
 
-ส ำเนำ- 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
สมัยประชุมสำมัญสมัยท่ี ๓ (ครั้งที่ 2)ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันอังคำรที่18เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

เวลำ  09.30   นำฬิกำ 
**************************** 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นำยประมูล  พุฒพันธ์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ประมูล   พุฒพันธ์  
2. นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ค ำหล้ำ   สำยบุปผำ         
3. นำยบุญเริ่มพงษ์อ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 บุญเริ่มพงษ์อ่อน  
4. นำยปัญญำ   คงสิม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 ปัญญำ คงสิม  
5. นำยค ำผันอำรีย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ค ำผันอำรีย์  
6. นำยทองดี   หมื่นสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ทองดี  หมื่นสุข  
7. นำงบังอร   ศรเพชร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่  4 บังอร   ศรเพชร  
8. นำงค ำสิงห์   พรมเสนำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 ค ำสิงห์  พรมเสนำ  
9. นำยบัลลังก์ทองสุ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 บัลลังก์ทองสุ         

10. นำยธงชัย  โสลุน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 8 ธงชัย  โสลุน  
11. นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 10 ประดิษฐ์ วงศ์ใหญ่  
12. น.ส.สำยสมร  นนใส             สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 10 สำยสมร    นนใส              
13. นำงอรวรรณ์กิ่มเกลี้ยง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 อรวรรณ์กิ่มเกลี้ยง  
14. นำยณรงค์แสงผำลำ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 ณรงค์แสงผำลำ         
15. นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์                   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 ผ่องพรรณ  พละศักด์  
16. นำงคมข ำ อัมภรัตน์                          สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 คมข ำ   อัมภรัตน์                           

ผู้ไม่มำประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยทองแดง แก้วมณี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ทองแดง แก้วมณี  
2 นำยบุญมำ  ไชยเชษฐ์ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (1) บุญมำ  ไชยเชษฐ์  
3 นำงสุภัทรำ  เลิศล้ ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (2) สุภัทรำ  เลิศล้ ำ  
4 นำงหม่วย  กันภัย เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หม่วย  กันภัย  
5 นำงปนัดชญำ นำมวงศ์ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ปนัดชญำ  นำมวงศ์  
6 นำงสำวบุณยนุช พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ดูน บุณยนุช  พลศักดิ์  
7 นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เกษมณี  แสงสกุล  
8 นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รังสรรค์  บุษบำ  
9 นำยส่งสุข  สมบูรณ์ หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ส่งสุข  สมบูรณ์  



 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

  เมื่อถึงก ำหนดเวลำนัดประชุมแล้ว เลขำนุกำรสภำ อบต .ดูน ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำ อบต.ดูน ที่ได้ลง
ชื่อไว้ เมื่อมีผู้มำประชุมครบองค์ประชุม เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ให้สัญญำณ  เรียกสมำชิกสภำ อบต.ดูน เข้ำห้องประชุม 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

- ได้ตรวจดูสมำชิกสภำ อบต .ดูน  ที่ เข้ำประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่  (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2  กำรประชุม  
ข้อ 25 วรรคสอง)   เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้ด ำเนินกำรประชุม  ตำมระเบียบต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 

รองประธำนสภำอบต.ดูน 
(นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ)  
 

- ได้เชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนจุดธูปเทียน  บูชำพระรัตนตรัย   
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน 
  

- เคำรพประธำนสภำ อบต.ดูน  ไหว้พระ เสร็จแล้วนั่งประจ ำที่เตรียมให้ 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์)            
 

-ได้อ่ำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   เรื่อง  กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน  สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 

เริ่มกำรประชุมเวลำ  09. 30นำฬิกำ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ทรำบ 
   - ไม่มี 

 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ดังนี้ 
 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 เมื่อวันที่ 7  เดือน สิงหำคม  พ.ศ.2563 
ประธำนสภำ 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

    - คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
อบต.ดูนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วว่ำถูกต้อง เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
สภำ อบต.ดูนดังกล่ำว ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหำคมพ.ศ. 2563 
เพ่ือให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้มีโอกำสตรวจดูก่อนเวลำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งวัน และเพ่ือให้
สภำ อบต.ดูน รับรองรำยงำนกำรประชุม นั้น  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 กำรประชุมข้อ 33 วรรคแรก) 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - รับทรำบ และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด  และมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  
15เสียงมีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 16 คน 
  รับรองรำยงำนฯ   จ ำนวน 15 เสียง 
  ไม่รับรองรำยงำนฯ  จ ำนวน    - เสียง 
  งดออกเสียง   จ ำนวน 1 เสียง 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

10 นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร ธันณภณ เจ็ดจันทึก  
11 พ.จ.อ.ปฐวี  รุ่นเจริญ จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฐวี รุ่นเจริญ  
12 นำงธัญชนก  จงรักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ธัญชนก จงรักษ์  
13 นำงเจษสุดำ  สำระภำพ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน เจษสุดำ  สำระภำพ  



 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 3.1  เรื่อง (ร่ำง)ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  (ในวำระที่ 2 

ขั้นแปรญัตติ) 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

- ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  (ในวำระที่ ๒ 
ขั้นแปรญัตติ) นี้  ให้ที่ประชุมสภำอบต.ดูน ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือ
ที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืนถ้ำที่
ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้ำข้อควำมในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว
ขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสำระส ำคัญ ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหำนั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่เฉพำะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีกำรแปรญัตติ
ในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหำไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่ดังกล่ำว
แล้ว กำรพิจำรณำเฉพำะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้ำไม่เป็นกำรขัดข้องที่จะพิจำรณำข้อ
อ่ืนๆต่อไป สภำท้องถิ่นอำจลงมติให้พิจำรณำจนจบร่ำงข้อบัญญัติก็ได้ถ้ำข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตำมวรรคสำมเกิดขึ้นในกำรพิจำรณำรวดเดียว ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะลงมติให้
ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสำมก็เม่ือคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ยื่นรำยงำนกำรพิจำรณำข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตำมวรรคสำมแล้ว ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นให้แก่สมำชิกสภำท้องถิ่น ไม่
น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วนในกำรประชุมต่อ
วำระที่สอง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเฉพำะข้อที่ ได้ระงับไว้เท่ำนั้น (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด ๓ ญัตติข้อ 51) 
ซึ่งกระผมได้ส่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  ให้คณะกรรมกำร
แปรญัตติฯพิจำรณำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนั้น  เมื่อวันที่  12  สิงหำคม 2563 นั้น ขอเชิญ
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ อภิปรำยต่อที่ประชุมสภำ ขอเชิญครับ 
 

ประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติ  
(นำยบัลลังก์  ทองสุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เรียน ประธำนสภำ อบต.ดูน ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  ได้ก ำหนดระยะเวลำเสนอ
ค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในวันที่ 8 สิงหำคม  2563  เวลำ 08.30 -16.30 น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำรจนถึงวันที่ 10 สิงหำคม  2563 เวลำ 16.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน และให้ส่งคืน (ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.  2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (ฉบับเดิมหรือมี
กำรแก้ไข) ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน เพ่ือน ำเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน และพิจำรณำในวำระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวำระที่ 3 (ข้ันลงมติ) ต่อไป นั้น 
บัดนี้  คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ด ำเนินกำรประชุมพิจำรณำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เรื่องงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 
12 สิงหำคม 2563 ซึ่งผลกำรพิจำรณำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่ำว นั้น ที่ประชุมมีมติ
ให้คงร่ำงเดิมโดยไม่มีกำรแก้ไข  จึงถือว่ำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรแปรญัตติมีรำยละเอียดตำมบันทึกรำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติที่แนบมำพร้อมนี้ 
      เห็นควรเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และน ำเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  เพ่ือ
พิจำรณำในวำระท่ี 2 และวำระที่ 3 ต่อไป 
 



 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล  พุฒพันธ์) 
 
