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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี   ๒๕๖๒ 

วันที่   ๕   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

………………………………………………………………. 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญอนันต์     คุ้มไพทูรย์ ประธานสภา  อบต. บุญอนันต์  คุ้มไพทูรย์   

๒. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง รองประธานสภา  อบต. นายอดิศักดิ์ ปิติลาพัง 

๓. นายประเสริฐ  รุ่งเรือง เลขานุการสภา ประเสริฐ  รุ่งเรือง 

๔. นางไพฑูรย์  ศรีคูณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ ไพฑูรย์  ศรีคูณ 

๕. นายสุนนท์  มากสิงห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สุนนท์  มากสิงห์ 

๖. นางประภาวดี  ธรรมกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ ประภาวดี  ธรรมกุล 

๗. นางสาวเมย  อนุศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๓ เมย  อนุศิริ 

๘. นายจ าเนียร    สัมพันธพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ จ าเนียร สัมพันธพงษ์ 

๙. นายประดิษฐ  ปัจจัยโคถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๔ ประดิษฐ  ปัจจัยโคถา 

๑๐. นายสุข   ปิดตาทะโย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๕ สุข  ปิดตาทะโย 

๑๑. นายสมพร    ปัตตายะโส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๖ สมพร  ปัตตายะโส 

๑๒. นายบุญหลั่น    วรรณวิจิตร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๗ บุญหลั่น   วรรณวิจิตร 

๑๓. นายวิเชียร    ประกอบมิตร      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ นายวิเชียร    ประกอบมิตร      

๑๔. นายสิทธิชัย  ปินะสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ สิทธิชัย  ปินะสา 

๑๕. นายส าเรียง  จันวงสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  8 ส าเรียง จันวงสา 

๑๖. นางสมร  ปินะถา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๙ สมร  ปินะถา 

๑๗. นางอรทัย  ปินะกัง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๙ อรทัย  ปินะกัง 

๑๘. นายประเสริฐ   บุญเบ้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๐ ประเสริฐ   บุญเบ้า 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัด 
รักษาราชการแทน ปลัดอบต. 

ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. 

รุ่งราณี  สุวรรณเก 

๒. นางสาวปฏิญญา เทพวงศ์ นักพัฒนาชุมชน ปฏิญญา เทพวงศ์ 

๓. นายเหรียญชัย  บุญพา วิศวกรโยธา เหรียญชัย  บุญพา 
๔. นายมานิตย์  จอมศรีกระยอม นักวิชาการศึกษา มานิตย์  จอมศรีกะยอม 
๕. นางสาววิมลรัตน์  หลงศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข วิมลรัตน์ หลงศรี 
๖. นางสาวกฤษณา  ปินะสา เจ้าพนักงานจัดเก็บ กฤษณา ปินะสา 
๗. นางสาวกิ่งกาญจน ์ ภาชนะวรรณ์ นิติกร กิ่งกาจญน์  ภาชนะวรรณ ์

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐   น. 

เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดวน 

บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน มาประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน จุดธูปเทียนบูชา                
พระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ครับ  

ประธานสภาองค์การต าบลดงด
วน   

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่ ๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
  -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี ๒      เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘      
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ตรงไหนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี กระผมก็ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องกระทู้ถำม 

  - ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี  ๔      
 

เรื่องค้ำงพิจำรณำ 
  - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี ๕ ญัตติเสนอใหม่ 
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็น
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อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเสนอใหม่ข้อ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติ 

เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......  ขอเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก   
 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกีดิฉัน นางสาว    
รุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ส าหรับญัตติ
เสนอใหม่ ที่เสนอให้สมาชิกสภาฯ ในวันนี้ คือ ให้สมาชิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....  สืบเนื่องมาจากข้อบัญญัตินี้ได้ผ่านการเห็นชอบ
จากสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ใน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ แต่ทางฝ่ายอ าเภอ
แจ้งว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ 
ประกอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนั้น คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ จึงได้น าเอาร่าง
ข้อบัญญัติฉบับนี้  มาประกาศเผยแพร่ให้ พ่ีน้องประชาชนในรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และใน
หมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนะคะ  ในส่วนของหลักการและเหตุผลที่
เ ร า ได้ท าข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่ วนต าบลดงดวน และตาม
พระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขในหลายเรื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และให้สอดคล้องกับรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนของเรา และให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ขึ้นมาและให้มาพิจารณา เพ่ือให้สภาฯอนุมัติต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ ที่ท่านนายก ฯ ได้ชี้แจงมามีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ครับ 
นายประเสริฐ บุญเบ้า      กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย                               

ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ได้น าเรียนชี้แจง เรื่องข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวน ซึ่งข้อบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือสมาชิกคงจ าได้ว่า เราได้
พิจารณาข้อบัญญัติฉบับนี้แล้วเรียบร้อย แต่เมื่อได้น าข้อบัญญัติฉบับนี้กลับมา
เข้าสภา ฯ อีกครั้งหนึ่งและได้สอบถามทาง นิติกร แล้วนะครับว่า เราได้ลัด
ขั้นตอนไป     คือ การประชาพิจารณ์ เราจึงต้องน าข้อบัญญัติ เรื่องการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ผมก็เข้าใจว่าให้ท าตามขั้นตอนให้ถูกต้อง และกระผมเองก็ต้องขออนุญาตขอ
ปรึกษากับสภา ฯ ของเรา ว่าเราจะพิจารณาใหม่หรือว่า เราจะเอาตามมติเดิมที่
เราเคยพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว ผมก็ขออนุญาตปรึกษากับท่านสมาชิก
ฯทุกๆท่าน ถ้ายังไงก็ให้สมาชิกฯเสนอแนะได้เลย นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ครับตามที่ท่านประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ อภิปราย       
มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนออะไรหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มี กระผมก็ขอ
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มติจากสภา ฯ อันทรงเกียรติ ว่า เห็นด้วยท่านประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.        
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ที่ขอให้เอาตามมติเดิมที่เคยอนุมัติมาแล้วหรือไม่ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ      ๑๘ เสียง 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง   ๑ เสียง 

สภาฯ มีมติเห็นชอบให้เอาตามมติเดิมที่เคยอนุมัติแล้ว ตามที่ท่านประเสริฐ    
บุญเบ้า ส.อบต หมู่ ๑๐ บ้านนาเจริญ เสนอ ครับ  

ประธานสภาฯ ต่อไป ข้อ ๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการ
เลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน    
ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก  หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนค่ะ 
ส าหรับญัตติเสนอใหม่ ข้อที่ ๒ ที่ได้เสนอให้ท่านสมาชิก ฯ คือ ร่างข้อบัญญัติ
การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ........ จากที่ได้มีการจัดท าให้ ท าประชาพิจารณ์ 
แสดงความคิดเห็น และให้เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ประกอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  คือ ได้แจ้งทางผู้น าหมู่บ้านให้
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นมาแล้วซึ่ง เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ซึ่งการเลี้ยงสุกรถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมขึ้น ดังนั้น จึงได้
ออกเป็นข้อบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร เพ่ือควบคุมภายในเขตต าบลดงดวน
ของเรา  และอยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้ช่วยกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนี้    
เพ่ือจะได้ออกเป็นข้อบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร และก็จะมอบให้ทางฝ่าย 
นิติกร ได้ชี้แจงกับท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอน ดิฉันก็
ขอเชิญทางฝ่าย นิติกร ชี้แจงต่อนะค่ะ 

นางสาวกิ่งกาญจน์  
ภาชนะวรรณ์ 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวกิ่งกาญจน์  ภาชนะวรรณ์ ต าแหน่งนิติกรค่ะ ดิฉันก็ขอน าเรียนชี้แจง
ดังนี้นะค่ะ คือ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงล่าสุด ได้ก าหนดให้กิจการการเลี้ยงสุกร เป็นกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ เนื่องจากการประกอบกิจการประเภทนี้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง กลิ่นเหม็น แหล่งเพราะพันธ์หนูและ
แมลง ซึ่งล้วนเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ ใกล้กับ
บริเวณที่มีการประกอบกิจการนั้น  ทางคณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มี
ประกาศ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๕/ ๒๕๔๙ เรื่องการควบคุมกิจการ
การเลี้ยงสุกรขึ้น ซึ่งเป็นค าแนะน าในการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ซึ่งเราก็จะได้
ใช้ เป็นแนวทางในการออกเป็นข้อบัญญัติควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร             



5 
 

                                                               

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
นะค่ะ ซึ่งได้ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ และก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจาก    
ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตามที่พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕      
ไดใ้ห้อ านาจไว้ด้วยค่ะ รวมถึงก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืน วิธีการเงื่อนไขการขออนุญาต      
ดังนั้น เ พ่ือให้ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับต่อไป จึงน าเสนอสภา เพ่ือ         
พิจารณาอนุมัตเิห็นชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ฯ              
 

ที่ท่านนิติกรได้น าเรียน ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม    
นายประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ผมก็ต้องขออนุญาต 
ท่านสมาชิกฯ ทุกๆท่าน คือ การพิจารณา ผมขอเสนอดังนี้ครับ คือ พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ......  ผมขอเสนอให้
พิจารณา ๓ วาระรวดเลยนะครับ 

นายสุข  ปิดตาทะโย       
 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ นายสุข ปิดตา
ทะโย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ครับ ผมขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด
เลย ครับ 

นายจ าเนียร  สัมพันธพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย  
จ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ครับ ผมขอเสนอให้พิจารณา            
๓ วาระรวดเลย ครับ   

