
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยท่ี ๑     

เมื่อวันอังคาร ที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

........................................................ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายอาแว  มูดอ  ตำแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 
๒. นายชาตรี  เรือนทอง  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   
๓. นายสุทิน  อินเอิบ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๒ 
๔. นายรอแซะ  ยะโก๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๕. นายก้าน  จันทร์หอม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๖. นายวินัย  คงสุวรรณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๗. นางสาปีน๊ะ  ดอเลาะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๘. นายเจะดอเลาะ  เจะโก๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 
๙.   นายมาสุกรี  เจะเลาะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๑๐.   นายโยฮัน  สน ิ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 
๑๑.  นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ 
๑๒.   นายนิอูมา วาเต๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๓.   นายมามะ  มะดัน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 
๑๔.   นายเจะกอเซ็ง  เจะเต๊ะ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๕.   นายจรูญ  จันทร์แดง ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 
๑๖.   นายอับดุลเราะมัน  สือแม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗.   นายมาคตาร์  กะจิ  ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๑๘.   นายนาวี  บินตาเย๊ะ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ 
๑๙.   นายธนัทนน  วันมหามาตร ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสวุฒิ  แก้วสกุล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 
๒. นางสาวนิซะ  มะลี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายอำมร  เทพกำเนิด ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู
๒. นายยะยา  เปาะสา  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๓. นายอูเซ็ง  เจ๊ะแว  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
๔. นายบือราเฮง  อาลี  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๕. นางสาวภคพร  เดอรามันห์ ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
๖. นางสาวรอฮีมะ  สาแม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๗. นางอุษณา  อินทมาศ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
๘. นางจิตติมา จันทร์เจียม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  

/๙. นางสุเพียงพร... 



-๒- 
๙. นางสุเพียงพร  เพชรทอง ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๐.   นางอนงค์  ดำแป้น  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๑.   นายนนท์  จันทร์บุญรอด ตำแหน่ง  นิติกร 
๑๒.   นายมูฮัมหมัด  สุขเสนีย์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๕  น. 
นายธนัทนน   วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ 
สมัยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น       
๑๘ ท่าน จาก ๒๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี 
๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทราบ เรือ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๑  ด้วยนายมือลี บือราเฮง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗           
บ้านกาเสาะ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูต่อนายอำเภอเมือง
นราธิวาสแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔  
  ๑.๒  การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น         
ตามหนังสืออำเภอเมืองนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๒๓.๖/ว ๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง    
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ
ร่างประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ บัญญัติให้ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลักในการจัดทำประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำ
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
อบต. ลำภู ทุกท่าน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ๒ 

/นายอำมร... 
 



-๓- 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างกำแพง
กั้นดินตั้งแต่สะพานยะกังเป็นต้นไป แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วย 
  โครงการก่อสร้างถนนคสล. ของหมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง ขอเลื่อนการดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวก่อน โดยให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการก่อสร้างกำแพงก้ันดินเสร็จเรียบร้อยก่อน
  โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมยกระดับ สายบ้านลำภู – โคกโก แจ้งสมาชิกสภาอบต. 
ลำภู หมู่ที่ ๒ ,๙ และ ๔ ประสานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส ว่าจะต้องวาง
ท่อระบายน้ำ จำนวนกี่จุด และจุดใดบ้าง สำหรับพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านด้วย 
นายจรูญ จันทร์แดง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมยกระดับ สายบ้านลำภู – โคกโก นั้น เบื้องต้น
ได้ประสานกับสมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ ๒ และ ๔ แล้ว โดยจะนัดประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์อบต. ลำภู 
สำหรับหมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย นัดประชุมประชาชนในหมู่บ้าน ในวันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา     
๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพ่ือกำหนดจุดที่ต้องการวางท่อระบายน้ำ จำนวนกี่จุด   
และจุดใดบ้าง 
นางสาวรอฮีมะ สาแม 
ผู้อำนวยการกองคลัง โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
อบต. ลำภู ได้จ้างบริษัทฯ สำรวจข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษี ของอบต. ลำภู ซึ่งได้ข้อมูลมาแล้วส่วนหนึ่ง   
แต่ข้อมูลยังไม่ครบทั้งตำบล แต่สำหรับปีนี้อบต. ลำภู จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน เพื่อ   
ลงพืน้ที่สำรวจทุกครัวเรือนว่า แต่ละครัวเรือน มีที่ดินจำนวนกี่แปลง ขนาดความกว้างความยาว มีที่ดินว่าง
เปล่าหรือไม่ เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาลงระบบเพ่ือจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินต่อไป และได้
เพ่ิมเติมให้สำรวจจำนวนครอบครัวของแต่ละครัวเรือนว่ามีจำนวนกี่ครอบครัว เพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อไป แจ้งให้สมาชิกสภาอบต. ลำภู ทุกหมู่บ้านทราบและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในหมู่บ้านของท่านทราบด้วย ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลดังกล่าวต่อไป และได้ทำหนังสือ
แจ้งให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู ทุกหมู่บ้านทราบแล้ว 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีโครงการปลูกผักออแกนิก แจ้งประชาสัมพันธ์
บุคคลที่สนใจปลูกผัดังกล่าว สามารถสมัครได้ จำนวน ๒๐ คน โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์        
จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ     
นางสาวภคพร เดอรามันห์ 
รองปลัดอบต.ฯ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพ ด้วยอบต. ลำภู ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 
๑๐ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๒. โครงการเดินไฟฟ้าภายในอาคาร                                 /๓. โครงการ... 