 
 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

     - เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติฯได้ประชุมแล้ว  และมีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖4  ร่ำงฉบับเดิม  ฉะนั้นกระผมขอสรุปว่ำที่
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนได้ให้กำรรับรอง และยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  ฉบับเดิมของนำยก อบต.ดูน  ที่ได้เสนอมำ 
 
- ได้สั่งพักประชุมเป็นเวลำ  10 นำที  และแจ้งนัดหมำยกำรประชุมสภำ อบต.ดูนในวำระต่ำงๆ
ต่อไป 
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -รับทรำบ และถือปฏิบัติหยุดพักกำรประชุมเวลำ  10.30 นำฬิกำ  
- เมื่อถึงก ำหนดเวลำแจ้งนัดหมำยกำรประชุม เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจสอบ
สมำชิกสภำ อบต.ดูน ที่เข้ำประชุมเมื่อครบองค์ประชุมและประธำนสภำ อบต.ดูน จึงได้
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่ำงๆต่อไป 

  

เริ่มประชุม 
 
 
 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 
 
 

เวลำ 10.40  น. 
 

3.2  ญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖4   
(ในวำระท่ี 3  ขั้นลงมติเพื่อตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน) 
      - ในกำรพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4  
(ในวำระที่ 3 ขั้นลงมติเพ่ือตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน) กำรพิจำรณำ
(ร่ำง)ข้อบัญญัติในวำระท่ีสำมไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
กำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะ
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด ๓ ญัตติข้อ 52)  จึงขอมติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน โดย
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 6 กำรลงมติ ข้อ 74(1)) 
 

- ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4   
  มีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  16   คน 
  เห็นชอบตรำเป็นข้อบัญญัติ      จ ำนวน  15   เสียง 
  ไม่เห็นชอบฯ                  จ ำนวน   -     เสียง    
  งดออกเสียง                  จ ำนวน 1 เสียง 
 

3.3  ญัตติพิจำรณำเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดูน 
    - เนื่องจำก นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  หมู่ที่ 
14  ขอลำออกจำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม เนื่องจำกมีปัญหำ
สุขภำพไม่แข็งแรง ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน แทน ขอให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเสนอชื่อ
ผู้ที่มีควำมเหมำะสม พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 



 
ส.อบต. ม.10 
(นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่) 
 
 

ส.อบต. ม.8 
(นำยธงชัย  โสลุน) 
 
ส.อบต. ม.7 
(นำยบัลลังก์  ทองสุ) 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 
เริ่มประชุม 
 

   -กระผม นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ สมำชิกสภำ อบต.ดูน ขอเสนอนำยปัญญำ  คงสิม  
สมำชิกสภำ อบต.ดูน หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดูนครับ 
 

   -กระผม  นำยธงชัย  โสลุนสมำชิกสภำ อบต.ดูน หมู่ที่ 8ขอรับรองครับ 
 
 
-กระผม  นำยบัลลังก์  ทองสุ  สมำชิกสภำ อบต.ดูน หมู่ที่  7  ขอรับรองครับ 
 
 

  - มีสมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใด มีควำมประสงค์จะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่    
    รอเป็นเวลำพอสมควร  หำกไม่มี  ต่อไปจะเป็นกำรขอมติเห็นชอบ กำรคัดเลือกผู้ที่มี
ควำมเหมำะสมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน แทนนำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์  ได้แก่นำยปัญญำ  คงสิม  สมำชิกสภำ อบต.ดูน  หมู่ที่ 
1  ขอโปรดยกมือครับ 
      -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดูน เป็นเอกฉันท์  
 มีสมำชิกสภำ ฯ   เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ    จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ    จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง    จ ำนวน 1 เสียง 
 
- ขอสั่งพักกำรประชุมสภำ  อบต.ดูน   เป็นเวลำ  1.00  ชม.  เพ่ือพักรับประทำนอำหำร
กลำงวัน  ตั้งแต่เวลำ  12.00  - 13.00 น.เริ่มประชุม 13.00 น. 
 
 เวลำ  13.00 น. 

