
                                                                                                                                                                                                                                                         

     รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                       สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

       คร้ังที่ ๒  

                 วันจันทร ์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

                ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแวง 

                                          ******************************************************** 

ผู้มาประชุม 

๑.นายวิชยั แสนมาตร   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒.นายจ านงค ์ศรีครั่ง   รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๓.นายนคร แกว้สิงห ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๔.นายเพ็ง สวุรรณ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๕.นางบวัศรี พลหนา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๖.นางอทุร ทาสิมมา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๗.นางเพ็ญศรี บุตรพรม   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๘.นางสายพิน คู่กระสงัข ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๙.นายชยัศรี โฮงมาตย ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๐.นายสภุาพ สดุชารี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๑.นายศกัด์ิ โยธาจนัทร ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๒.นายประยน ปะสาวะโท  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๓.นายบุญมา จนัทะลงั   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๔.นายสมหมาย สิงหส์ขุ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๕.นางสีดา แนบเนือ้   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๖.นายทองดี ธิทา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๗.นายด ารงค ์ฮวดศรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๘.นางละมลุ อ่อนดี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

   /๑๙... 



๒ 

๑๙.นายทองใบ ค าเล็ก   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๐.นายบุญลอง บวัทมุ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๑.นายเสาร ์บุญพิโย   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๒.นายประจกัร นามหาไชย  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๓.ส.ต.ต.ปรีชา ปามา    ปลดัอบต./เลขานกุารสภาฯ  

ผู้ไม่มาประชุม 

๑.นายค าพนัธ ์ค าสะอาด   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลาป่วย) 

๒.นางสาวนงชนก โสล าภา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

๓.นางบรรจง บุญมา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

๔.นางพฒันา ป่ินแคน   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

๕.นายบุญจนัทร ์อาษาธง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ขาด) 

๖.นายสมศรี วรรณค า   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ขาด)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นางบุญเลิศ ภษูาแกว้   รองปลดัอบต.หนองแวง 

๒.นายสขุสนัต ์บวัลอย   หวัหนา้ส านกังานปลดัฯ 

๓.นางรุง่นภา ชมพ ู   ผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลาก าหนดนดัประชมุแลว้มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงมาประชมุ 
ครบองคป์ระชมุ เลขานกุารสภาฯจึงใหส้ญัญาณเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงเขา้
หอ้งประชมุและประธานสภาฯไดม้อบหมายใหต้วัแทน ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ (ส.อบต.ทองดี ธิทา)เป็นผูจ้ดุธูป
เทียนบูชาพระรตันตรยั 

วนันี ้เป็นการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมยัประชมุสมยัสามญั สมยัท่ีสอง 
ครัง้ท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  บดันี ้ไดเ้วลาตามก าหนดนดัแลว้ ผมขอเปิดการประชมุสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง ดงัมีระเบียบและวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

  /นายวชิยั... 



๓ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เรียนท่านปลดัปฎิบติัหนา้ท่ีนายกฯ สวสัดีท่านสมาชิกสภาฯผูท้รง
เกียรต์ิท่ีเคารพทกุท่าน ท่านรองปลดั หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเคารพทกุ ๆ ท่าน วนันี ้เป็นการประชมุสภาฯ
สมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๓ สมยัท่ีสอง ครัง้ท่ีสอง มีสมาชิกสภาฯท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสภาฯไดแ้ก ่
ส.อบต.ค าพนัธ ์ค าสะอาด ลาป่วย ส.อบต.นงชนก โสล าภา,ส.อบต.บรรจง บุญมา,ส.อบต.พฒันา ป่ินแคน 
ลากิจ ส่วนสมาชิกฯท่ีไมม่าถือวา่ขาดการประชมุฯครัง้นี ้มีหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วน
ท่ีสดุ ท่ีมท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๕๐๔ ลงวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจง้เกี่ยวกบัการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงนิอดุหนนุ เงินอดุหนนุทั่วไป ส าหรบัการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามจ านวนหมู่บา้น ๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท ไดร้บัการจดัสรรแลว้ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแวง 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที ่๑ เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอแกไ้ขหรือไม่ครบั เมือ่ไม่ม ีตรวจสอบ
องคป์ระชมุครบองคป์ระชมุ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุสภาฯสมยัสามญั 
สมยัท่ี ๒ ครัง้ท่ี ๑ เมื่อวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอใหย้กมือครบั 

