ เพราะบังคับควบคุมผู้ประกอบกิจการไม่ 
ส.อบต.เขต.4                เกีย่วกับชาวบ้านของเรา 

/นายเชิดพงษ์... 
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นายเชิญพงษ์  ปลั่งกลาง  ถ้าที่ประชุมมติเห็นชอบอนุมัติแล้วทางอบต.ขุนทองก็จะมีการประชาสัมพันธ์และ 
ปลัดอบต.                   การซื้อในเขตต าบลขุนทองเราได้ครับ 
นางลัดดา  โสวะ           มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างขอเชิญค่ะ 
ประธานภาอบต.            ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ ในวาระท่ี 1 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.๒๕๖๓ 
ต่อไปประชุมสภาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระที่ 
๒ ชั้นแปรญัตติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปพ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ 

ต่อไปเป็นการประชุมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเรื่องการก าจัด 
ขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓  วาระท่ี ๓ ชั้นลงมติมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ขอเชิญค่ะ ถาไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปพ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี 3 ชั้นลงมติ 
                              ๓.3 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเรื่อง การจัดการมูลฝอย 
                              ติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ก็ได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง 
ประธานสภาอบต.          การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงแถลงรายละเอียด 
                                หลักการและเหตุผลในการยื่นญัตติร่างเล่มนี้ให้ที่ประชุมสภารับทราบรายละเอียด 
                                ในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่าง 
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นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การจัดการมูล 
นายก อบต.ขุนทอง ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการให้มีข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เหตุผล โดยที่
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการ มูลฝอยติด
เชื้อมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการ
คิดค่าบริการและอัตราขน ธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือ ก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อของราชการ ส่วนท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตรา ข้อบัญญัตินี้ ส าหรับ
รายละเอียดให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง    ในร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ น าเรียน 
ปลัดอบต.                    เบื้องต้นครับว่า ร่างนี้เป็นร่างเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการประเภทโรงพยาบาล 

คลินิกต่าง ๆ ที่มีเชื้อโรคต่าง ๆ ซากหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ใบมีด เข็มฉีดยา กระบอก
ฉีดยา หลอดแก้ว ส าลี ผ้าก๊อตที่ติดเชื้อต่าง ๆ ข้อบัญญัติเล่มนี้เอาไว้บังคับ ควบคุม 
คลีนิค ศูนย์ทดสอบวิจัยโรคต่าง ๆ ครับ ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านของเราครับ มีสมาชิก
ท่านใด สงสัยตรงไหนสอบถามได้ครับ 

นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม สงสัยตรงไหน ขอเชิญนะคะ ในวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาอบต.          ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี 1  
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญค่ะมีสมาชิกท่านใด 
                               จะอภิปรายในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

/งดออกเสียง... 
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งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 

                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติ 
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ ขอเชิญค่ะมีสมาชิกท่านใด 
                               จะอภิปรายในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ 

๓.4 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ.2563 

นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ก็ได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง 
ประธานสภาอบต.          การก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงแถลงรายละเอียด 
                                แถลงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมได้รับทราบในวาระที่ 1 ขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
นายก อบต.ขุนทอง พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนทอง ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล เหตุผล เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕50 ซึ่งใช้
บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๖๓ มาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ ส าหรับรายละเอียดให้ท่านปลัด
เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง    เป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการต้องมาขออนุญาตที่อบต. เป็นเรื่องเก่ียวกับรถ 
ปลัดอบต.                    ดูดส้วมหรือสิ่งปฏิกูล และอบต.ขุนทองของเราได้สร้างบ่อ บ าบัดหรือบ่อเกรอะ 
                                ตอนนี้ก าลังทดลองใช้ครับ 
นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม สงสัยตรงไหน ขอเชิญนะคะ ในวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาอบต.          ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

/ลา... 
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   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ  
                                มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ 
                                ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติ 
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ ขอเชิญค่ะมีสมาชิกท่านใด 
                               จะอภิปรายในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องการการก าจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ 
                               ๓.5 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องสถานที่จ าหน่าย 
                               อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ก็ได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง 
ประธานสภาอบต.          สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกได้ 
                                ชี้แจงแถลงรายละเอียดหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมสภาฯได้ทราบในวาระที่ ๑ 
                                ขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง สถานที่จ าหน่าย 
นายก อบต.ขุนทอง อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร เหตุผล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง ยังมิได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง สถานที่ 

