
(ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หน่ึง  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

คร้ังที่ 2 / 2562 
วันที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
*************************************************** 

ผู้มำประชุม 
  1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 

2. นางดอกไม้        กสิภูมิ             รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 
  3. นายวิลัย  วิลัยค า  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1 
  4. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 

5. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  6. นายศักด์ิศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 

7.  นายฐิติศักด์ิ  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
8. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
9. นายจ าลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
10. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
11. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

  12. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
13. นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 

  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. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  20. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 

21. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  22. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  23. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  24. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

25. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  26. นายปรีชา  ค าพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  27. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  28. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  29. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายจันทา         สายเบาะ          สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2 
2. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
4.  นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
5.  นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
  1. นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2. นายสมร  สายเคน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  3. นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

4. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  5. นายพากเพียร  ศิริพงษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  6. นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  7. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  8. นายธณกร  ธรรมปรัชญากุล นิติกรปฏิบัติการ 
   
เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้ทราบและได้มี 
ประธานสภา              สมาชิก อบต. ขออนุญาตลา 4 ท่าน คือ  

1. นายจันทา  สายเบาะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
  2. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4    
  3. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
  4. นายพิมล  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา วันท่ี 14 มิถุนายน  2562  
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เลขานุการได้อ่านรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
ประธานสภา ให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้อ่านรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ต้ังแต่ระเบียบ 
เลขานุการสภา อบต. วาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและหากมีสมาชิก อบต.ท่านใด

คิดว่าควรจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน   
ประธานสภา อบต. 2562 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
  - รับรอง  28  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 



  - งดออกเสียง  -   เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3        เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เร่ือง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ที่ 
ประธานสภา อบต. ประชุมได้รับทราบ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภา อบต. ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้
ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้        
ประธานสภา อบต. ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่

ถ้าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ขอเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การควบคุม 
นายก อบต. การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  
ประธานสภา อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    

หัวเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

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

นายจันทบาล  สีงาม ในเมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต. ต าบลหัวเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว 

ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ ตามที่สมาชิกทุก
ท่านได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 พร้อมหนังสือเชิญประชุม สมาชิกทุกท่านก็คงจะได้ศึกษาร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดจะลุกอภิปรายในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ ก็ขอให้
ยกมือ 

นายบุญมา  อยู่สุข ได้ชี้แจงในบ้านส าราญ หมู่ที่ 7 ได้น าขี้ไก่มาลงเพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืช ท าให้เกิดกลิ่น 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 เหม็นจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ต้องอยู่ในข้อ 8(3) ที่ต้องจัด

ให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งน้ีต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหรือไม่ 

นายวิลัย  วิลัยค า ได้ชี้แจงว่าในบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 มีสุนัขที่มีเจ้าของได้ปล่อยออกมานอกบ้าน และได้กัด 



สมาชิก อบต. หมู่ 1 คนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วจ านวน 3 คร้ัง จะสามารถแก้ไขได้ไหมเมื่อได้ออกข้อบัญญัติน้ี
แล้ว 
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นายชาลี  จอมหงษ์ ได้ชี้แจงว่าในบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 มีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ แต่มีคนให้อาหารเป็นประจ า เมื่อ 
สมาชิก อบต. หมู่ 3 สุนัขตัวน้ีไปกัดคนที่สัญจรผ่านไปมาใครจะรับผิดชอบ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงสมาชิกทั้ง 3 ท่านได้อภิปรายซักถาม ส าหรับในกรณีที่บ้านส าราญ หมู่ที่ 7 ได้ 
ปลัด อบต. น าขี้ไก่มาลงเพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืช ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและสร้างความ ร าคาญ

เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ประเด็นน้ีไม่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ข้อ 8(3) เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะเป็นฟาร์มหรือ
เลี้ยงเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะต้องมีการจัดระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม และ
ไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น แต่ประเด็นน้ีเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความร าคาญส่งกลิ่นเหม็นแก่ผู้
อยู่อาศัยข้างเคียง สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ส่วนกรณีที่บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 เจ้าของ
สุนัขปล่อยสุนัขออกมานอกบ้านอยู่บนถนนแล้วกัดคนที่สัญจรผ่านไปมา เจ้าของสุนัข
ต้องรับผิดชอบ ถ้าข้อบัญญัติฉบับน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว จะน าสุนัขมาเลี้ยงหรือปล่อยใน
พื้นที่ซึ่งเป็นที่หรือทางสาธารณะไม่ได้ ตามข้อ 6 และประเด็นบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 มีสุนัข
ที่ไม่มีเจ้าของ แต่มีคนให้อาหารเป็นประจ า เมื่อสุนัขตัวน้ีไปกัดคนที่สัญจรผ่านไปมาใคร
จะรับผิดชอบ ค าตอบก็คือคนที่ให้อาหารเป็นประจ าต้องรับผิดชอบ เพราะค าจ าดัด
ความของ “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครอง
และดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อที่ประชุมไม่มีใครประสงค์จะอภิปรายอีกแล้ว ก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบวาระ 
ประธานสภา อบต. ที่หน่ึง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