นายประดิษฐ์ ปัจจัยโคถา  
 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย  
ประดิษฐ์ ปัจจัยโคถา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ครับ ผมขอเสนอให้พิจารณา        
๓ วาระ รวดเลย ครับ   

นายส าเรียง  จันวงสา      
 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย        
ส าเรียง  จันวงสา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านค าแก้ว ครับ ผมขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระ    
รวดเลย ครับ   

นายสมพร  ปัดตายะโส    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม        
นายสมพร ปัดตายะโส ส.อบต.หมู่ที่ ๖ บ้านนาฝาย ครับ ผมขอเสนอ ให้พิจารณา     
๓ วาระรวดเลย ครับ   

นายสิทธิชัย  ปินะสา       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
สิทธิชัย ปินะสา ส.อบต.หมูที่ ๘ บ้านค าแก้ว ครับ ผมขอเสนอให้พิจารณา           
๓ วาระรวดเลย ครับ 

ประธานสภาฯ               สมาชิก ฯ ทั้งหมด ๗ ท่านได้เสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด นะครับ ผมขอผู้รับรอง      
๒ ท่าน ครับ 

นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง   
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุ
เพ็น ปิดตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ครับ ขอรับรอง ครับ 

นางไพฑูรย์ ศรีคูณ         
 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นาง
ไพฑูรย์ ศรีคูณ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ บ้านแดงโพง ค่ะ ขอรับรอง ค่ะ 

ประธานสภาฯ               ที่ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาให้เป็น ๓ วาระรวด ผมก็ขอมติจาก
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 สภา ฯ        อันทรงเกียรติ ว่า เห็นชอบหรือไม่ ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ       ๑๘ เสียง 

ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
งดออกเสียง    ๑  เสียง 
มีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็น ๓ วาระรวด คือ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ             
 

มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรหรือไม่ ครับ 

นายประเสริฐ  บุญเบ้า      
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย                              
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ สืบเนื่องจากทางคณะ
ผู้บริหารได้ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.. . . . . .            
เข้าสู่สภาฯ ซึ่งข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ...... ตามที่ผมได้
ศึกษาข้อมูลก็เป็นประโยชน์และเป็นการดีต่อพ่ีน้องประชาชนชาวบ้าน           
คือ การเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็ได้ตั้งเป็นข้อบัญญัติ   
ควบคุม และทุกๆท่านก็คงได้ศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว และก็เป็น
เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ที่เราจะได้มีกฎหมายควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร และผมคิดว่า
อีกกิจการหนึ่งก็เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ กิจการโรงสีข้าว        
ก็อยากให้มีข้อบัญญัติควบคุมเหมือนกัน  และ จริงๆแล้ว กิจการเลี้ยงสุกร ผม
ว่าปัญหามันมีมากมายที่ชัดเจนมากๆ ก็คือ ในกลิ่น ผมว่าเป็นปัญหามากๆ        
คือ กลิ่นท าให้อากาศเสียมากๆ และปัญหาอ่ืนๆก็มีมาก ผมก็ดีใจที่จะมีกฎหมาย
ควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร และผมก็ขออภิปรายทั่วไปมาพอสังเขปแล้ว ผมก็คงขอ
หยุดอภิปรายไว้แค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรหรือไม่ครับ 
 

นายส าเรียง  จันวงสา      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย        
ส าเรียง  จันวงสา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านค าแก้ว ครับ ส าหรับวันนี้ก็เป็นการพิจารณา 
ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ....... ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก         
หรอกครับ แต่ผมดูแล้วมาสะดุดและติดใจอยู่ที่ว่า ตามาตรา ๗๓ ข้อ ๔๙  ผมอยาก 
ทราบว่ามีการระบุโทษเอาไว้อย่างไรบ้างครับ ผมขออนุญาตสอบถามตรงนี้ครับ 
 

ประธานสภา ฯ ครับผมก็ต้องขอเชิญท่าน นิติกร ชี้แจง ครับ 

นางสาวกิ่งกาญจน์  

ภาชนะวรรณ ์ 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวกิ่งกาญจน์  ภาชนะวรรณ์ ต าแหน่งนิติกร  ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
ฯ ที่ได้ถามการเรื่องบทก าหนดโทษ ในข้อ ๔๙ ตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้นะคะ 
ซึ่งมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ระบุบทก าหนด
โทษไว้ว่า ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจ าคุก ๖ เดือน และปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับค่ะ 

ประธานสภา ฯ              

 

ท่านสมาชิก ฯ ก็ได้อภิปรายทั่วไปมาพอสมควรแล้วนะครับ และต่อไปนี้จะได้
พิจารณาในวาระที่ ๑ คือ ขั้นรับหลักการ และผมก็ขอมติจากสภาฯ อันทรง
เกียรติว่าจะรับหลักการหรือไม่ ครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ       ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
งดออกเสียง    ๑  เสียง 
มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์  

ประธานสภาฯ ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ ๒ คือขั้นแปญัตติ คือ คณะกรรมการแปรญัตติ     
เต็มสภา ฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติ หรือไม่ครับ 
 