/จ าหน่าย... 
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   จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร บังคับใช้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
อนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ ตลอดจนการอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา 
๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้
ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ าหน่าย
อาหาร และการสะสมอาหาร ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ ส าหรับรายละเอียดให้ท่านปลัด
เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   ขอน าเรียนที่ประชุมสภาฯครับ ข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่ 
ปลัดอบต.                    สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ยังไม่ได้ตรา 
                                ขอ้บัญญัติ เรื่องนี้บังคับใช้เพื่อประโยชน์ในการจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 
                                อาหารโดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตอัตราค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต 
                                ไมเ่กี่ยวกับชาวบ้านครับ 
นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม สงสัยตรงไหน ขอเชิญนะคะ ในวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาอบต.          ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องสถานที่จ าหน่าย อาหาร และสถานที่ 
                              สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ี ๒ ชั้น 
                               แปรญัตติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม 
                               อาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ 
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ ขอเชิญค่ะมีสมาชิกท่านใด 
                               จะอภิปรายในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม 
                              อาหาร พ.ศ.๒๕๖ ในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ 
เวลา ๑๒.๒0 น.           พักรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.00 น.           ประชุมต่อเมื่อที่ประชุมสภาอบต.ขุนทองพร้อมแล้วประชุมต่อในวาระท่ี  

๓.6 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง 
ประธานสภาอบต.          ตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงแถลงรายละเอียดหลักการและเหตุผล 
                                ใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ทราบในวาระที่ ๑ ขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 
นายก อบต.ขุนทอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ขุนทอง ว่าด้วยตลาด เหตุผล โดยที่การด าเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการด าเนิน
กิจการตลาด สุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้
ด าเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้ ส าหรับรายละเอียดให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจง
ครับ 

นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   ข้อบัญญัติเรื่องตลาด อบต.ขุนทองเรายังไม่เคยมีจึงจัดท าขึ้นเพ่ือต าบลขุนทอง 
ปลัดอบต.                    เราเจริญขึ้นและมีตลาดจะได้ควบคุมบังคับเขาได้ครับ 
นางลัดดา  โสวะ            ข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรืออยากสอบถาม 
ประธานสภาอบต.          ขอเชิญค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมวาระท่ี ๑ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี 1 ชั้นรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ มี 
                               สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระที่ ๒ ชั้น แปรญัตติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ 
                               ประชุม 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๓  
                              ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ 
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ ขอเชิญค่ะมีสมาชิกท่านใด 
                               จะอภิปรายในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖3 ในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ 
                              ๓.7 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องกิจการที่เป็น 
                              อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง 
ประธานสภาอบต.          กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงแถลง 
                                รายละเอียดหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมสภาฯได้ทราบในวาระท่ี ๑ ชั้นรับ 
                                หลักการแห่งร่างขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง กิจการที่เป็น 
นายก อบต.ขุนทอง อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการให้มี

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุผล เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้
ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุม ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัตินี้ขึ้น ส าหรับรายละเอียดให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง   ข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดท าและมีไว้เพ่ือ 
ปลัดอบต.                    ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                                ต าบลขุนทองยังไม่มีข้อบัญญัติเล่มนี้เอาไว้ควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายครับ 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสงสัยตรงไหนอยากสอบถามสามารถอภิปรายได้ 
ประธานสภาอบต.          ขอเชิญค่ะ ในวาระที่ ๑ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
                              ๒๕๖๓ ในวาระท่ี 1  
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ ใน 
                               วาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระที่ ๒ ชั้น แปรญัตติขอ 
                               เชญิค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
                              ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ ชั้นแปรญัตติ 
                              ต่อไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ ขอเชิญค่ะมีสมาชิกท่านใด 
                               จะอภิปรายในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
                              ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๓ ชั้นลงมติ 
                              ๓.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ 
                              ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                              ขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางลัดดา  โสวะ            การพิจารณาให้เห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
ประธานสภาอบต.          ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ 
                                จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๓ ประมวลจริยธรรมครั้งนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ 

/ของรัฐธรรมนูญ... 
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                                ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับ 
                                ความประพฤติของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นให้โปร่งใส และเป็นเครื่องมือ 
                                ในการตรวจสอบด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                                ปอ้งกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ 
                                จะเกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มาตรฐานจริยธรรม 
                                อันเป็นค่านิยมหลัก 
                                ๑.การยึดมั่นในคุณธรรม 
                                ๒.ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
                                ๓.ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
                                4.ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
                                ๕.มีอัธยาศัยดีและไม่เลือกปฏิบัติ 
                                ๖.ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                                ๗.โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                                ๘.ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                                ๙.ยึดหมั่นในหลักวิชาชีพขององค์กร 
                                มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้ความ 
                                เหน็ชอบขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                              ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับ 
                              ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
                              สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
                              พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              ๓.9 เรื่องโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                              งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางลัดดา  โสวะ            ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ได้ยื่นญัตติเพื่อขออนุมัติโอนเพ่ิมเติมและแก้ไข 
ประธานสภาอบต.          เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
นายอบต.                   งบประมาณ พ.ศ.2563 

ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

/1.แผนงาน... 
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1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
ข้อความเดิม 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
จ านวน 200,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาห้องขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 16 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทอง ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 157 หน้า 126 
ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
จ านวน 500,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่หลังคาไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร และปรับปรุงฝ้าเพดานขนาดกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ฝ้าเพดานไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทอง ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 157 หน้า 126 

   โอนลด จ านวน 300,000 บาท 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น อบต.ขุนทอง  ตั้งไว้ 
300,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 70) คงเหลือก่อนโอน 39,950 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 39,950 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตั้งไว้ 
10,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 122) คงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 10,000 บาท 

 
/3.แผนงาน... 
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3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตั้งไว้ 
40,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 147) คงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 10,000 บาท 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ต้ัง 
ไว้ 20,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 147) คงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 20,000 บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 148) 
คงเหลือก่อนโอน 5,500 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 5,500 บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขุนทอง
เกมส์” (ค าชี้แจงหน้า 148) ตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท 
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 10,000 บาท 
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
   7.1 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 50,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 149) 
คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท 

   7.2 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 90,000 
บาท (ค าชี้แจงหน้า 150) คงเหลือก่อนโอน 90,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
90,000 บาท 

   7.3 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 50,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 
150) คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท 

8.  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
(ค าชี้แจงหน้า 159) คงเหลือก่อนโอน 27,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 14,550 
บาท 

 

/เหตุผล... 
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เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก ช่วงนี้เป็นฤดูฝนหลังคาที่ช ารุดอยู่แล้วพอฝนตกลงมา
อีกท าให้ฝ้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช ารุดและขยายเป็นวงกว้าง
เพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณที่อนุมัติไว้แล้วไม่เพียงพอกับปริมาณงานในการซ่อมแซม
หลังคาอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณฯและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นไปตามความในข้อ 27 และข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 

นางลัดดา โสวะ             ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นโอนเพ่ิม 
ประธานสภาอบต.          และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                มี ๑ รายการคือโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
                                ต าบลขุนทอง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ 
                                พิจารณาขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ปประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๔ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง 3 เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม, 
นายถวิล อุดมไชย ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติ 
เห็นชอบโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

                              ๓.10 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
                              จ านวน ๒ รายการเป็น ๗๕0,000 บาท 
นางลัดดา โสวะ             ท่านนายกอบต.ได้ยื่นญัตติขอกันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓
ประธานสภาอบต.          (เพ่ิมเติม)จ านวน จ านวน ๒ รายการเป็น ๗๕0,000 บาท ขอเชิญท่านนายก 
                                ไดช้ี้แจงแถลงพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
                                ประจ าปี ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม)ขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563(เพ่ิมเติม) จ านวน  
นายกอบต.                   2 รายการ เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เนื่องจากมีการ 
                                โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายจ่ายงบลงทุน หมวด 
                                ครภุัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้ง 2 รายการ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี 
                                ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณและคาด 
                                ว่าจะท าการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอ 
                                อนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ตามข้อ 59 ของระเบียบ 
                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
                                เงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดังนี้ 

 
/ขออนุมัติ... 
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ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2563(เพ่ิมเติม)จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

                               ๑.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               ขุนทองงบประมาณ 500,000 บาท 
                               ๒.ปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสี หมู่ที่ ๒(เส้นกลางบ้าน-บ้านนาย 
                               องอาจ) จ านวน ๒50,000 บาท 
                               รวม 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
นางลัดดา  โสวะ           ขอขอบคุณท่านนายกอบต.ขุนทอง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอกันเงิน 
ประธานสภาอบต.         ใหท้ี่ประชุมทราบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ 
                               พิจารณา ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๔ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  1 เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง 3 เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม, 
นายถวิล อุดมไชย ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติ 
เห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องอ่ืน ๆ 
                              -ไม่มี- 
นางลัดดา  โสวะ           ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
ประธานสภาอบต.         พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
ปิดประชุม                    15.30 น. 
 
 

..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่        
-มีหนังสือแจ้งนัดมาตรวจรายงานการประชุมวันที่ 
 
 

   ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓ 
 
 

 
/ผู้ตรวจ... 

 
 



-18- 
    
 
 
 
 

    ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
  (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองรับรองรายงานการประชุมในสมัย               
 
 

.................................................  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

 
 

 

 

 