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

นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
ประธานสภา อบต. รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองน้ัน ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ    

เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอให้ที่ประชุม
ยกมือถ้าจะขอแปรญัตติในวาระที่สอง  

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ให้คงตามร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  

เดิมในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการหรือไม่ 
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มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ให้คงตามร่างข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  

เดิมในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 
- เห็นชอบ  28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวาระที่หน่ึงและสองไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นวาระ 
ประธานสภา อบต. ที่สาม ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ 

ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ในวาระที่สาม ขั้นลงมติหรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังน้ี 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เร่ือง การจ าหน่าย 
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ 
ประธานสภา อบต. ที่ประชุมได้รับทราบ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภา อบต. ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา ให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบว่าด้วยการพิจารณา ได้ร่างข้อบัญญัติให้ที่ 
ประธานสภา อบต. ประชุมได้รับทราบแล้ว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ถ้า 

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ขอให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ขอเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การ 
นายก อบต.  จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 ขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  
ประธานสภา อบต. เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
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มติที่ประชุม  มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดดียว 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

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

นายจันทบาล  สีงาม ในเมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา อบต. ต าบลหัวเรือ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 สามวาระ 

รวดเดียว ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ ตามที่
สมาชิกได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า    
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 พร้อมหนังสือเชิญประชุม สมาชิกทุกท่านก็คงจะได้
ศึกษาร่างข้อบัญญั ติดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดจะลุกอภิปรายในวาระที่หน่ึง ขั้นรับ
หลักการ ก็ขอให้ยกมือ  

นายมณี  รุ่งเรือง  ได้ชี้แจงในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 เร่ขาย ผู้จ าหน่ายจะบีบแตรเรียกผู้ซื้อมาซื้อสินค้าจะถือว่าเป็นการส่งเสียงดังเป็นเหตุให้ 

เกิดความร าคาญแก่ผู้อื่นหรือไม่ ในช่วงฤดูฝน การเร่ขายอาหาร ละอองฝนก็อาจจะถูก
ถุงบรรจุใส่อาหารบ้างและผู้จ าหน่ายอาหารอาจจะเป็นไข้หวัดบ้างในการจ าหน่ายสินค้า
ในช่วงฤดูฝน 

นายจ าลอง  ธรรมสัตย์  ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่าย โดยลักษณะเร่ขายของผู้ 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 จ าหน่ายสินค้าที่มาจากที่อื่น ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ เราจะเก็บกับเขาอย่างไร 
น.ส.ฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ ได้ชี้แจงการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่าย โดยลักษณะวิธีการจัดวาง 
สมาชิก อบต. หมู่ 16 สินค้าในที่หน่ึงที่ใด โดยปกติโดยเก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท/ปี กับวางสินค้าขายที่ 

ตลาดกกค้อ เก็บวันละ 5 บาท/วัน คนละประเภทใช่หรือไม่ และในการวางสินค้า       
ก็อยากให้ผู้จ าหน่ายสินค้าไม่วางสินค้าล้ าลงมาในผิวจราจร ตามที่ได้ออกข้อบัญญัติไว้ 

 จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงสมาชิกทั้ง 3 ท่านที่ได้อภิปรายซักถาม กรณีที่สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 ได้ 
ปลัด อบต.  อภิปรายซักถาม การบีบแตรมอเตอร์ไซด์ให้สัญญาณรู้ว่ารถจ าหน่ายสินค้ามาแล้ว ก็      

ไม่น่าจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดความร าคาญแก่ผู้อื่น ภาชนะหรือถุงที่ใส่อาหารขอให้
สะอาด ปิดสนิท ปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อน แม้จะอยูในช่วงฤดูฝนมีละอองฝน
ถูกภาชนะใส่อาหารบ้าง แต่ก็ขอให้ปิดสนิท ปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนไม่ให้เข้า
ไปในอาหารได้ และผู้จ าหน่ายอาหารไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่ เป็นพาหะน าโรคติดต่อ
หรือไม่ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ก็สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นก็ต้องรักษาตัวให้
หายก่อนจึงกลับมาจ าหน่ายสินค้าใหม่ ส าหรับสมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายในลักษณะเร่ขาย ของผู้จ าน่ายสินค้าที่มา
จากที่อื่นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ เราจะเก็บกับเขาอย่างไร ถ้าเจ้าหน้าที่ อบต.หัวเรือ หรือ
ประชาชนในพื้นที่พบเห็นมีการเร่ขายของในพื้นที่ก็ต้องสอบถามว่าเขาได้ขออนุญาต