มติที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมาด้วยมติ ๒๑ เสียง ไม่รับรองไมม่ี งดออก
เสียง(ประธานสภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม ๖ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองด่วน (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองกระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๕.๑ พจิารณาและให้ความเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติองคก์ารบริหารสว่นต าบล
หนองแวง เร่ือง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว ์พ.ศ.... (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบรา่งขอ้บญัญัติองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองแวงเรื่อง การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์พ.ศ....ทัง้นี ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ไดอ้อกขอ้บงัคบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัวห์รือปล่อยสตัว ์พ.ศ.
๒๕๔๔ จ านวน ๑๗ ขอ้ แต่เน่ืองสถานการณปั์จจบุนัไดเ้ปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นตอ้งเสนอรา่ง
ขอ้บญัญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์พ.ศ....ซึ่งไดผ่้าน
การประชมุประคม ผ่านการรบัฟังความคิดเห็น เสนอเขา้สู่สภาฯเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ โดยม ี



               /หลกัการ... 

๔ 

หลกัการ ใหม้ีขอ้บญัญัติว่าดว้ยการควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์และมีเหตผุล เพื่อรกัษาสภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนในทอ้งถิ่นหรือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเชือ้โรคท่ีเกิดจาก
สตัวใ์นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ใหก้ระท า
ไดโ้ดยตราเป็นขอ้บญัญัติ จึงมีความจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญัตินี ้เพื่อบงัคบัใชใ้นเขตพืน้ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งพระราชบญัญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลฯมาตรา ๔๖  สภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปนี.้.. (๒) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบรา่งขอ้บญัญัติ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล...มาตรา ๗๑ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บญัญัติองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลเพื่อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดักฎหมาย...โดยเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการ
ของสภาทอ้งถิ่น เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระสองท่ีประชมุเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาฯโดยประธานฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญเจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งชีแ้จงครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ญัตติมีสองอย่างคือญัตติเกี่ยวกบักิจการ
สภาทอ้งถิ่นและญัตติรา่งขอ้บญัญัติโดยจะเสนอเป็นหลกัการและเหตผุล ประธานสภาฯไดส่้งล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่าสามวนัก่อนประชมุ ในส่วนขอ้บญัญัติในเร่ืองนีอ้บต.หนองแวงเคยออกและประกาศใชข้อ้บงัคบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัวห์รือปล่อยสตัว ์พ.ศ.๒๕๔๔ เน่ืองจาก
เหตกุารณใ์นปัจจบุนัไดม้ีการเปล่ียนแปลงและทางกรมส่งเสริมฯไดส้อบถามเกี่ยวกบัการออกขอ้บญัญัติ
เกี่ยวกบัการเลีย้งสตัวแ์ละควบคมุสตัวฯ์เมื่อตรวจดแูลว้มีความจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงขอ้บญัญัติในเร่ืองนีใ้ห้
ทนัสมยั เหมาะกบัเหตกุารณปั์จจบุนั ซึ่งไดย้กรา่งตัง้แต่สมยัอดีตท่านนายกสมศรี โยธจนัทร ์แลว้ ในส่วน
ของรา่งฯไดจ้ดัส่งใหส้มาชิกสภาฯล่วงหนา้ รายละเอียดตามรา่งฯไดก้ าหนดเพิ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็น ขอ้ส่ีการ
เลีย้งและปล่อยสตัวข์องทางราชการ หรือค านิยามสตัวค์วบคมุพิเศษเช่น สนุขัพนัธุด์ุรา้ย หรือขอ้หกการ
หา้มมิใหเ้ลีย้งสตัวช์นิดหรือประเภทชนิดโดยเด็ดขาดเช่น งพูิษ ปลาปิรนัยา เป็นตน้ หรือขอ้เจ็ด ท่ีกระท า
เป็นอาจิณโดยไม่สนใจควบคมุ หรือตามขอ้สิบการเลีย้งสตัวต์ามปกติวิสยั ตอ้งมีสถานท่ีเลีย้งท่ีมั่นคง หรือ
เมื่อมีสตัวต์ายเจา้ของตอ้งก าจดัซากสตัว ์ฯลฯ ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ การพิจารณารา่งขอ้บญัญัติฯเสนอต่อท่ีประชมุในการพิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวนะครบั ในวาระที่หน่ึงขัน้รบัหลกัการผมจะเปิดใหม้ีการอภิปรายก่อนท่ีจะลงมติรบั
หลกัการรา่งขอ้บญัญัติฯ การพิจารณาวาระที่สองใหท่ี้ประชมุสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯโดยให้
ประธานฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุมรับทราบ/อนุมตั ิ