 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-เมื่อถึงเวลำ 13.00 น.ต่อไปนี้ จะเริ่มประชุมสภำอบต.ดูนในวำระต่อไป  ครับ 

 
 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 
 

นิติกรช ำนำญกำร 
(นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก) 

3.4ญัตติกำรพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเรื่อง กำรจัดกำรมูล
ฝอย พ.ศ.  2563 
-ส ำหรับกำรพิจำรณำ(ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย 
พ.ศ.  2563ขอเชิญ นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก  นิติกรช ำนำญกำร ได้มำชี้แจงให้ที่ประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน พิจำรณำครับ 
 

 -กระผม นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร อบต.ดูน ขอชี้แจงรำยละเอียด (ร่ำง) 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.  2563 ดังนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจัดระเบียบในกำรเก็บ ขน และก ำจัด 
มูลฝอยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยมีค ำนิยำมท่ีเกี่ยวข้องในข้อบัญญัตินี้ ดังนี้ 
 



 
     “มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัต ถุ
ถุงพลำสติกภำชนะท่ีใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวำดจำกถนน ตลำด 
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมำยควำมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำย
จำกชุมชน 
    “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
    “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
    “อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำน หรือ 
สิ่งที่สร้ำงข้ึนอย่ำงอ่ืนซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 
    “ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนี้ และให้มีอ ำนำจออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
เทศบัญญัตินี้  ส ำหรับรำยละเอียดได้ส ำเนำเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้วครับ มีสมำชิกสภำ
องค์บริหำรส่วนต ำบลดูน ท่ำนใดมีข้อสงสัยต้องกำรสอบถำมหรือไม่ครับ 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย เนื่องจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ยังไม่มีศักยภำพเพียงพอในกำรจัดหำสถำนที่ส ำหรับ ทิ้งขยะ 
รถขนขยะ จึงเห็นตรงกันเรื่องกำรรณรงค์ ส่งเสริม จิตส ำนึกให้ประชำชนรู้จัดคัดแยกขยะ 
ตำมหลัก 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ ำ น ำกลับมำใช้ใหม่  เพ่ือเป็นลดปัญหำขยะมูลฝอยในชุมชน 
หลังจำกนั้น ได้ด ำเนินกำรลงมติ เพื่อเห็นชอบกำรจัดท ำ ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     15เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ  จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ ำนวน 1 เสียง 
 

 3.5  เรื่อง กำรพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน เรื่องหลักเกณฑ์
กำรคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. 2563  

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์)  
 
 

นิติกรช ำนำญกำร 
(นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก) 

-ส ำหรับกำรพิจำรณำ(ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ.  2563ขอเชิญ นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก  นิติกรช ำนำญกำร ได้มำชี้แจง
ให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน พิจำรณำครับ 
 

-กระผม นำยธันณภณ  เจ็ดจันทึก นิติกรช ำนำญกำร อบต.ดูน ขอชี้แจงรำยละเอียด (ร่ำง) 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนเรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.  2563 
โดยมีค ำนิยำมท่ีเกี่ยวข้องในข้อบัญญัตินี้ ดังนี้ 
“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัตถุ ถุงพลำสติก 
ภำชนะ ที่ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวำดจำกถนน ตลำด ที่เลี้ยง
สัตว์ หรือท่ีอ่ืนและ หมำยควำมรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 