-๔- 
๓. โครงการซ่อมเครื่องจักรกล 
๔. โครงการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ 
๕. โครงการจัดทำหน้ากากผ้าแบบ ๓ มิติ 
๖. โครงการทำเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ ฯลฯ 
๗. โครงการ SMART FARMER (เกษตรอินทรีย์) 
๘. โครงการยาดม ยาหม่อง 
๙. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู 
๑๐.   โครงการผ้าบาติกจากวัสดุธรรมชาติ 
๑๑.   โครงการเครื่องแกงไก่กอและ 

สำหรับแผนการฝึกอบรมประมาณเดือนหน้า ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจ
ทราบและสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้        
ที่ประชุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 
๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร ์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภูและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแล้ว นั้น 
   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
   ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน   
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูแห่งนี้ 
เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูด้วยครับ 
   หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อ      
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้แก้ไข
เพ่ิมเติม 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ตรวจสอบรายงาน       
การประชุม ๕ นาที หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ 
   ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภา          
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หรือไม่ 

/นายอับดุลเราะมัน... 
 



-๕- 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  เสนอให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๔ ข้อความเดิม “การทิ้ง
ขยะบริเวณศูนย์ราชการติดกับทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส ยังมีการทิ้งขยะเหมือนเดิม ซึ่งไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได”้ เป็น “การทิ้งขยะบริเวณศูนย์ราชการติดกับทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงต้ังอยู่ในหมู่ท่ี ๘  
บ้านปลักปลา สืบเนื่องว่าผู้บริจาคที่ดินก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ซึ่งมีที่ดินอยู่ด้านหลังไม่สามารถเข้าออกได้ 
เนื่องจากมีการทิ้งขยะบนถนนและเรียนสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ทั้งสองท่านเพ่ือขออนุญาตแจ้งให้          
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการต่อไป”  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ อีกหรือไม่       
ถ้าไม่มีแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร ์ที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้มีการขอแก้ไขแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑  เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ 
นายชาตรี เรือนทอง  
ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

หมวด ๒ การประชุมข้อ ๒๑ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลา
วันเริ่มต้น สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำเข้าปรึกษา     ใน
ที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติและให้ประธานสภาท้องถิ่นทำประกาศของ
สภาท้องถิ่น ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าว กระผม
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้กำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๔ ในการเสนอขอให้มี
ผู้รับรอง ๒ คน 
นายจรูญ จันทร์แดง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรูญ จันทร์แดง สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ กระผมขอเสนอให้มสีมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ 
จำนวน  ๔ สมัย ครับ  

ผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
/๑. นายสุทิน... 



-๖- 
๑. นายสุทิน อินเอิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๒ 
๒. นายก้าน จันทร์หอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔    
จำนวน ๔ สมัย เป็นเอกฉันท์  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เสนอระยะเวลา
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒  
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวินัย คงสุวรรณ สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 
๒๕๖๔ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  

ผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายนาวี บินตาเย๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๑ 
๒. นางสาปีน๊ะ ดอเลาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๕ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  เป็นเอกฉันท์ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เสนอระยะเวลา
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๓ 
นายมาสุกรี เจะเลาะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมาสุกรี เจะเลาะ สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 
๒๕๖๔ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายรอแซะ ยะโก๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๓ 
๒. นายเจะกอเซ็ง เจะเตะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๙ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  เป็นเอกฉันท์ 

/นายชาตรี... 



-๗- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เสนอระยะเวลา
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  

ผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายอาแว มูดอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑ 
๒. นายมามะ มะดัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๘ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  เป็นเอกฉันท์ 
   ๕.๒  เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๕ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู กำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญครับ  
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลเราะมัน     
สือแม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี     
สมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

ผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นายวินัย คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๔ 
๒. นายโยฮัน สนิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ ๖ 

นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี สมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   ๕.๓  เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุม     
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ......................... 
นายชาตรี เรือนทอง  
ประธานสภาฯ   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .................. ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง      
เชิญครับ                                                                                                /นายธนัทนน... 



-๘- 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น       
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณ ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอปรึกษาที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่าจะ
พิจารณาไปทีละวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ครับ เชิญเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ           
ผมนายอำมร เทพกำเนิด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ผมขอเสนอให้สภาพิจารณาสามวาระ
รวดครับ        
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ในโอกาสนี้ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ        
ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  เรือ่ง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์          
พ.ศ. .............. เป็นสามวาระรวดโปรด ยกมือครับ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน    
๑๖ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประชุมสามวาระรวดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕                   
   วาระท่ี ๑ วาระรับหลักการ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น      
ที่ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ครับ 

/นายอำมร... 
 