จ าหน่ายสินค้าถูกต้องตามข้อบัญญั ติเราหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ขออนุญาตก็ต้องไปขอ
อนุญาตให้ถูกต้อง รวมทั้ง อบต.หัวเรือ ก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง และ 
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ประเด็นของสมาชิก อบต.หัวเรือ หมู่ที่  16 ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาตจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดโดยปกติ โดยเก็บ
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ปี กับวางสินค้าขายที่ตลาดกกค้อ เก็บวันละ 5 บาท/วัน เก็บ
คนละประเภทกัน ที่ตลาดกกค้อ เราจะเก็บค่าเช่าแผงสินค้าวันละ 5 บาท ถ้านอกตลาด
กกค้อที่วางในที่หรือทางสาธารณะ จะเก็บ 500 บาท/ปี ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องไม่วาง
สินค้าล้ าลงมาในผิวจราจรตามข้อบัญญัติดังกล่าว นอกจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้
ประกาศก าหนดพื้นที่เวลาก าหนดขายในพื้นที่ผิวจราจร 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อที่ประชุมไม่มีใครจะอภิปรายอีกแล้ว ก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบวาระที่หน่ึง  
ประธานสภา อบต. ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การจ าหน่าย 

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

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

นายจันทบาล  สีงาม ต่อไปก็จะเป็นวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
ประธานสภา อบต. รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองน้ัน ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 

เต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอให้ 
ที่ประชุมยกมือถ้าจะขอแปรญัตติในวาระที่สอง 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ให้คงตามร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

พ.ศ. 2562 เดิมในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการหรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติให้คงตามร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 
เดิมในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

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

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวาระที่หน่ึงและวาระที่สองไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็น 
ประธานสภา อบต. วาระที่สาม ขั้นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติ 

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 



ส่วนต าบลหัวเรือ เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 
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- อนุมัติ  28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 ขอความเห็นชอบการใช้ท่ีสาธารณประโยชน์หนองหัวลิงสร้างท่ีท าการ อบต.หัวเรือ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงการใช้ที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลิงสร้างที่ 
ประธานสภา อบต. ท าการ อบต.หัวเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามที่ อบต.หัวเรือ ได้สร้างที่ท าการ อบต.หัวเรือ บริเวณที่สาธารณะหนองหัวลิง  
เลขานุการสภา อบต. ประมาณปี พ.ศ. 2541 และได้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลิง เพื่อสร้างที่ท าการ  

อบต.หัวเรือ ในเวลาต่อมาไปที่ที่ดินอ าเภอเมืองอุบลราชธานี แต่เร่ืองก็เงียบหายไป ส่วน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือเดิมต้ังอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหัวเรือ ต่อมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวเรือเขาจะใช้อาคารที่เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จึงมาต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลิงทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา โดยได้งบสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการประชาคมหมู่บ้าน บ้าน
หัวเรือทอง หมู่ที่ 16 แล้วในการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลิงในการสร้างที่ 
ท าการ อบต.หัวเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ โดยในที่ประชุมในการ
ประชาคมก็ให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว ส าหรับรายละเอียดตามระเบียบ 
กฎหมาย ก็จะให้นิติกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 

นายธณกร  ธรรมปรัชญากุล   ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ตามที่ อบต.หัวเรือ จัดท าโครงการขอใช้และขอ 
นิติกร ถอนสภาพที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ต้ังที่ท าการ อบต.หัวเรือ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบลหัวเรือ โดยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 66 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือมี
อ านาจหน้าที่ 

 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือถือเป็นทบวงการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด
ประเภทหน่ึงตามความหมายของกฎหมายที่ดิน ในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินเพื่อ
ใช้เป็นที่ต้ังที่ท าการ อบต.หัวเรือและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ โดย
หลักการขอใช้ตามมาตรา 9 วรรค 2 กรณีที่ทบวงการเมืองขอใช้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
ดังน้ี 

  1. ต้องเป็นทบวงการเมือง 
  2. ขอใช้โดยไม่ขัดกฎหมายผังเมือง คือ มีการสอบสวนกับทางผังเมืองเป็น

หนังสือก่อนขอใช้ที่สาธารณะ หากการขอใช้ที่สาธารณะประจ าหมู่บ้านหรือต าบล ให้ขอ
ความเห็นชอบต่อหน่วยงานกรมการปกครองก่อน 
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  3. การด าเนินการขอใช้กรณีจ าเป็น เร่งด่วนหรือการใช้โดยไม่ขอใช้ ไม่ว่าจะ
ได้รับอนุมัติหรือไม่ ให้ด าเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0511.3/ว3312 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2547 โดยการขอใช้กรณีดังกล่าวให้ยื่นโครงการ งบประมาณและต้องมีการ
ประชาคมหมู่บ้าน ขอความเห็นชอบจากราษฎรในพื้นที่ ดังกล่าว เป็นการข อใช้ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ไร่ ก่อนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วด าเนินการ
รายงานการขอใช้เพื่อที่ทางอ าเภอจะได้ต้ังคณะกรรมการมาสอบสวนร่วมกับทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสืบประวัติความเป็นมาในที่ดินที่ขอใช้และใช้เป็นเหตุผลในการ
ยกร่างพระราชกฤษฎีกา 