นายประเสริฐ บุญเบ้า      

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย                              
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ท่านประธานสภาฯ       
พ่ีน้องเพ่ือนสมาชิกฯ ผมขอแปรญัตติข้อ ๑ ครับ คือ อัตราค่าธรรมเนียม 
เนื่องจากหลักการและเหตุผลคือ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เกิน ๖ ตัว แต่ไม่
เกิน ๒๐ ตัว ตั้งไว้  ๑,๐๐๐ บาท ดังนั้นค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท น่าจะไม่
เหมาะสมกับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรรายย่อย ผมขอปรับลดลงเหลือ ๖๐๐ 
บาท คงเหมาะสม ถ้าเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการรายย่อย ๑,๐๐๐ บาท 
ผมว่าคงไม่ไหว ผมจึงขอปรับลดลงเหลือ ๖๐๐ บาท ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแปรญัตติ หรือไม่ครับ 

นายส าเรียง  จันวงสา      

 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย        
ส าเรียง  จันวงสา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านค าแก้ว ครับ การที่ท่านประเสริฐ บุญเบ้า        
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ก็ต้องอนุญาตที่เอยนามท่านครับ คือ ท่าน
ประเสริฐ บุญเบ้า แปรญัตติขอปรับลดค่าธรรมเนียมจาก ๑,๐๐๐ บาท ลดลง
เหลือ ๖๐๐ บาท ผมไม่เห็นด้วยครับ คือระยะเวลา ๑ ปี ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ 
บาท เหมาะสมแล้ว คือผมขอยืนยันว่า เห็นด้วยตามร่างเดิมที่นายก ฯ เสนอ 
ครับ 

ประธานสภา ฯ              

 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติจากสภา ฯ อันทรง
เกียรติว่า เห็นด้วยกับท่านประเสริฐ บุญเบ้า ที่ขอแปรญัตติปรับลดจาก ๑,๐๐๐ 
บาท ให้คงเหลือ ๖๐๐ บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม 

 

เห็นด้วยกับท่านประเสริฐ บุญเบ่า    ๔ เสียง 
ให้คงไว้ตามร่างเดิม                    ๑๒ เสียง 
งดออกเสียง                        ๓  เสียง 
สภาฯมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมท่ีท่านนายก ฯ เสนอ 

ประธานสภา ฯ              ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ พิจารณาเพ่ือตราร่างข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ ผมขอมติจาก
สภา ฯ อันทรงเกียรติ ลงมติเพ่ือตราร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการ    
เลี้ยงสุกร พ.ศ....... ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม                  
 

ให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติ  ๑๘ เสียง 
ไม่ให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติ          -        เสียง 
งดออกเสียง    ๑      เสียง 
สภาฯ มีมติให้ตราร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ....... 
 มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภา ฯ              
 
ต่อไปข้อ ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
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 หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก  หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ค่ะ 
ในส่วนร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... 
นั้น ทางคณะกรรมการยกร่างได้ด าเนินการประกาศรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนมาแล้ว เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ประกอบ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็เป็นการน าเข้าสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกาศใช้บังคับต่อไป ในส่วนของหลักการและเหตุผล คือ การปล่อยสุนัขและ
แมว ณ ปัจจุบันก็ถือว่า มีปัญหาอยู่พอสมควร คือ โรคพิษสุนัขบ้า นะค่ะ และ
เราก็ได้ออกเป็นร่างข้อบัญญัติ มีอยู่ ๘ ข้อ จะได้เสนอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา         
ให้ความเห็นชอบ ค่ะ 

ประธานสภาฯ          
 

ที่ท่านนายก ฯ ได้ชี้แจงมามรสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม่ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า    
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ               
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ท่านประธานสภา
ครับ สืบเนื่องจาก ข้อบัญญัติฉบับนี้ก็เคยผ่านสภาฯ มาแล้วนะครับ และท่าน
สมาชิกฯทุกท่านคงจ าได้ และผมก็ขออนุญาต ขอค าปรึกษากับท่านสมาชิกฯ
ทุกๆท่าน ครับ เพราะว่าได้ดูรายละเอียดต่างๆ ดูแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร 
ผมก็เลยขอปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกฯทุกๆท่าน หรือว่าจะมีท่านใดมีข้อ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ และผมก็เห็นว่าสภาฯ ของเราก็เคยได้
ศึกษาดูรายละเอียดมาแล้ว และได้พิจารณาแล้ว ผมก็ขอน าเรียนปรึกษาทุก
ท่าน เพียงแค่นี้ก่อน ครับ 

ที่ท่านประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต. หมู่ที่  ๑๐ บ้านนาเจริญ ได้อภิปรายขอ
ค าปรึกษากับท่านสมาชิกฯ ทุกท่านนะครับ มีสมาชิกฯท่านใดจะเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเพ่ิมเติม ในรายละเอียด ของร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ......... หรือไม่ครับถ้าไม่มี ผมก็จะขอมติ     
จากสภาฯ อันทรงเกียรติ ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ครับ ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม                  