-๙- 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............. เนื่องจาก
ข้อบัญญัติอบต. ลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ บังคับใช้มานานและต่อมา      
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับสมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตอบต. ลำภู เพื่อประโยชน์  
ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุเดือดร้อน
รำคาญจากสัตว์ และเพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและ
มาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู        
โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
................ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาสาระสำคัญ ดังนี้ 
ร่างข้อบัญญัติอบต. ลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............... มีจำนวน ๒๒ ข้อ  
   ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
   “การเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๑๐ ตัว ขึ้นไป 
   ข้อ ๖ ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค 
กระบือ แพะ แกะ สุกร สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย และสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าโดยเด็ดขาด 

(๑) ถนนสาธารณประโยชน์ทุกสาย 
(๒) แหล่งชุมชนในหมู่บ้านทุกแห่ง 
(๓) ศาสนาสถาน สถานที่ราชการต่าง ๆ เช่น มัสยิด วัด โรงเรียน โรงพยาบาล  

เป็นต้น 
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะกับการดำรงชีพของ 

ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอำนาจของอบต. ลำภู 
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

(๑) โค   (๒) กระบือ 
(๓) ช้าง   (๔) ม้า 
(๕) แพะ   (๖) แกะ 
(๗) สุกร   (๘) ไก่ 
(๙) เป็ด   (๑๐)  ห่าน 
(๑๑) นก  (๑๒) แมว 
(๑๓) สุนัข  (๑๔) สัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ 
(๑๕) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาต 

จากกรมป่าไม้ 
   ข้อ ๑๐ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือสัตว์
เลี้ยงเป็นจำนวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ อย่างเคร่งครัด   
   ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๑๐ ต้องได้รับความยินยอมจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน หรือแหล่งชุมชนนั้น ๆ และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น        /การอนุญาต... 



-๑๐- 
   การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็น
บริเวณที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนาสถาน 
โบราณสถาน สถานบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
และไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนโดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้ำสาธารณะในระยะ
ดังต่อไปนี้ 

(1) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
(2) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 50-100 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า        

500 เมตร 
(3) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 100-500 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า         

1 กิโลเมตร 
(4) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า          

2 กิโลเมตร 
ข้อ 1๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน 

สาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หรือเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีอำนาจจับสัตว์และนำสัตว์ไปกักไว้ในที่สำหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 
วัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลาย หรือจัดการตาม    
ที่เห็นสมควร 
   ข้อ 1๖ เมื ่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 1๕ เจ้าพนักงานท้องถิ ่นจะปิด
ประกาศแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ทราบ และให้มารับสัตว์คืนภายใน 30 วัน นับตังแต่วันที่ได้จับ
สัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูหรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน
แล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือครอบครองสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
   ข้อ 1๗ กรณีท่ีกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึง
กำหนด 30 วัน ก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด
และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
   ข้อ ๒1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เสนอแนะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............. หรือไม่ เชิญครับ  
นายสุทิน อินเอิบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ชนิดสัตว์ที่ต้องการควบคุมการเลี้ยง เสนอให้แยกเป็น
ประเภทสัตว์มีปีก หรือสัตว์ไม่มีปีก หรือประเภทสัตว์เล็ก หรือประเภทสัตว์ใหญ่ ได้หรือไม่ 
   (๑๔) สัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ เป็นสัตว์ชนิดใดบ้าง และ
กำหนดจำนวนการเลี้ยงสัตว์ประเภทดังกล่าวหรือไม่                                               /สถานที่... 



-๑๑- 
   สถานที่ค้าขาย ร้านค้า ตลาดนัด เป็นต้น ให้เป็นพื้นที่เขตห้ามเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อย
สัตว์ได้หรือไม่  
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภาฯ ชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยง ครอบคลุมอยู่แล้ว       
แต่ชนิดสัตว์แต่ละประเภท จะมีจำนวนกี่ตัวนั้น ให้กำหนดจำนวนตามประเภทของสัตว์แต่ละประเภทได้หรือไม่
เช่น โค นก เป็ด สุกร กระบือ แกะ ไก่ ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลลำภู ให้กำหนดจำนวนของสัตว์เลี้ยงประเภท
ดังกล่าว จำนวนมากได้หรือไม่ และให้ควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวด้วยได้หรือไม ่มีการแจ้งลงทะเบียน
จำนวนของสุนัขและแมวแล้วหรือไม่ 
นายวินัย คงสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ สัตว์เลี้ยงประเภทโค และสุกร เสนอให้กำหนดจำนวนสุกร
ให้มากกว่าจำนวนโค ได้หรือไม่ เพราะว่าโคจะคลอดประมาณปีละ ๑ ตัว แต่ถ้าสุกร จะคลอดในแต่ละครั้ง
จำนวนหลายตัว 
นายจรูญ จันทร์แดง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯ เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีสัตว์เลี้ยง จำนวน ๑๐๐ ตัว จะต้อง
ดำเนินการขออนุญาตเลี้ยงสัตว์ต่ออบต. ลำภู ใช่หรือไม่ และจะต้องเสียภาษีการเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวหรือไม่ 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ พ้ืนที่เขตห้ามเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์    

(๑) ถนนสาธารณประโยชน์ทุกสาย 
(๒) แหล่งชุมชนในหมู่บ้านทุกแห่ง 
(๓) ศาสนสถาน สถานที่ราชการต่าง ๆ เช่น มัสยิด วัด โรงเรียน โรงพยาบาล  

เป็นต้น 
ปัจจุบันพบว่าสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ยังพบว่ามีสัตว์เลี้ยงซึ่งไม่มีเจ้าของ อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่เป็น
จำนวนมาก ให้กำหนดระยะห่างจากสถานที่ห้ามเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวได้หรือไม่ 
   ข้อบัญญัติดังกล่าวฯ มีผลบังคับใช้แล้ว กรณีจับสัตว์เลี้ยงมากักไว้ สถานที่กักสัตว์
เลี้ยงดังกล่าว อบต. ลำภู มีสถานที่กักสัตว์เลี้ยงแล้วหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมีงบประมาณแล้ว
หรือไม่ 
นายสุทิน อินเอิบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  เรียนท่านประธานสภาฯ  เสนอให้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
ได้หรือไม ่ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู และท่านเลขานุการสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อซักถามให ้   
ที่ประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอมอบหมายให้นายนนท์ จันทร์บุญรอด นิติกรชำนาญ
การ ผู้รับผิดชอบจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป     
ขอเชิญ                                                                                                      /นายนนท.์.. 