  4. เมื่อขอใช้ที่ ต้องสอบว่าที่ดินดังกล่าวได้มีการขอใช้เป็นที่ดินที่เหมาะแก่การ
ขอใช้ของหน่วยงานแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้ด าเนินการขอ ให้ด าเนินการขอตามหนังสือ
ที่ มท 0723/ว3443 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 เพื่อจะได้เข้าหลักเกณฑ์ในการ
ขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะ เน่ืองจากถ้าที่ดินแปลงน้ันไม่ได้อยู่ในการที่ได้มีการ 
ขอใช้เป็นที่ดินที่เหมาะแก่การขอใช้ของหน่วยงานราชการ ทางจังหวัดอาจจะพิจารณา
ไม่อนุมัติ 

5. เมื่อด าเนินการครบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วให้ อบต.หัวเรือ ด าเนินการ
ขอถอนสภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนดขอใช้  ตามมาตรา 8 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการถอนสภาพ พ.ศ. 2550 และระเบียบว่าด้วยการ
เปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2543 โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
ทางอ าเภอแล้วอ าเภอจะด าเนินการเสนอต่อที่ดินจังหวัด แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติ จากน้ันก็จะเสนอไปที่กรมที่ดินเพื่อในการยกร่างพระราชกฤษฎีกา ขอถอนสภาพ
โดยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นชอบ ต่อคณะรัฐมนตรี น่ีคือ
กระบวนการ ขั้นตอนการขอตามกฎหมาย จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่เลขานุการสภา อบต. และนิติกรได้ชี้แจงการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ 
ประธานสภา อบต. หนองหัวลิงสร้างที่ท าการ อบต.หัวเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ โดย 

มีวิธีการและขั้นตอนตามกฎหมาย มีที่ประชุมจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครอภิปรายซักถาม 
นายจันทบาล สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในการใช้ที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลิงสร้างที่ 
ประธานสภา อบต. ท าการ อบต.หัวเรือ จ านวนเน้ือที่ 10 ไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ 

จ านวนเน้ือที่ 2 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลิงสร้างที่

ท าการ อบต.หัวเรือ จ านวนเน้ือที่ 10 ไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ 
จ านวนเน้ือที่ 2 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

- เห็นชอบ  28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง อ่ืนๆ 
นายวิลัย  วิลัยค า  ได้สอบถามการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 จะมาฉีดในวันที่เท่าไร จะได้แจ้งให้ประชาชน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ได้รับทราบ 
นายสมพงษ์  หอมหวล ได้สอบถามไฟกระพริบที่เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าได้ถอดไปซ่อมเสร็จหรือยัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
นายปรีชา  ค าพันธ์ ได้สอบถามไฟฟ้าแสงสว่างไม่สว่างและที่นาของนายภูมิ  จอมหงษ์ ฝนตกลงมาน้ าไม่มี 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 ที่ระบาย ท าให้ที่นาเสียหายและรถดินที่ขนดินมาจากห้วย ท าให้ถนนเสียหาย 
นายเจริญ  อุลัยศรี ได้สอบถามงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหมู่ที่ 6 ได้ด าเนินการไปถึงไหน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 แล้ว 
นายบัวผัน  จิตรสิงห์ ได้สอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 14 ก็ไม่ติดหลายจุดให้ด าเนินการแก้ไขด้วย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
นายจันทบาล  สีงาม ได้สอบถามเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการซ่อมผิวจราจรถนน คสล. ที่ 
ประธานสภา อบต. นูนขึ้นมา จะด าเนินการตอนไหน 
นายสมร  สายเคน ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก อบต. ที่ได้ซักถาม 
รองนายก อบต. 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมจากนายสมร  สายเคน รองนายก อบต. 
นายก อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม สั่งปิดประชุมเวลา ๑5.00 น.  
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑5.00 น. 
 
 

  (ลงชื่อ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                     (สุชาติ  วรรณภูชา) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นเหลักฐาน 

 
  

(ลงชื่อ)    จันทา   สายเบาะ 
               (นายจันทา  สายเบาะ) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงชื่อ)     สุริยัน  เพิ่มพูล 
             (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

 
(ลงชื่อ)    บุญมา  อยู่สุข 

           (นายบุญมา  อยู่สุข) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

(ลงชื่อ)   จันทบาล  สีงาม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายจันทบาล  สีงาม) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 
 
 