 

เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
งดออกเสียง  ๑ เสียง 
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ต่อไปข้อ ๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดวน ขอให้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ส่วนรวม ขอเชิญท่าน   
นายก ฯ ชี้แจงครับ 
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นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก  หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ค่ะ 
ส าหรับญัตติเสนอใหม่ที่จะได้น าเสนอเข้าสู่สภาฯ คือ ญัตติขอถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์ส่วนรวม เลขที่ ๔๑๓๑๗ บริเวณบ้านแดงโพง หมู่ที่ ๑ 
(ปัจจุบันหมู่ที่ ๘) ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนไว้ส าหรับปฏิบัติ
ราชการและบริการประชาชนค่ะ และดิฉันขอน าเรียนท่านสมาชิกฯนะค่ะ       
คือ ที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ส าหรับประชาชนใช้ร่วมกัน  และเราก็ได้
ขอถอนสภาพไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ พอเรื่องไปถึงอ าเภอแล้ว ทางฝ่ายอ าเภอ
แจ้งให้ให้น ากลับมาด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อที่ ที่จะขอ
ถอนและให้ท าประชาคมขอความเห็นจากประชาชนที่เคยใช้ประโยชน์ด้วย และ
การขอถอนสภาพพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต้องท าให้ถูกต้องตามขั้นตอนและให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งจะให้ทางกองช่าง ได้ชี้แจงให้สมาชิก ฯ      
ทราบ ต่อไป ค่ะ 

นายเหรียญชัย   บุญพา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย   
เหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
คือผมขอน าเรียนท่านสมาชิกฯ นะครับ คือ เราได้ขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์
เพ่ือส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน          
ที่สาธารณะประโยชน์ตามที่ท่านนายกได้แจ้งไปคือบริเวณบ้านแดงโพง         
ซึ่งบริเวณนี้มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๒๓ ไร่เศษ นะครับและเราได้ขอถอนสภาพ
พ้ืนที่ไปเพียงบางส่วน ซึ่งเนื้อที่ที่จะขอถอนสภาพนั้นมีเนื้อที่ ๑๑ – ๐ – ๕๘ 
ตรว. ซึ่งในอนาคตเราก็อาจจะได้ใช้ก่อสร้างอาคารต่างๆไว้ส าหรับบริการ
ประชาชนอีกครับ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้ท่านสมาชิกแล้วครับ        
ก็จะมีรายละเอียดของแผนที่ๆ ขอใช้ รายละเอียดแผนผังที่ตั้งของอาคารต่างๆ 
รวมถึงรายละเอียดของโครงการ บริเวณท่ีขอใช้ปรากฏตามเอกสาร 
                     คือตอนนี้ เราจะขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ซึ่ ง มี        
เนื้อที่  ๑๑ – ๐ – ๕๘ ตรว.ครับ ตั้งแต่บริเวณที่เป็นที่ตั้งอาคารหลังเก่า      
อาคารโรงอาหาร อาคารที่จอดรถดับเพลิง ไล่มาจนถึงฝั่งศูนย์เด็กเล็ก และ
บริเวณที่ตั้งอาคารส านักงานหลังใหม่นี้ครับตามแผนที่นี้ มีลักษณะเป็นตัวเอล  
ซึ่ งจะเหลือ เนื้ อที่ สาธารณประโยชน์  ๑๒ – ๐ – ๘๙ ตรว .ก็ยั ง เป็นที่
สาธารณประโยชน์ให้ใช้ร่วมกันต่อไป ก็ขอชี้แจงน าเรียน แค่นี้ก่อน ครับ 
 

ประธานสภาฯ              ที่ท่านรักษาราชการผู้อ านวยการก่องช่างได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกฯ ท่านใดจะ
อภิปรายอะไรหรือไม่ ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า      

 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย                             
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ที่ท่านรักษาราชการ
ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงมา ผมเองก็ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ คือ 
พ้ืนที่ตรงนี้อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๘ และท่านสมาชิกของหมู่ที่ ๘ ก็ให้ท่านได้ชี้แจงให้พ่ี
น้องประชาชนในหมู่บ้านท่านทราบตรงนี้ พ่ีน้องประชาชนทั้ง ๒ หมู่บ้าน         
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ก็คงเห็นชอบให้ถอนสภาพพ้ืนที่ตรงนี้ นะครับ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของ 
อบต.ของเรา ต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ           มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ครับ 

นายส าเรียง จันวงสา       

 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย        
ส าเรียง  จันวงสา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ บ้านค าแก้ว ครับ คือในเวทีประชาคมหมู่บ้าน      
พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านก็เห็นด้วย และเสียสละพ้ืนที่ตรงนี้ ให้ทาง อบต. และก็
มองเห็นความส าคัญและความเจริญก้าวหน้า และเห็นความส าคัญของพ่ีน้อง
ประชาชนทุกๆ หมู่บ้าน และเห็นความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมต่อไปในอนาคตด้วย 
ครับ 