-๑๒- 
นายนนท์ จันทร์บุญรอด 
นิติกรฯ   การเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๑๐ ตัว ขึ้นไป           
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าจำนวนดังกล่าว เพียงพอหรือเหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือจะเพ่ิมเติมจำนวนอีก
หรือไม่ตามประเภทของสัตว์ จำนวน ๑๕ ประเภทนั้น 
   การเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๑๐ ตัว ขึ้นไป จะต้องขออนุญาตจากอบต. ลำภู  
   การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว อบต. ลำภู ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว 
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากนายอำเภอเมืองนราธิวาส 

(๑๔) สัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ เช่น เสือ สุนัจ จระเข้ เป็นต้น 
การกำหนดจำนวนสัตว์เลี้ยงในแต่ละประเภทของสัตว์เลี้ยง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ของแต่ละท้องถิ่น พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นนั้น 
   การเลี้ยงสุกร เกินจำนวน ๑๐ ตัว เจ้าของเลี้ยงสุกร จะต้องขออนุญาตจากอบต.ฯ 
อยู่แล้ว ถ้าเลี้ยงจำนวนมาก จะมีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  จึงจำเป็นที่จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ เพื่อควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญ ในเรื่องของการปล่อยสัตว์เลี้ยง หรือกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น 
แต่จะไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเลี้ยงสัตว์แต่อย่างใด 
   การเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก จะต้องได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน หรือแหล่งชุมชนนั้น ๆ และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีที่กักสัตว์ไว้ อบต.ฯ จะต้องจัดทำ
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. อีกหรือไม่เชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติ 
ที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ “ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. จำนวน ๑๖ เสียง 
งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย เสียงเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. (วาระแรก) 
   ก่อนเข้าวาระที่ ๒ วาระการแปรญัตติ พักการประชุม ๑๐ นาที  
   วาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ 

/นายชาตรี... 



-๑๓- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง       
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. ในวาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง กำหนดให้การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาโดย ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นสมาชิกท่านใดจะขอ
แปรญัตติต่อที่ประชุมขอให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมฯ ได้ 
ที่ประชุม  -ไม่มี-  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแปรญัตติ ผมขอผ่านร่างข้อบัญญัติ       
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. เข้าสู่การพิจารณา
ของสภาฯ ในวาระที่ ๓ ต่อไป 
   วาระท่ี ๓ วาระลงมติ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. (วาระที่ ๓) หรือไม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. จำนวน ๑๖ เสยีง งดออกเสียง 
จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย เสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ................. 
   ๕.๔  เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .................... 
นายชาตรี เรือนทอง  
ประธานสภาฯ   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............... ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
เชิญครับ 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                               /ญัตติร่าง... 



-๑๔- 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณ ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอปรึกษาที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่าจะ
พิจารณาไปทีละวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ครับ เชิญเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนาย
อำมร เทพกำเนิด ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ผมขอเสนอให้สภาพิจารณาสามวาระรวดครับ  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว      
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนผมขอมติที่ประชุมสภาฯ     
ว่าใครเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ................. เป็นสามวาระรวด ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูเสนอโปรด ยกมือ
ครับ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน    
๑๖ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง   
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประชุมสามวาระรวดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕                   
   วาระท่ี ๑ วาระรับหลักการ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็น     
ที่ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ครับ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............... เนื่องจาก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ บังคับ
ใช้มานาน จึงสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติดังกล่าว และกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของ    
ผู้จำหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี การจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี
เพ่ือรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ 
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้         /อบต. ลำภู... 



 
-๑๕- 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การ
จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ............... ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญ ดังนี้ 
   ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ 
   หมวดที่ ๑ บททั่วไป 
   ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งได้ประกาศระบุห้ามไม่ว่าจะ
เป็นการจำหน่ายในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
   หมวด ๕ บทกำหนดโทษ 
   ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ ใน
บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติอบต. ลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ................... 

๑. อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ต่อปีฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ต่อปีฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๓. อัตราค่าจัดเก็บให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
โดยวิธีการหาบเร่ ต่อวัน ๒๐ บาท  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ เชิญครับ 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่หรือทางสาธารณะ หมายความถึง สถานที่ใดบ้าง เช่น 
สถานที่หรือทางสาธารณะของส่วนราชการ หรือส่วนราชการอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่ตำบลลำภู เช่น สถานที่หรือทาง
ของแขวงการทางนราธิวาส หรืออบจ. นราธิวาส   
   อบต. ลำภู สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนได้หรือไม่ 
นายนาวี บินตาเย๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ สถานที่หรือทางสาธารณะ บางส่วนตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑       
บ้านบาโง บริเวณตลาดนัดมือสอง และพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางนราธิวาส สำหรับ
ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าว  ถ้าหากอบต. ลำภู ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว      
แต่แขวงการทางนราธิวาส ไม่ดำเนินการกับผู้ประกอบการ อบต. ลำภู สามารถดำเนินการแทนได้หรือไม่    

/นายอำมร… 
 



-๑๖- 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ แขวงการทางนราธิวาส ได้อนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่  
ขายสินค้าบริเวณดังกล่าวได้ โดยอนุโลม  

หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก บนถนนสายหลักสองข้างทางในพ้ืนที่ตำบลลำภู  
ประชาชนในพื้นท่ี ได้นำสินค้าไปวางขาย อบต. ลำภู สามารถสร้างร้านค้าให้ประชาชนในพ้ืนที่วางสินค้าขายได้
หรือไม่ 

หมู่ที่ ๒ บ้านลำภู บนถนนสายหลัก ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู  
เป็นต้นไป ประชาชนขายสินค้าจำนวนหลายราย อบต. ลำภ ูสามารถจัดเก็บภาษีจากประชาชนที่ขายสินค้า
บริเวณดังกล่าวได้หรือไม่ โดยถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางนราธิวาส และแขวง
การทางนราธิวาสได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการขายสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
อนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยอนุโลม 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  เรียนท่านประธานสภาฯ แขวงการทางนราธิวาส โดยหมวดอำเภอเมืองนราธิวาส 
แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าจะดำเนินการกับผู้ที่ค้าขายสินค้าบนทางเท้า หรือฟุตบาทริมถนน ที่อยู่ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของแขวงการทางนราธิวาส โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ค้าขายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวทราบ 
และให้ดำเนินการย้ายหรือรื้อถอนร้านค้าออกไป หากต่อไปยังไม่มีการย้ายหรือรื้อถอนร้านค้าออกไป แขวงการ
ทางนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาส โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธวิาส จะเป็นผู้จับกุมผู้ที่
ค้าขายเรียกค่าปรับ     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาอบต. ลำภู ทุกหมู่บ้านทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของท่านทราบต่อไป 
นางอุษณา อินทมาศ 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีดิฉันไดเ้ข้าร่วมประชุมคณะทำงานโควิดฯ ของ
อำเภอเมืองนราธิวาส ที่ผ่านมา นายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้แจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง การห้ามขายสินค้าบนทางสาธารณะ สำหรับผู้ที่ขายสินค้าบนทางสาธารณะ โดยห้ามขายสินค้าบนทาง
สาธารณะของถนนสายหลัก โดยมอบให้แขวงการทางนราธิวาส ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ขายสินค้าบริเวณดังกล่าวทราบ และดำเนินการย้ายหรือรื้อถอนร้านค้าออกไป 
แต่ถ้ายังนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการย้ายหรือรื้อถอนร้านค้า จะต้องดำเนินการตามคดีต่อไป 
นายสุทิน อินเอิบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่ตำบลลำภู 
เท่านั้นใช่หรือไม่ 
   แขวงการทางนราธิวาส มีกฎหมายบังคับใช้แล้ว อบต. ลำภู ออกข้อบัญญัติฯ 
ซ้ำซ้อนกันหรือไม ่ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู และท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อซักถามให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

/นายอำมร... 
 

 



-๑๗- 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอมอบหมายให้นายนนท์ จันทร์บุญรอด นิติกรชำนาญ
การ ผู้รับผิดชอบจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป     
ขอเชิญ                
นายนนท์ จันทร์บุญรอด 
นิติกรฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติของแขวงการทางนราธิวาส ห้ามผู้ใด
วางหรือตั้งสิ่งของบนพ้ืนที่สาธารณะของแขวงการทางนราธิวาส จะต้องขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของพ้ืนที่ก่อน เป็นที่สาธารณะบุคคลสามารถเดินทางเข้าออกได้ 
   อบต. ลำภู สามารถดำเนินการผู้ที่ฝ่าฝืนตามข้อบัญญัติของอบต. ลำภู ได้ 
   อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงสาธารณสุข 
   ข้อบัญญัติฯ ประกาศใช้ในพ้ืนที่ตำบลลำภู สำหรับการวางสินค้าหรือขายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีตำบลลำภู 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. อีกหรือไม่เชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติ 
ที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง 
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............... โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. จำนวน ๑๘ 
เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย เสียงเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .............. (วาระแรก) 
   วาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง       
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ................ ในวาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสอง 
กำหนดให้การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดย ให้ประธาน 
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมขอให้เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมฯ ได้ 
ที่ประชุม  -ไม่มี-   

/นายชาตรี... 



-๑๘- 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแปรญัตติ ผมขอผ่านร่างข้อบัญญัติ      
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .............. เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาฯ ในวาระ ที่ ๓ ต่อไป 
   วาระท่ี ๓ วาระลงมติ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .............. (วาระที่ ๓) หรือไม่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง 
จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย เสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ..............   
   ๕.๕ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ระเบียบ/กฎหมาย 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
หลักการและเหตุผล ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ชี้แจงรายละเอียด  
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู ทุกท่าน ด้วยมีความ
จำเป็นต้องขอโอนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รายละเอียดการโอน
งบประมาณ ดังนี้ 

(โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง) งาน บริหารงานคลัง แผนงาน บริหารงาน 
ทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน 22,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 cord) จำนวน 1 หน่วย โดยมี 

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
/๑) ในกรณี... 



-๑๙- 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
            - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 นิ้ว 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พฤษภาคม 
2563 (กองคลัง) 

 (โอนลด กองคลัง) แผนงาน บริหารงานคลัง งาน บริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทำแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๖,๐๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้ ๒๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๖๔,๐๐๐.-บาท 

(โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง) งาน บริหารงานคลัง แผนงาน บริหารงาน 
ทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑  
เครื่อง (กองคลัง) เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท  
   คุณลักษณะพื้นฐาน  

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หนว่ย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
 1)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB                                /๒) มีหน่วย... 