              /นายวิชยั... 

๕ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ก่อนท่ีจะรบัหลกัการจะใหท่้านสมาชิกฯไดอ้ภิปรายก่อนนะครบั 
เชิญท่านสภุาพ สดุชารี ครบั 

นายสุภาพ สุดชารี ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายสภุาพ สดุชารี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีเกา้ ขอ้สิบสองต าบลเราไม่มีการเลีย้งเช่น ไก่หรือหม ูแต่ต าบล
ขา้งเคียงเขามาตัง้ แต่มาใกลแ้นวเขต ใกลพ้ืน้ท่ีเราจะบงัคบัไดไ้หม คงไม่ได ้แต่พืน้ท่ีใกลเ้คียงจะแกอ้ย่างไร 
ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชญิท่านด ารงค ์ฮวดศรี ครบั 

นายด ารงค ์ฮวดศรี ส.อบต.หมูท่ี่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายด ารงค ์ฮวดศรี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสาม ยงัขาดเร่ืองการขดุดินถมดิน ไม่เห็นบรรจเุขา้ในวาระ ในพืน้ท่ี
อยากใหบ้รรจเุขา้ มีผูป้ระกอบการถมดินจนเป็นแอ่ง สองชัน้ สามชัน้ อยากเสนอใหเ้ขา้วาระไปดว้ย 
ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ การขดุดินถมดินอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติผงัเมืองฯ
พระราชบญัญัติควบคมุอาคารฯ ต าบลหนองแวงอยู่ในพืน้ท่ีบงัคบัใชอ้ยู่แลว้ หลายหมู่บา้นถมดินขึน้สงู จน
จะเป็นคลองส่งน า้ ถมเยอะก็ใชง้บประมาณเยอะ ถา้ใหค้ าแนะน าก็จะไม่เกิดปัญหา เชญิท่านชยัศรี โฮง
มาตย ์ครบั 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง เป็นขอ้บงัคบัการปล่อยปละละเลยของสตัว ์เกิด
ปัญหาชนกนั ปล่อยปละละเลยไม่รบัผิดชอบ เป็นการสนบัสนุนกฎหมายรฐัธรรมนญู เป็นขอ้บงัคบัใชบ้งัคับ
เฉพาะต าบล ผมเห็นดว้ยคุม้ครองสัตว ์คุม้ครองมนษุย ์คุม้ครองประชาชน ไม่ใหเ้ลีย้งสตัวอ์นัตราย ขอเสริม
ท่านประธานฯ ขดุดินครอบคลมุทัง้จงัหวดัตัง้แต่ปีส่ีเจ็ด ผมไม่อยากอภิปรายอยากใหส้นบัสนนุ ขอกราบ
ขอบพระคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญรองจ านง ศรีครั่ง ครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯ/ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมนายจ านง 
ศรีครั่ง รองประธานสภาฯ/ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ ผมมีตวัอย่างท่ีน าเสนอ ผมเห็นดว้ย ขอ้เจ็ดบา้นเรามีสนุขั แมว 
ไก่ ห่าน คนไม่อยู่บา้น เดินไปทั่ว สรา้งความร าคาญใหก้บัคนอื่น เช่นหนองฮีก็ดี เร่ืองสนุขั แมว เป็นปัญหา
หลกั สนุขัแมวจรจดั มาหากินในหมู่บา้น ในส่วนสนุขั มีกฎหมายคุม้ครองเกี่ยวกบัการท าลายสตัวห์รือรงัแก
สตัว ์แต่ก่อนหมาจรจดันิสยัไม่ดี มีพ่อคา้มาแลกครุ ปัจจบุนัไม่มีเลยไม่ถกูจ ากดั บางทีกฎหมายเป็นมีดสอง 