ประธานสภาฯ               

 

มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายก ฯ 
ชี้แจง ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ค่ะ 
ในส่วนของประเด็น การขอถอนสภาพที่ สาธารณประโยชน์สวนรวม
สาธารณประโยชน์ เลขที่ ๔๑๓๑๗ บริเวณบ้านแดงโพง เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปัจจุบันอาคารที่ท าการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน  อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม มีขนาด
เล็ก คับแคบ ไม่สามารถจัดท าบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่าง
สะดวกเท่าที่ควร ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน มีการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการ เป็น ๗ ส่วน และมีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
ทั้งที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ
การบริการประชาชน และรองรับภารกิจถ่ายโอนจากส่วนกลาง  และนอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวนยังมีความจ าเป็นต้องใช้อาคารที่ท าการในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้านอ่ืน เช่นใช้เป็นสถานที่ประชุมระหว่างส่วนราชการ
และประชาชน ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ และใช้เป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน เป็นต้น ประกอบกับ
สวนรวมสาธารณประโยชน์ เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ตั้งอยู่ ใกล้ชุมชน         
การคมนาคมสะดวก จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้าง
อาคารที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์สวนรวมสาธารณประโยชน์เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน หลังที่ ๑ (ที่ท าการ อบต.หลังเดิม) ใช้
ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน หลังที่ ๒ (ที่ท าการ อบต.  
หลังใหม่) และใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดงด
วน ตลอดจนใช้ในการก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
และภารกิจที่เกี่ยวข้องในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน และรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และนโยบายของทางราชการต่อไป  
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 ซึ่งเราก็เลยขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้ และขอถอน
สภาพพ้ืนที่ตรงนี้ เพ่ือความก้าวหน้าต่อไป และท าให้ถูกระเบียบและตาม
ขั้นตอน เพ่ือเป็นพ้ืนที่ของ อบต.ให้สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของ
เราต่อไปในอนาคต นะค่ะ และจะให้ทางฝ่ายนิติกร ได้น าเรียนชี้แจงให้ท่าน
สมาชิก ฯ ทราบ ต่อไป ค่ะ 

 
นางสาวกิ่งกาญจน์  

ภาชนะวรรณ์ 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวกิ่งกาญจน์  ภาชนะวรรณ์ ต าแหน่งนิติกร  ว่าด้วยขั้นตอนตามกฎหมาย
นะคะ ซึ่งตามระเบียบการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ
ถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ             
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ ตามขั้นตอนคือ ผู้ขอนะคะ จะต้องขอ
ความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ ที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าเห็นสมควรให้มีการถอน
สภาพหรือไม่  มีความขัดข้อง หรือเดือดร้อน จากการขอถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่  ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม
ประชาคมแล้วที่ศาลาวัดบ้านแดงโพงและประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วย และไม่
ขัดข้องค่ะ หลังจากได้ท าประชาพิจารณ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว  ก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ ที่ต้อง
ด าเนินการต่อไปให้ถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายต่อไป  คือเข้าสู่
กระบวนการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่ ง
กระบวนการนี้ใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะ  ดิฉันก็ขอน าเรียนเบื้องต้นต่อสมาชิกฯ 
ทุกๆท่านแค่นี้ก่อน นะคะ  

ประธานสภาฯ                 มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ 

นายสุข  ปิดตาทะโย       

 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ นายสุข ปิดตา
ทะโย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ครับ ผมก็ดีใจนะครับที่เราได้มีที่ท าการ 
อบต.ของเรา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า กระผมก็ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชน
ชาวบ้าน หมู่ที่ ๑  ๘ ที่ท่านได้มองเห็นความส าคัญในตรงนี้ ผมก็ขอฝากขอบคุณ
มา ณ ตรงนี้ด้วย ขอขอบคุณมาก ครับ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ  
ถ้าไม่มี ผมก็จะขอมติจากสภา ฯ อันทรงเกียรติว่าจะเห็นชอบให้มีการถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์สวนรวมสาธารณประโยชน์ เลขที่ ๔๑๓๔๗  ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณบ้านแดงโพง หมู่ที่ ๑ (ปัจจุบันหมู่ที่ ๘) ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม เป็นบางส่วนเนื้อที่ ๑๑ – ๐ – ๕๘ ตารางวา หรือไม่ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
งดออกเสียง  ๑ เสียง 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เห็นควรให้ด าเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
สวนรวมสาธารณประโยชน์ เลขที่ ๔๑๓๔๗ ตั้งอยู่บริเวณบ้านแดงโพง หมู่ที่ ๑ 
(ปัจจุบันหมู่ที่ ๘) ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นบางส่วน