-๒๐- 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ 

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน  

1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bast-T หรือ 

ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD  

(1920 x 1080) 
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) Bluetooth 

   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พฤษภาคม 
2563 (กองคลัง) 

 (โอนลด กองคลัง) แผนงาน บริหารงานคลัง งาน บริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทำแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือก่อนโอน ๖๔,๐๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้ ๒๓,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๑,๐๐๐.-บาท 

(โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง) งาน บริหารงานคลัง แผนงาน บริหารงาน 
ทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)         
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด จำนวน ๒ ชุด (กองคลัง) เป็นเงิน ๗,๖๐๐.-บาท  
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พฤษภาคม 
2563 (กองคลัง) 

 (โอนลด กองคลัง) แผนงาน บริหารงานคลัง งาน บริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทำแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๑,๐๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้ ๗,๖๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๓,๔๐๐.-บาท 

(โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง) งาน บริหารงานคลัง แผนงาน บริหารงาน 
ทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องสำรองไฟ  ขนาด 800 VA จำนวน ๑ 
เครื่อง เป็นเงิน 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน  ๒,๕๐๐.-บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)               /- สามารถสำรอง... 



-๒๑- 
   - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อย 15 นาที 
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พฤษภาคม 
2563  (กองคลัง) 

 (โอนลด กองคลัง) แผนงาน บริหารงานคลัง งาน บริหารงานทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทำแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๓,๔๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้ ๒,๕๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๐,๙๐๐.-บาท 

  (โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักปลัด) แผนงาน สาธารณสุข งาน        
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        
(สำนักปลัด) เป็นเงิน 2,5๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน 2,5๐๐.-บาท เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ 

๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย INFRARED THERMOMETER วัดด้วยหลังมือและหน้าผาก  
จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๕๐๐.-บาท  
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ระยะการตรวจวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ ๕ – ๑๐ เซนติเมตร   
- เมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดจะมีไฟ LED กระพริบเตือนและเสียงเตือนนาน  

๑๐ วินาที 
- หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล (๗-Segment ๓ ตำแหน่ง)                     
- ความไวของการตรวจวัดอุณหภูมิ : ๐.๕ วินาท ี
- ความถูกต้องของการตรวจวัดอุณหภูมิ : + -๐.๒ องศา 
- แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮด์ 
- สามารถใช้งานในโหมดนับจำนวนได้ (นับได้สูงสุด ๙๙๙) 
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน : ๕VDC (ใช้สาย USB) 
- สามารถใช้หน้าผากหรือฝ่ามือในการตรวจอุณหภูมิได้ 

(สำนักปลัด)  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
(โอนลด สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดทำเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ (สำนักปลัด) งบประมาณตั้งไว้                 ๑
5,๐๐๐.-บาท คงเหลือก่อนโอน ๑5,๐๐0. -บาท โอนลดครั ้งน ี ้  เป ็นเง ิน ๒,๕๐๐. - บาท คงเหลือ        
๑๒,๕๐๐.-บาท 

  (โอนเพิ่ม สำนักปลัด) แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         
งบ ดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (สำนักปลัด) เป็นเงิน 
๑,๒๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดเจลล้างมือ แบบเท้าเหยียบ จำนวน ๑ 
เครื่อง เป็นเงิน ๑,๒๐๐.-บาท (สำนักปลัด)  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  

/(โอนลด... 



-๒๒- 
(โอนลด สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดทำเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ (สำนักปลัด) งบประมาณตั้งไว้                 ๑
5,๐๐๐.-บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๒,๕๐0. -บาท โอนลดครั ้งน ี ้  เป ็นเง ิน ๑,๒๐๐. - บาท คงเหลือ        
๑๑,๓๐๐.-บาท    
    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ เชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี -  
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ    
ท่านใดท่ีเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  

  ๕.๖ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  การขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญ          
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ  
นายอำมร  เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จะได้เสนอขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ฉะนั้นใน
โอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบ
ถึงสถานการคลังเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตลอดจนหลักการและเหตุผลในการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๓๑,๔๕๑,๙๑๖.๑๔ 
บาท 
  หัก รายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วจากเงินสะสม แต่หนี้ยังไม่ครบกำหนดชำระ จำนวน – บาท 
   คงเหลือเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๓๖๖,๘๓๗.๐๘ บาท 

/เงินทุนสำรอง... 



-๒๓- 
  เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑,๘๖๐,๕๓๕.๕๗ บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) ให้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
ประจำปีนั้น มีดังนี ้

๑. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพ่ิมต่าง ๆ  
 จำนวน ๓,๗๕๓,๗๗๑.๐๐ บาท 

๒. เงินเดือนผู้บริหาร+เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพ่ิมพิเศษ                                     
        จำนวน ๑๕๕,๘๒๐.๐๐ บาท 

๓. เงินเดือนรองนายก+เลขานายก     จำนวน ๒๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
๔. เงินเดือน/ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๕๑๖,๙๓๐.๐๐ บาท 
๕. เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

  จำนวน ๗๒,๓๐๐.๐๐ บาท 
๖. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีประสบสาธารณภัยเกิดขึ้น  

สำรองไว้ประมาณร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖,๔๔๔,๗๘๐.๐๐ บาท 
๗. ลูกหนี้ค้างชำระภาษี                    จำนวน ๑๐๖,๕๒๘.๐๖ บาท 