                    /คม... 

๖ 

คม หากไม่ดรุา้ยจะเอาตวัไม่รอดเป็นปัญหาระดบัประเทศ บางทีพดูไปก็ไมม่ีประโยชน ์เวลาไปปฏิบติัจะถกู
ติติงไม่ใช่ค าชื่นชม แค่นีคื้อยากแท ้พอมาติเตือนก็จะว่าเราเร่ืองมาก ทกุอย่างเป็นดาบสองคม แต่ยงัดีกว่า
ไม่มีกฎหมายควบคมุ ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านปลดั ครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เร่ืองการขดุดินถมดิน มีอยู่ในคู่มือ
ประชาชน ของอบต.หนองแวง เด๋ียผมจะใหท้างเจา้หนา้ท่ีส าเนาเอกสารแจกท่านสมาชิกฯ ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายก่อนรบัหลกัการ อีก
หรือไม่ครบั เมื่อไม่มีตรวจสอบองคป์ระชมุครบองคป์ระชมุ สมาชิกสภาฯท่านใดลงมติใหร้ับหลักการรา่ง
ขอ้บญัญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงเรื่อง การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์พ.ศ.... ขอใหย้ก
มือ ท่านใดไม่เห็นชอบ ท่านใดงดออกเสียง 

มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับหลักการญัตติร่างข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง
เร่ือง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์พ.ศ.... ด้วยมติ ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯ) ไม่เห็นชอบไม่มี สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม ๖ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ 
คน 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ในวาระที่สองขัน้แปรญัตต ิการพิจารณาวาระสองท่ีประชมุจะ
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯโดยประธานฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านสมาชิกฯท่านใด
จะเสนอแปรญัตติรา่งขอ้บญัญัติฯถา้หากม ีจะน าเสนอท่ีประชมุเพื่อปรกึษาเรียงล าดบัขอ้เฉพาะท่ีมีการแปร
ญัตติ มีไหมครบั มีผูใ้ดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครบั ถือว่าไมม่ีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแปร
ญัตติรา่งขอ้บญัญัติฉบบันี ้ถอืว่าผ่านวาระสองขัน้เสนอแปรญัตติ ต่อไปเสนอเขา้สู่วาระที่สาม วาระนีไ้ม่มี
การอภิปรายนะครบั ผมจะถามมติท่ีประชมุ ตรวจสอบองคป์ระชมุแลว้ครบองคป์ระชมุ สมาชิกสภาฯท่าน
ใดลงมติใหต้ราเป็นขอ้บญัญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงเรื่อง การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์
พ.ศ.๒๕๖๓ ขอใหย้กมอื ท่านใดไม่เห็นชอบ ท่านใดงดออกเสียง 

มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงเร่ือง การ
ควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยมติ ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา
ฯ) ไม่เห็นชอบไม่ม ีสมาชิกสภาฯไม่มาประชมุ ๖ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ คน 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านเพ็ง สวุรรณ ครบั 



/นายเพ็ง... 