12 
 

                                                               

เนื้อท่ี ๑๑ – ๐ – ๕๘ ตารางวา เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน เข้าใช้
ประโยชน์โดยการ ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบดงดวนไว้ส าหรับปฏิบัติราชการและบริการประชาชน  โดยไม่มีก าหนด
ระยะเวลาใช้ประโยชน์ และในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อนถอนสภาพฯจะแล้วเสร็จ          
ก็ยินยอมให้ เข้าใช้ประโยชน์ในในที่ดินเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

ระเบียบวาระท่ี ๖           เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ      

นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง    

          

ระเบียบวาระท่ี ๖ คือเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม่ครับ 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติกระผม      
นายสุเพ็น  ปิดตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ครับ ผมมีเรื่องที่จะ
ขอสอบถามทางฝ่ายกองช่าง คือ เรื่องถนนที่ช ารุดเสียหายนะครับ ตอนนี้ไปถึง
ไหนแล้วครับ เพราะหมู่บ้านหนองบัวน้อยได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ท าโครงการ
หมู่บ้านน าเที่ยว แต่ถนนช ารุด ยังไม่ได้แก้ไขเลย ผมกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับพ่ี
น้องประชาชน กลัวเกิดอุบัติเหตุครับ โดยเฉพาะผู้สัญจรไปมา ผมเป็นห่วงมาก 
ครับ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ 

นายสุข  ปิดตาทะโย       

 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ นายสุข ปิดตา
ทะโย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ครับ กระผมก็ขออภิปรายในวาระอ่ืนๆ คือ
งานอุทกภัย ก็นานแล้วครับ ผมก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับพ่ีน้องประชาชน คือ 
ถนนตรงหน้าบ้านนายค าเบา คือเขาเอารถไกเกรดดินไปถมตรงท่อระบายน้ า 
คือ น้ าไม่มีทางระบายเลยครับ ผมว่าถ้าอยากถมก่อถมไป ผมอยากให้ทาง อบต.
เอาไปใส่ตรงที่ถัดไปอีกก็ได้ครับ คือจะมีท่อระบายน้ า เพราะผมกลัวว่าเวลาน้ า
มามากๆ จะท าให้ถนนขาดได้และขอเพ่ิมเติม ถนนทั้ง หมู่ที่ ๕  ๙ ได้จัดเวทีและ
กิจกรรมต่างๆตรงนี้ร่วมกัน ผมก็ขอฝากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ครับ 

นายประเสริฐ บุญเบ้า      

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย                             
ประเสริฐ บุญเบ้า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ ครับ ผมก็ต้องขออนุญาต คือ 
ด้วยความเป็นห่วง คือ อาคารที่เราอยู่ มีปัญหาแล้ว คือ ตรงฝ่าเพดานตอนนี้มี
ปัญหามาก ก็กลัวจะเป็นอันตราย ต่อชีวิตของทุกๆท่าน และผมอยากต าหนิใน
การก่อสร้างอาคาร คือ ระยะเวลายังไม่ทันไรเลย ยังไม่ถึง ๒ ปี ช ารุดเสียหาย
แล้ว ผมก็ขอฝากตรงนี้ด้วย ขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลด้วย ครับ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ 

นายจ าเนียร สัมพันธพงษ์  

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย  
จ าเนียร สัมพันธพงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ครับ ผมเองก็มีเรื่องจะอภิปราย 
คือ ที่เราได้กันเงินเอาไว้ในข้อบัญญัติไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้เป็นยังไง ครับ เพราะ
เดี๋ยวนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ข้อบัญญัติยังไม่ได้ท าเลย แต่ผมก็เข้าใจว่ามันมี



13 
 

                                                               

 
 

ระยะเวลาอยู่ ผมก็อยากให้ด าเนินการสักที เพราะว่ามันนานมากเลย และยังไม่
มีวี่แววเลย ผมก็อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และที่ต าบลดงดวนเราก็มีอยู่
หลายๆ หมู่บ้านที่มีปัญหาแบบนี้ ครับ 

ประธานสภา ฯ              

 

มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายก 
ชี้แจงครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก  หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ค่ะ 
ส าหรับโครงการในเบื้องต้นขอน าเรียนกับท่านสมาชิกฯ นะค่ะ แต่ส่วน
รายละเอียดจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ทางฝ่าย ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงนะค่ะ 
และเรื่องถนนของหมู่ที่ ๒ ที่ช ารุดหรือว่ามีของหมู่บ้านอ่ืนที่มีปัญหาเรื่องถนน
หนทาง และงบประมาณในส่วนนี้และโครงการแต่ละโครงการ คือ ผู้รับผิดชอบ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ทางฝ่าย ผอ.กองช่าง จะได้ชี้แจง นะค่ะ และในการ
กันเงินเอาไว้นั้น รวมทั้งในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ และตอนนี้อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ และในส่วนเงินอุดหนุน และโครงการไฟฟ้าและโครงการที่ได้กันเงิน
เอาไว้ ก็คงให้ทาง ผอ.กองช่างได้ชี้แจงให้สมาชิกฯทุกท่านทราบ นะค่ะ และใน 