รวม (รายการที่ ๑ – ๗)            เป็นเงิน ๑๐,๓๐๕,๐๗๙.๐๖ บาท 
  ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  
(๕,๔๗๓,๓๖๕.๑๔ – ๑๐๖,๕๒๘.๐๖)          เป็นเงิน ๕,๓๖๖,๘๓๗.๐๘ บาท 
  สืบเนื ่องจาก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการตรวจบัญชีประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ปรากฏว่ามีเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จะต้อง
ส่งเงินคืนคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมารตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินจำนวน 1๑๖,๙๕๙.๗๕ บาท เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสะสมดังกล่าว 

หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เป็นเงิน ๑๑๖,๙๕๙.๗๕ บาท   

โดยเป็นไปตามมาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ 

เหตุผล 
  เนื่องจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการตรวจบัญชีประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ปรากฏว่ามีเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จะต้องส่งเงินคืน 

/คลัง... 



-๒๔- 
คลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
งบประมารตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในครั้งนี้ผู้บริหาร จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จ่ายเงินสะสม จำนวน  
1๑๖,๙๕๙.๗๕ บาท (หนึ ่งแสนหนึ ่งหมื ่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ปรากฏตาม
รายละเอียดโครงการที่จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)   
  จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป                                                                              
นายชาตรี  เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฏหมายที่เก่ียวข้องในการพิจารณาขอเชิญครับ  
นายธนัทนน  วันมหามาตร 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ลำภู ทุกท่าน   

ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจกการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท 

ตามระเบียบแล้ว 
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง

ดำเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
การ      ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำปีและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพ     ในระยะยาว                                                                                                       
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ    
ท่านใด ที่เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย          /มติที่ประชุม... 



-๒๕- 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว   
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายชาตรี เรือนทอง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.ลำภู ทุกท่าน เสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ  
ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบและมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม ขอเชิญ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ แจ้งโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาฯ จำนวน ๔ โครงการ 
   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คลองแม่บังหยัง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก        
อบต. ลำภู สนับสนุนให้ชุมชน หมู่ที่ ๔ และ ๙ เจ้าของพ้ืนที่ดำเนินการ กิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติตั้งแต่คลอง
แม่บังหยังออกไปสู่แม่น้ำบางนรา 
   โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินการแล้วหรือไม่ มอบปลัดอบต.ฯ ชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบด้วย 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงและกู้ภัย  งบประมาณในการ
จัดซื้อยังไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติต่าง  ๆ    
ที่เก่ียวข้อง ใช้ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
นายจรูญ จันทร์แดง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  เรียนท่านประธานสภาฯ  งบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุด หลังจากน้ำท่วมในพ้ืนที่
ตำบลลำภู มีงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมถนนหรือไม่ 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ แจ้งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ และ ๙ ประสานผู้ประกอบการ
ที่ดำเนินการขุดลอกคลองแม่บังหยังจนถึงแม่น้ำบางนรา ให้ผู้ประกอบการดำเนินการขุดลอกคลอง พร้อมทั้ง
กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยด้วย 
นายแวอายีมัน บินหะยีกาเดร์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภาฯ เสนอให้อบต. ลำภู ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ หรือต่อเติม เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนมากข้ึน  
   ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ งบประมาณในการซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วม มีหรือไม่
และจะดำเนินการเมื่อไร 
   ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย มีวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมเพียงพอหรือไม่  
   ไฟฟ้าสายดับ อบต. ลำภู จะต้องดำเนินการจัดซื้อวัสดุและดำเนินการเองใช่หรือไม่ 

/นายอำมร... 
 



-๒๖- 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ การสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ มอบให้ปลัดอบต.ฯ 
ประสานกองช่าง ในการดำเนินการออกแบบอาคารและประมาณการราคาการก่อสร้างอาคารหลังใหม่      
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ทำงาน ห้องประชุม หรือท่ีเก็บเอกสารและวัสดุหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของอบต. ลำภู 
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู 
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จากอบต. ลำภู เพื่อใช้เป็น
สถานที่ในงานสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู บริเวณท่ีจอดรถของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู แต่อบต. ลำภู ไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าวได้ และได้มติจัดเลี้ยงดื่มน้ำชา เพื่อหางบประมาณในการก่อสร้างอาคารต่อไป 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ การเผาถังขยะของอบต. ลำภู ในพื้นที่หมู่ท่ี ๘ บ้าน      
ปลักปลา และหมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง สอบถามสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ว่าทราบสาเหตุหรือไม่เกิดจากสาเหตุใด 
นายนิอูมา วาเต๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘  เรียนท่านประธานสภาฯ การเผาถังขยะของอบต. ลำภู ในพื้นที่หมู่ที่ ๘           
บ้านปลักปลา สาเหตุเกิดจากประชาชนที่หาของเก่าในบริเวณดังกล่าว ได้เผาขยะจนลุกลามไปไหม้ถังขยะ          
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของอบต. ลำภู ได้ลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ แจ้งประชาชนในพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว ทิ้งขยะโดยใช้ถุงดำ
ก่อน เนื่องจากยังไม่มีถังขยะ 
นายนาวี บินตาเย๊ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ การเผาถังขยะในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง ไม่ทราบสาเหตุ
ว่าเกิดจากสาเหตุใด 

การนำขยะมาท้ิงบริเวณโคกป่าชี หมู่ที่ ๑๑ ยังมีการนำขยะมาท้ิงที่บริเวณดังกล่าว 
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง ว่าไม่ทราบว่าบุคคล 