๗ 

นายเพ็ง สวุรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายเพ็ง สวุรรณ สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีแปด การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของกองทนุออมวนัละบาท
ของต าบลหนองแวง ไม่ทราบวา่จะประชมุเมื่อไหร ่ครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เน่ืองจากติดหว้งโควิด -19 ท าใหต้อ้งเล่ือนประชมุฯและในปัจจบุนั
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดยงัประกาศเกี่ยวกบัการประชมุไม่ใหเ้กินหน่ึงรอ้ยคน ตอ้งรอดกู่อนครบั คงไดป้ระชมุแน่นอน 
เชิญท่านด ารงค ์ฮวดศรี ครบั 

นายด ารงค ์ฮวดศรี ส.อบต.หมูท่ี่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายด ารงค ์ฮวดศรี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสาม เกี่ยวกบักองทนุคดัแยกขยะหยดุด าเนินการมานาน ช่วงไหน
จะด าเนินการ เป็นห่วงความสะอาด ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านศกัด์ิ โยธาจนัทร ์ครบั 

นายศักดิ ์โยธาจันทร ์ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายศกัด์ิ โยธาจนัทร ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีส่ี เร่ืองกระจกส่องทางท่ีช ารุด พอดีฝังลงลึกดินจบัขึน้เป็นสนิม 
หกั มาใหส้ภาฯซ่อมยงัไม่เห็น การเลีย้งหมมูีกล่ินเหม็น เพิ่งลงรอบแรก เมื่อเชา้มีกล่ิน ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านบุญมา จนัทะลงั ครบั 

นายบุญมา จันทะลัง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายบุญมา จนัทะลงั สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบ ขอบคณุทางอบต.หนองแวงที่ดแูลในเร่ืองน า้ น าถงัน า้ไป
ส ารอง ขอบคณุท่ีแกปั้ญหาเฉพาะหมู่ท่ีสิบ ตวัผมรูสึ้กปลืม้ปิติยินดี ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านละมลุ อ่อนดี ครบั 

นางละมุล อ่อนดี ส.อบต.หมู่ทีห่นึง่ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉันนางละมลุ อ่อนดี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีหน่ึง ขอความอนเุคราะหถ์งัน า้ไม่พอใช ้น า้ประปามไีม่เพียงพอ ขอ
เพิ่มหน่ึงถงัขนาดสองพนัหา้รอ้ยลิตร ฝนตกคงไม่ช่วยอะไรได ้ถงัน า้ระบบประปาส่ีถงัรั่ว หวงัว่าคงเห็นใจ 
ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านสภุาพ สดุชารี ครบั 

นายสุภาพ สุดชารี ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายสภุาพ สดุชารี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีเกา้ การใชง้านรถหกลอ้ ขาดอปุกรณเ์สริมคือเคนยก เล่ือยยนตก์็
ซือ้แลว้ ท่อทางหลวงเขายกให ้แต่ตอนมาลงท่อก็ไม่มีรถยกลง ทอ้งถิ่นอื่นมี อยากใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด ผม
อยากใหซ้ือ้อปุกรณเ์สริมเคนยก ซึ่งต าบลต่าง ๆ ก็มี ขอบคณุครบั 



             /นายวชิยั... 