ส่วนของโครงการหมู่ที่ ๕ ,๙ ถ้ายังไม่ได้อยู่ในแผน คิดว่าคณะกรรมการแผน ๕ 
ปี คงได้น าเข้ามาในแผนแล้ว ก็ขอน าเรียนไว้เบื้องต้นแค่นี้ก่อน ค่ะ 

นายเหรียญชัย   บุญพา     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย   
เหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
กระผมขอตอบท่านสมาชิกฯ นะครับ คือผมตอบรวมกันเลยนะครับ คือ ของหมู่
ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วครับ และมีตรงไหนอีกที่ผมยังไม่ได้
ส ารวจขอให้ท่านสมาชิก ฯ แจ้งผมด้วยครับ ผมจะได้ออกส ารวจต่อไป นะครับ 
และท่ีท่านประเสริฐ บุญเบ้า ได้อภิปรายมา คือ อาคารช ารุด คือ ตอนนี้เขาก็อยู่
ในสัญญาอยู่นะครับ คือสัญญาอยู่ ๒ ปี ถ้ายังไงแล้วก็จะมีระยะเวลาอยู่นะครับ
และก็ได้แจ้งและติดต่อกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและก็จะรอต่อไป ครับ และ
เรื่องถนนก็จะได้ด าเนินการ คือ ของหมู่ที่ ๓ , ๔ ก็จะได้ด าเนินการต่อไป และ
ถนนหินคลุกคงใช้เวลาไม่มาก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็จะด าเนินการให้
เสร็จในปีนี้ครับ และต่อไปก็จะไม่ได้กันเงินอีกแล้วครับ และไฟฟ้าก็จะท าต่อไป 
และในส่วนของกองช่างก็ขอน าเรียนเพียงแค่นี้ก่อน ครับ 

ประธานสภา ฯ                มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ 

นายสุข  ปิดตาทะโย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ นายสุข ปิดตา
ทะโย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยาว ครับ ผมก็ขออนุญาตสอบถามอีกเรื่องคือ 
เรื่องไฟฟ้าของหมู่ที่ ๕ , ๙ นะครับ ที่ยังไม่ได้ท า ครับ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไม่ ครับ 

นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก  หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
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บริหารส่วนต าบลดงดวนปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ค่ะ 
ดิฉันขออนุญาตนะค่ะ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกฯทุกท่าน ปลูกต้นไม้ คือ ในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินี ก็ขอเชิญทุกๆท่านทุกๆฝ่าย ร่วมกันปลูก 
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี พร้อมกัน นะค่ะ  
บริเวณรอบๆ อาคารที่ท าการ อบต.ของเรา ต้นไม้ที่จะปลูกก็เตรียมพร้อมเอาไว้
แล้ว นะค่ะ 

นางสาวปฏิญญา เทพวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางสาว ปฏิญญา เทพวงค์ นักพัฒนาชุมชน ค่ะ คือตามที่มีโครงการในส่วนของ
พัฒนาชุมชน  คือ ตามที่มีโครงการในส่วนของพัฒนาชุมชน คือมีโครงการเพ่ิม
ศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพ คือ เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ของ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะค่ะ  เช่นการท ายาหม่อง คือ ตอนนี้มีสมุนไพร
อะไรบ้างที่พอมีอยู่ในพ้ืนที่ของเราและกลุ่มแม่บ้านของหมู่ที่ ๒ จะได้น าไป
ด าเนินการเลยนะค่ะ และมีงบประมาณให้ ในตรงนี้ด้วยนะค่ะ ดิฉันก็ขอน าเรียน 
นะค่ะ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไรอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกๆท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้
ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียงกัน และความเรียบร้อย          
ผมขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณมาก ครับ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐  น. 

   
(ลงชื่อ)        ประเสริฐ รุ่งเรือง       ผู้จดบันทึกการประชุม 

                          (นายประเสริฐ    รุ่งเรือง) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
 

(ลงชื่อ)     ประภาวดี  ธรรมกุล       ผู้ตรวจฯ (ลงชื่อ)      สุข  ปิดตาทะโย         ผู้ตรวจฯ 
           (นางประภาวดี   ธรรมกุล)      (นายสุข   ปิดตาทะโย) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
  (ลงชื่อ)     ส าเรียง  จันวงสา     ผู้ตรวจฯ 

                                                     (นายส าเรียง   จันวงสา) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

-  รับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ๒   ครั้งที่  ๑   ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   
-  มติเอกฉันท์ 

    (ลงชื่อ)  บุญอนันต์    คุ้มไพทูรย์                                   
              (นายบุญอนันต์   คุ้มไพทูรย์) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
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