 
 “มูลฝอยอินทรีย์” หมำยควำมว่ำ มูลฝอยที่ย่อยสลำยได้ง่ำย เช่น ซำกหรือชิ้นส่วน
ของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ เศษอำหำร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ย่อยสลำยได้ง่ำย 
 “มูลฝอยน ำกลับมำใช้ใหม่” หมำยควำมว่ำ มูลฝอยที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่หรือ
น ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดำษ โลหะ พลำสติก และวัสดุอ่ืนๆ 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน” หมำยควำมว่ำ มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมี
ส่วนประกอบของวัตถุ  ที่อำจเป็นอันตรำยหรือกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของบุคคล หรื อมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภำชนะอ่ืนใดที่
ใช้บรรจุสำรเคมี หรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำย ข้ำงต้น 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมำยควำมว่ำ มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจำกมูลฝอยอินทรีย์ 
มูลฝอยที่น ำกลับมำ  ใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรำยจำกชุมชน 
 “อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน เรือ แพ ตลำด คลังสินค้ำ 
ส ำนักงำน หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่ หรือเข้ำใช้สอยได้ และหมำยควำมถึง
อัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ ำ อุโมงค์ หรือป้ำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรด้วย 
 ข้อ 4 ให้เจ้ำของหรือผู้ครองครองอำคำรคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
  (1) มูลฝอยทั่วไป 
  (2) มูลฝอยอินทรีย์ 
  (3) มูลฝอยน ำกลับมำใช้ใหม่ 
  (4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 
           ข้อ 5 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละ
ประเภทตำมข้อ 4 ในถุงหรือภำชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอเหมำะสมกับประเภทของมูล
ฝอยนั้น 
 ถุงส ำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีควำมทนนำน ไม่ฉีกขำดง่ำย ไม่รั่วซึง มีขนำดที่
เหมำะสมสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้โดยสะดวก กำรบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมำณที่
เหมำะสม ปิดถุงด้วยกำรมัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดกำรป้องกันมิให้มูลฝอย 
น้ ำ กล่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจำกมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจำกถุง 
 ภำชนะบรรจุมูลฝอยต้องท ำจำกวัสดุที่แข็งแรง ทนทำน ไม่รั่วซึม กำรบรรจุมูลฝอย
ลงในภำชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังส ำหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมำณที่เหมำะสม ไม่ล้น
ออกนอกภำชนะ มีฝำปิดมิดชิด เพ่ือมิให้มูลฝอย น้ ำ กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจำกมูลฝอยตก
หล่น รั่วไหลออกจำกภำชนะ และสัตว์และแมลงเข้ำไปในภำชนะได้ 
 ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภำพ ลักษณะ หรือขนำด ที่ไม่สำมำรถบรรจุในถุงหรือภำชนะ
บรรจุมูลฝอยได้ให้คัดแยกไว้ต่ำงหำก ตำมประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดกำรให้ถูก
สุขลักษณะ 
 ข้อ 7 ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรน ำถุงหรือภำชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยก
ประเภทไว้แล้วทิ้งตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ประกำศก ำหนด 
 ข้อ 8 ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท 
 ข้อ 9 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน เป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบัญญัตินี้ส ำหรับ
รำยละเอียดได้ส ำเนำเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้วครับ มีสมำชิกสภำองค์บริหำรส่วนต ำบล
ดูน ท่ำนใดมีข้อสงสัยต้องกำรสอบถำมหรือไม่ครับ 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย จึงเห็นตรงกัน
เรื่องกำรรณรงค์ ส่งเสริม จิตส ำนึกให้ประชำชนรู้จัดคัดแยกขยะ ตำมหลัก 3 ช คือ ใช้น้อย 



 
ใช้ซ้ ำ น ำกลับมำใช้ใหม่  เพ่ือเป็นลดปัญหำขยะมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งกำรด ำเนินกำร
ลงโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อบัญญัตินี้  หลังจำกนั้น ได้ด ำเนินกำรลงมติ เพื่อเห็นชอบกำรจัดท ำ 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 
-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     15เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 16 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ำมี) 
ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-สมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดมีอะไรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำร
ประชุมสภำ อบต.ดูนในครั้งนี้ 

เลิกประชุมเวลำ  
   

15.00  นำฬิกำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ปนัดชญา  นามวงศ์ ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางปนัดชญา  นามวงศ์) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

(ลงชื่อ)         ณรงค์  แสงผาลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายณรงค์   แสงผาลา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

(ลงชื่อ)       ประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประดิษฐ์   วงศ์ใหญ่) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

(ลงชื่อ)      ปัญญา  คงสิมผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายปัญญา  คงสิม) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว เมื่อสมัยประชุม................................. 
สมัยที่  ................./2563.......  ครั้งที่.............วันที.่........................................................ 

 
      (ลงชื่อ)   

(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 


