
 (สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
คร้ังที่  2/2564 

วันที่  23 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
*************************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 
2. นางดอกไม้        กสิภูม ิ            รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 

  3. นายวิลัย  วิลัยคำ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1 
4. นายจันทา  สายเบาะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ  หมู่ 2 

  5. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  6. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  7. นายศักดิ์ศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 

8. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  9. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

10. นายจำลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
11. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 

  12. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  13. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  14. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  15. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  16. นายสุวิตร์  จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 

17. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  18. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  19. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  20. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  21. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  22. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  23. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  24. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 

25. นายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  26. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

27. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  28. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  29. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสุริยัน เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
2.  นางผมทอง จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
3.  นายวิเชียร สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวีระชาติ จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
2 
3 

นายสมร 
นางบังอร 

สายเคน 
คำพันธ์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

4 นายสมหมาย สายแวว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

5 
6 
7 

นางสาวเพชรลดา 
นางสาวกรวรรณ 
นายพากเพียร 

อัมพร 
นิธิศธานี 
ศิริพงษ์ 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวเรือ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง  

8 
9 

นางสาวพวงเพชร 
นางสาวบุษกร 

จอมหงษ์ 
อยู่ชา 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ และได้มี 
ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 2 ท่าน คือ 1. นางผมทอง  จิตรสิงห ์สมาชิก อบต. หมู่ 11  
 2. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ 13    

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 
ประธานสภา อบต. 2564 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่ 
เลขานุการสภา อบต. ระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 4 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบและหากมีสมาชิก อบต.

ท่านใดคิดว่าควรจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความใด 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม  
ประธานสภา อบต. 2564 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี  13 สิงหาคม  2564 มีมติ 

เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 28  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 

- งดออกเสียง   -   เสียง   
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและบันทึกความเห็น 
ประธานสภา อบต. ของคณะกรรมการแปรญัตติในหนังสือเชิญประชุมสมาชิก อบต.หัวเรือ ในวันนี้ ปรากฏ 

ว่าการท่ีได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันท่ี 14– 16 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่
เวลา 08.30 – 16.30 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก อบต.หัวเรือท่านใดประสงค์เสนอคำแปรญัตติ ได้ลงมติเป็นเอก
ฉันท์ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 3 เสียง ให้ยินยอมตามร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่างเดิมในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) และได้
ให้นายสอน  จารุกมูล คณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงรายงานและบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสอน  จารุกมูล ได้อ่านรายงานการประชุมและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติเหมือนกับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ  หนังสือท่ีได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุม 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมสภา อบต. ว่าจะให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่  
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) โดยยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ร่างเดิมในวาระท่ี  1            
(ข้ันรับหลักการ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ   28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 

- งดออกเสียง    -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 แล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  
ประธานสภา อบต. (ข้ันลงมติ) เป็นการใหค้วามเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
- เห็นชอบ   28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
- งดออกเสียง    -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เร่ือง การกำจัด 
      มูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณา 
ประธานสภา อบต. ร่างข้อบัญญัติให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
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จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา อบต. ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุม 

สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในท่ีประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณา 
ประธานสภา อบต. ร่างข้อบัญญัติให้ท่ีประชุมได้รับทราบแล้ว การพิจารณาการร่างข้อบัญญัติจะต้อง 

พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ถ้าพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายวีระชาติ จันทรภรณ์ ขอเสนอขอพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดขยะ 
นายก อบต.  มูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายจันทบาล สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
ประธานสภา อบต. เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  

เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้   
- อนุมัติ  28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ   –    เสียง 
- งดออกเสียง  –    เสียง 

นายจันทบาล สีงาม ในเมื่อท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก็ขออนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 สามวาระ 

รวดเดียว ต่อไปก็จะเป็นการพิจาณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ตามท่ี
สมาชิกทุกท่านได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดขยะ
มูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 พร้อมหนังสือเชิญประชุม สมาชิกทุกท่านก็คงจะได้
ศึกษาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
ก็ขอให้ยกมือ 

จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้ออกข้อบังคับ 
ปลัด อบต.  ตำบล เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2544 โดยได้กำหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

จัดเก็บมูลฝอย ดังนี้ 
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 10 บาท 
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือ   
  เศษของแต่ละ 20 ลิตร หน่วยละ 10 บาท 

   อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
  ก. รับทำการเก็บขนมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ 

    คิดค่าบริการ ฉบับละ 5,000.- บาท  
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จากการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ในการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บ
และขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 มีผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะอยู่ 4 ข้อ โดยข้อตรวจพบท่ี 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศแตกต่างกันและไม่เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจและมีการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย 
ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด้านการบริการจัดการมูลฝอย และปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขได้ออกกฎหมาย กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรอง 
การแจ้งและการให้บริการในการกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มค่าเก็บ
และขนมูลฝอยท่ัวไป ดังนี้ 

 ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นรายเดือน 
  - กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 65 บาท 

  - กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย  
  ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 65 บาท (เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้     
  คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

  - กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ  
           3,250.- บาท 
  - กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก  ๆ1 ลูกบาศก์เมตร  
    ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 3,250.- บาท (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิด 
    เป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหนว่ย) 
 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
  - กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ครั้งละ 125 บาท 
  - กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 245 บาท 
  - กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  
    ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 
    ครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 ค. ใบอนุญาตโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
  - รับทำการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 5,000.- บาท 
  และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
  ขี้เหล็ก เทศบาลตำบลขามใหญ่และเทศบาลนครอุบลราชธานี ค่าเก็บและขน 
  มูลฝอยท่ัวไป เดือนละ 20 บาท จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
  ตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ให้สภาองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลหัวเรือได้พิจารณา 

นายบุญมา อยู่สุข การเก็บค่าขยะมูลฝอยนี้เพิ่มขึ้นจาก 120 บาท ต่อครัวเรือมาเป็น 240 บาทต่อ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 ครัวเรือนต่อปีนั้น ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือแบ่งการเก็บเป็น 2 ครั้งๆ ละ  
 120 บาทได้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ภาวะเศรษฐกิก็ไม่ดีเพราะการแพร่เช้ือ Covid – 19 ทำ 
 ให้รายได้ลดลง 
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นายสอน  จารุกมูล ได้ช้ีแจงว่า หมู่ท่ี 10 ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเก็บขยะด้วย อยากให้สมาชิก อบต.หมู่บ้าน 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 อื่นได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการเก็บ การบริการเป็นอย่างไร ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะ 
 เพิ่มค่าเก็บและขนมูลฝอย จาก 120 บาท/ปี เป็น 240 บาท/ปี 
นายเจริญ  อุลัยศรี อยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการเพิ่มค่าเก็บและขนมูลฝอย 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 ท่ีเพิ่มขึ้น อยากจะให้คงค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็น 120 บาท/ปี ไว้ก่อน เพราะช่วงนี้ 
 เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนเดือดร้อนเพราะการแพร่ระบาด Covid – 19  
นายสมคิด  นามวงค์ เห็นด้วยกับนายบุญมา อยู่สุข สมาชิก อบต.หมู่ 7 ท่ีจะให้มีการเก็บเป็น 2 ครั้งๆ  
สมาชิก อบต.หมู่ 12 ละ 120 บาท เพราะผมได้ไปเก็บค่าขยะผู้ท่ียังไม่ได้จ่ายเขาก็ยังไม่สนใจเลย 
นายจำลอง  ธรรมสัตย์ เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าเก็บขยะมูลฝอยจาก 120 บาท/ปี เป็น 240 บาท/ปี เพราะเป็น 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 การลดขยะและกำจัดขยะให้แก่ครัวเรือนของเรา แค่เพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 10 บาท  
 เป็น 20 บาท ก็เหมาะสมรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นก็จะนำมาพัฒนาใน อบต.หัวเรือ ของเรา 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น 
ปลัด อบต.หัวเรือ หอกระจายข่าวของกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งของ อบต.หัวเรือ ในส่ือต่างๆ ก่อนท่ีเรา 
 จะไปจัดเก็บและการจัดเก็บเป็น 2 ครั้งๆ ละ 120 บาท นั้น ให้ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ไปพิจารณา เพราะเราก็จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีอยู่แล้วในช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์ และ 
 ช่วงสิงหาคม – กันยายน และถ้าเราสามารถลดปริมาณขยะหรือไม่มีขยะเลย เราก็จะลด 

ค่าใช้จ่ายในเรื่องขยะได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าท้ิงขยะ ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ 
ค่ารถขยะและค่าน้ำมัน นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นได้อีกจำนวนมาก 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ช้ีแจงและตอบปัญหาของสมาชิกท่ีได้ซักถามและได้ช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเป็น 
นายก อบต. ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย  
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม เมื่อท่ีประชุมไม่มีใครประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกก็จะขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบ
ประธานสภา อบต. วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การ 
 กำจัดมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ 25   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   1   เสียง คือ นายเจริญ  อุลัยศรี สมาชิก อบต.หมู่ 6 
- งดออกเสียง   2   เสียง คือ 1. นายปริญญา สายแวว สมาชิก อบต.หมู่ 3 

2. นายศักดิ์ศรี  สายนรา สมาชิก อบต.หมู่ 4 
นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ เมื่อท่ีประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
ประธานสภา อบต. รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