ใดเป็นผู้ขโมยถังขยะ 
   การถมดินในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง โคกป่าชี เพื่อก่อสร้างบ้าน ไม่ทราบว่า
เจ้าหน้าที่อบต. ลำภู ได้รับทราบแล้วหรือยัง การถมดินปิดคูระบายน้ำ มีการวางท่อระบายน้ำหรือไม่ เจ้าของ
ที่ดินได้ขออนุญาตถมดินจากอบต.ฯ แล้วหรือไม่ การถมดินประมาณ ๑ ไร่กว่า สายบาโง กำลังก่อสร้างบ้านอยู่ 
ขอให้เจ้าของบ้านวางท่อระบายน้ำด้วย 
นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ การขออนุญาตถมดิน อบต.ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งประจำหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำภู ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตถมดิน การขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย จะต้องขออนุญาตอบต.ฯ ฝากกองช่างประสานสมาชิกสภาฯ 
ทุกหมู่บ้านว่าจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดใดของแต่ละหมู่บ้าน 

/นายมูฮำหมัด... 
 



-๒๗- 
นายมูฮำหมัด สุขเสนีย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ป้ายประชาสัมพันธ์การขออนุญาตถมดิน อยู่ระหว่างเขียน
แบบและประมาณการราคา ขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร ยาว ๒.๔ เมตร เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะติดตั้ง
บริเวณ ๒ ข้างทาง หรือแหล่งชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน จะประสานกับสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ก่อนติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

การถมดินของประชาชน ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง ยังไม่ได้รับแจ้งจากประชาชน 
ดังกล่าวแต่อย่างใด ว่าขออนุญาตถมดิน แต่เจ้าของที่ดินจะต้องวางท่อระบายน้ำ ณ จุดทางผ่านของน้ำ หรือ 
ทางระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะ อาจจะติดกับพ้ืนที่ดินของส่วนบุคคลบ้าง 

การขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลลำภู ตามพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทั้งตำบลลำภูแล้ว การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่มีอาคารมั่นคงแข็งแรง จะต้อง
ขออนุญาตก่อสร้างจากอบต.ฯ ก่อน แต่การก่อสร้างอาคารชั่วคราว ไม่ต้องขออนุญาต กรณีบ้านหลังเก่า แต่จะ
ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ ขอบ้านเลขท่ีใหม่ อบต.ฯ สามารถรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
รับรองกรรมสิทธิ์การถือครอบครองได้ ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตดังกล่าว
ด้วย หลักฐานในการขออนุญาต ดังนี้ 

๑. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือนส. ๓ ก.   
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๔. หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ดิน 
๕. แบบแปลน กรณีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ไม่ต้องมีแบบแปลน แต่พื้นที่ 

เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร จะต้องมีแบบแปลนด้วย 
หลักฐานที่ใช้แนบการขออนุญาต ให้ถ่ายสำเนาจำนวน ๕ ชุด 

นายอำมร เทพกำเนิด 
นายกอบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการถมดินในพ้ืนที่
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง 

การซ่อมแซมถนนช่วงหลังน้ำท่วม มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ลงหิน 
คลุกหรือประสานสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน 

การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด มอบหมายกองช่างแจ้งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

มอบหมายกองคลัง ตรวจสอบงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมถนนช่วงหลัง 
น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลลำภู 
นายอาแว มูดอ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอเพ่ิมโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ หมู่ที่ ๑ บ้านบูเก๊ะกุนุง ซอยมัสยิด ประมาณ  
๑๐๐ เมตร  

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบูเก๊ะกูนุง ความยาว  
๒๐๐ เมตร ความกว้าง ๔ เมตร 

/นางสุเพียงพร... 



-๒๘- 
นางสุเพียงพร เพชรทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภาฯ การขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สามารถดำเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อนจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 
นายอับดุลเราะมัน สือแม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐  เรียนท่านประธานสภาฯ ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กับบริษัทพีโอวัสดุ
ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก ได้รับผลกระทบจากฝุ่นที่เกิดจากบริษัทฯ ในการดำเนินการถ่ายปูนซีเมนต์ 
ลงรถ ทำให้เกิดฝุ่นกระจายไปทั่วเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนไม่สามารถตากผ้าได้ 

ถนนทางแยกเลี้ยวไปศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปลักปลา ถนนบริเวณทางแยก 
ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่แคบไม่สามารถขยายถนนให้กว้างขึ้นได้ เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ส่วนบุคคล ทำให้บ้านเรือนของ
ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบบ้านมีรอยร้าว ชำรุดเสียหาย ซึ่งถนนสายดังกล่าวอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส เสนอให้อบต. ลำภู มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หรือไม่ 

การขอขยายเขตไฟฟ้าสายดับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก จะประสานเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้อง ว่าจะดำเนินการจำนวนกี่จุด  
นายธนัทนน วันมหามาตร 
ปลัดอบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
มุสลิมตำบลลำภู ประจำปี ๒๕๖๔ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. 
ลำภู กำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการอบต. ลำภู ให้สมาชิกสภาฯ  
ทุกหมู่บ้าน สำรวจจำนวนเด็กที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งรายชื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วน    
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
นางสาวรอฮีมะ สาแม 
ผู้อำนวยการกองคลัง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๔ 
โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ  
   เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน 
๕,๓๖๖,๘๓๗.๐๘ บาท   
 
 
 
 

/นายชาตรี... 
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