๘ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านรองจ านง ศรีครั่ง ครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯ/ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมนายจ านง 
ศรีครั่ง รองประธานสภาฯ/ส.อบต.หมู่ท่ีหก ไหน ๆ มาประชมุกนัแลว้ ชื่นชมกบังบประมาณท่ีลงมาในเขต
อบต.เรา ลาดยางไปปัทมานนทพ์อดีลาดยางมาลงแกปั้ญหาไดม้าก ชว่งหนองโตนไปหนองชา้งถา้มี
งบประมาณไปเพิ่มอีกก็จะดี บา้นหนองฮีน า้ไมไ่หลเท่าท่ีควร ก าลงัเพิ่มเติมถนนลาดยางหมู่ท่ีหกมาบา้น
เหนือ ไดเ้ยอะพอสมควร ท่ีใชเ้สน้ทางนีส้ญัจร นกัเรียนโรงเรียนหนองผึง้วิทยาคารหรือประชาชนเดินทางไป
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดใชเ้สน้ทางนี ้ขอบคณุทางอบต.หนองแวงที่แกไ้ขปัญหา ขอชื่นชม ครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านปลดั ครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เกี่ยวกบักองทนุคดัแยกขยะ หยดุ
ด าเนินการเน่ืองติดการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ตอ้งรอดใูนส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะประกาศของ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดฯ ส่วนเร่ืองกระจกส่องทางท่ีช ารุดมอบใหห้วัหนา้ส านกังานปลดัฯรบัไปด าเนินการ การเลีย้ง
หมมูีกล่ินเหม็นจะตรวจสอบเพราะขณะท่ีก าลงักอ่สรา้งโรงเลีย้ง อบต.รว่มกบัทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบลบา้นหวัหนองไดล้งตรวจสอบแต่เมื่อเลีย้งยงัไม่ไดล้งพืน้ท่ีอีก ขอความอนเุคราะหถ์งัน า้ไม่
พอใช ้ถงัน า้ระบบประปาส่ีถงัรั่วใหท่้านสมาชิกฯแจง้เป็นหนงัสือเขา้มาอีกครัง้หน่ึงนะครบั ส่วนท่ีรถหกลอ้ 
ขาดอปุกรณเ์สริมคือเคนยก จะตรวจสอบถา้เป็นไปไดจ้ะเสนอเป็นรา่งขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีสองพนัหา้รอ้ยหกสิบส่ี ถนนลาดยางไปปัทมานนทแ์ละช่วงบา้นหนองโตนไปบา้นหนองชา้ง ท่ียงั
เหลือยงัไม่ไดด้ าเนินการจะเสนอขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อใหด้ าเนินการใหค้รบสุดสายทาง  ส่วน
น า้ประปาบา้นหนองฮียงัอยู่ระหว่างการเดินระบบท่อ อาจอยู่ระหว่างท่อเก่าและใหม่ จะประสานดอูีกที 
ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านชยัศรี โฮงมาตย ์ครบั 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง ผมรูจ้กักบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ การพฒันาต าบลหนองแวงจะ
กา้วกระโดดตอ้งขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ผมขอส าเนาโครงการท่ีมีปร.ส่ี 
ปร.หา้ เพื่อจะไดช้ว่ยในการประสานของบประมาณ ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ขอบคณุท่านสมาชิกสภาฯหมู่ท่ีสิบสอง ในวนันีไ้ดร้บัการพิจารณา
ในส่วนของการประชมุ ความเดือดรอ้นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข อนาคตขา้งหนา้ไม่ทราบว่าความเดือดรอ้นจะมา 



   /ช่วงไหน... 

๙ 

ช่วงไหน ในส่วนของหมู่ท่ีหน่ึงส่งหนงัสือมาเพื่อประกอบโครงการ วนันีข้อบคณุท่านสมาชิกสภาฯและ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านท่ีใหค้วามรว่มมือในการเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ขอปิดการประชมุสมยัสามญัสมยั
ท่ีสอง ครัง้ท่ีสอง ประจ าปีพทุธศกัราชสองพนัหา้รอ้ยหกสิบสาม ขอปิดการประชมุ  

ปิดประชมุเวลา ๑๓.๒๐ น.  

ผู้บันทึกการประชุม 

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.     เลขานกุารสภาฯ 

(ปรีชา ปามา) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการฯ 

(นายชยัศรี โฮงมาตย)์ 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     

(นายทองดี ธิทา) 

(ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานกุาร 

(นายศกัด์ิ โยธาจนัทร)์ 

การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คร้ังที่ ๒ วันจนัทร ์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ถูกรับรองในการประชุมสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ วนัพุธ ที่ ๕ สงิหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(ลงชื่อ)               ประธานสภาฯ   

          (นายวิชยั แสนมาตร) 