เต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอให้ท่ีประชุม
ยกมือ ถ้าจะขอแปรญัตติในวาระท่ีสอง 

ท่ีประชุม ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
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นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ให้คงตามร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 เดิม 
 ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติให้คงตามร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 เดิมในวาระ 
 ท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ 27  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   1  เสียง นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิก อบต.หมู่ 6 
- งดออกเสียง   -   เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระท่ีสาม ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก็จะขอมติท่ี 
ประธานสภา อบต. ประชุมว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การ

กำจัดมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ในวาระท่ีสาม ขั้นลงมติหรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระท่ีสาม ขั้นลงมติ อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
 ส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียง 
 ข้างมาก ดังนี้ 

- อนุมัติ 28   เสียง 
- ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
- งดออกเสียง   -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เร่ือง กิจการ 
        ขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ช้ีแจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ท่ี 
ประธานสภา อบต. ประชุมได้รับทราบ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภา อบต. ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุม 
 สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ 
 รวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นจำนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน 
 ผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 

 สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
 กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
 แปรญัตติ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเลขานุการสภา อบต. ได้ช้ีแจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ท่ี 
ประธานสภา อบต. ประชุมได้รับทราบแล้ว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ว่า 
 จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ขอเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการ 
นายก อบต. ขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
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นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
ประธานสภา อบต. เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียว 
 หรือไม ่
 มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง  
 กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียว 
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- อนุมัติ 28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
- งดออกเสียง   -    เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม ในเมื่อท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต. ตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 สามวาระ

รวดเดียว ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ตามท่ี
สมาชิกทุกท่านได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่าย
และกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 พร้อมหนังสือเชิญประชุม สมาชิกทุกท่าน 

 ก็คงจะได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดจะลุกอภิปรายในวาระท่ีหนึ่ง  
 ขัน้รับหลักการ ก็ขอให้ยกมือ  
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า อบต.หัวเรือ ได้ออกข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการ 
ปลัด อบต. ขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2544 โดยได้กำหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 1. ค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
   - ค่าเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือ 
 ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไปลูกบาศก์เมตรละ 30 บาท 
  - เศษลูกบาศก์เมตร  15 บาท 
   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เมตร 15 บาท 
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการรถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ฉบับละ 2,000 บาท 

 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออก 
 ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
 พ.ศ. 2559 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ 500 บาท  
      - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
      - เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
  2. ใบอนุญาตโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
       - รับทำการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ  5,000 บาท 
     - รับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 7,500 บาท 
 จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัด 
 ส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้พิจารณา 
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นายบุญมา  อยู่สุข ก็เป็นการเหมาะสมในการเพิ่มใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการรถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  
สมาชิก อบต. หมู่ 7 ฉบับละ 2,000 บาท เป็น 5,000 บาท จะทำให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 หัวเรือมีเพิ่มขึ้น   
ท่ีประชุม ไม่มีใครอภิปรายซักถาม 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) 
 พ.ศ. 2564 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2)  
 พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
  - เห็นชอบ  28  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
  - งดออกเสียง  -    เสียง 
 นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ เมื่อท่ีประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
ประธานสภา อบต. รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
 เต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอให้ท่ีประชุม 
 ยกมือถ้าจะขอแปรญัตติในวาระท่ีสอง 
ท่ีประชุม ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติให้คงตามร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2)  
 พ.ศ. 2564 เดิมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการหรือไม ่
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติให้คงตามร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2)  
 พ.ศ. 2564 เดิมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้
  - เห็นชอบ  28   เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  - งดออกเสียง   -    เสียง 
นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระท่ีสาม ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก็จะขอมติ 
ประธานสภา อบต. ท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการ 
 ขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ในวาระท่ีสาม ขั้นลงมติหรือไม่  
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระท่ีสาม ขั้นลงมติ อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
 ส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กิจการขนถ่ายและกำจัดส่ิงปฏิกูล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564  
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้  

- อนุมัติ  28   เสียง 
- ไม่อนุมัติ    -    เสียง 
- งดออกเสียง      -    เสียง 

 



-10- 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เร่ือง การขุดดิน 
        และถมดิน พ.ศ. 2564 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้ช้ีแจงระเบียบว่าด้วยการ 
ประธานสภา อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภา อบต. ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุม 
 สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ 
 รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ 

 จำนวนผู้ท่ีมีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 
 สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
 กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
 แปรญัตติ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณา 
ประธานสภา อบต. ร่างข้อบัญญัติให้ท่ีประชุมได้รับทราบแล้ว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติจะต้องพิจารณา 
 เป็นสามวาระ แต่ถ้าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ขอเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดิน 
นายก อบต. และถมดิน พ.ศ. 2564 ขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
ประธานสภา อบต. เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง  
 การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- อนุมัติ 28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม ในเมื่อท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต.หัวเรือ ตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียว ต่อไปก็จะ 

เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ขึ้นรับหลักการ ตามท่ีสมาชิกทุกท่าน
ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. 2564 พร้อมหนังสือเชิญประชุม สมาชิกทุกท่านก็คงจะได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว แต่ก็จะขอให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลท่ีต้องจัดทำ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. 2564 และสาระสำคัญของร่างข้อบัญญัตินี้คืออะไร 

นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงว่าโดยท่ีปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นท่ีท่ีทำการก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัย 
ผู้อำนวยการกองช่าง หรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือการถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไป 

โดยถูกต้องตามหลักวิชกาการ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
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หัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การขุดดินและถมดินในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้ช้ีแจงร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 
ต้ังแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 37 ถ้ามีสมาชิก อบต.หัวเรือ ท่านใดสงสัยก็สามารถยกมือลุก
อภิปรายได้ 

นายวิลัย  วิลัยคำ ไม่เข้าใจในการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ขออนุญาตขุดดินหรือถมดินแล้วสามารถ 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 ขุดดินหรือถมดินได้ท้ังปีใช่หรือไม่ หรือขุดดิน ถมดิน แค่รถคันเดียวก็จะต้องขอนุญาต 
 ใช่หรือไม่ 
นายจำลอง  ธรรมสัตย์ บทกำหนดโทษการปรับจะดำเนินการได้อย่างท่ีในร่างข้อบัญญัติหรือเปล่า 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 
นายมณี  รุ่งเรือง ค่าธรรมเนียมการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท น้อยเกินไปเพิ่มข้ึนอีก 
สมาชิก อบต.หมู่ 15 ได้หรือไม่ 
นายบุญมา  อยู่สุข อยากให้เอาข้อบัญญัติเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ประชาชนได้รับทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือของเราได้มีข้อบัญญัติว่าด้วย 
 การขุดดินและถมดินแล้ว 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงอธิบายให้แก่สมาชิก อบต.ท่ีได้ซักถามให้เข้าใจถึงร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ผู้อำนวยการกองช่าง บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 
นายจันทบาล สีงาม เมื่อท่ีประชุมไม่มีใครประสงค์จะอภิปรายอีกแล้วก็จะขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบ 
ประธานสภา อบต. วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง  
 การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียง 
  ข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ 28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ เมื่อท่ีประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
ประธานสภา อบต. รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
 เต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอให้ 
 ท่ีประชุมยกมือถ้าจะขอแปรญัตติในวาระท่ีสอง 
ท่ีประชุม ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ให้คงตามร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 เดิมใน 
 วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการหรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติให้คงตามร่างข้อบัญญัติ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 เดิมใน
วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
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- อนุมัติ 28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระท่ีสาม ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก็จะขอมติท่ี 
ประธานสภา อบต. ประชุมว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การ 
 ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 ในวาระท่ีสาม ขั้นลงมติหรือไม่ 
 มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระท่ีสามข้ึนลงมติ อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
 ตำบลหัวเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- อนุมัติ 28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ือง อื่นๆ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้สอบถามการสมัครเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือของสมาชิกใหม่ โดยให้เงิน 
ประธานสภา อบต. ค่าสมัครมาแล้ว จะสมัครได้ตอนไหนแล้วมีผลตอนไหน 
น.ส.บุษกร  อยู่ชา สำหรับสมาชิกใหม่จะเริ่มรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 1 – 31 ตุลาคม แล้วมีผลหลังรับสมัครแล้ว  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สำหรับสมาชิกเก่าสมัครต่อได้ต้ังแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบถึงการประชุมโควิด – 19 ท่ีอำเภอให้ท่ีประชุม 
นายก อบต. ได้รับทราบ 
นายวิลัย  วิลัยคำ มีคนมากักตัวที่โนนธาตุ จำนวน 1 คน แจ้งให้นายก อบต.หัวเรือ ได้รับทราบเพื่อจะได้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 ส่งอาหารได้ถูก 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
ประธานสภา  
ปิดประชุม  เวลา  15.00 น. 

 
 
 

        (ลงช่ือ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                          ( สุชาติ  วรรณภูชา ) 

                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นเหลักฐาน 

  
 

(ลงช่ือ)    จันทา   สายเบาะ 
               (นายจันทา  สายเบาะ) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงช่ือ)     สุริยัน  เพิ่มพูล 
             (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงช่ือ)    บุญมา  อยู่สุข 
           (นายบุญมา  อยู่สุข) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

(ลงช่ือ)   จันทบาล  สีงาม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายจันทบาล  สีงาม) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 


