
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑ 

 
 
 

 
 

วันศุกร์ที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลยางโทน 
 
 
 
 

โดย 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุร ี
 
 



 
- ๑ - 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งท่ี ๑ 
วันศุกร์ที ่๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. นางศศิธร  เพชรหิน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๒. นายบัญญัติ  คงมี   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๔. นายนพฤทธิ์  ปั้นประเสริฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๕. นายสาธิต  ควรสมคบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๖. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๗. นายเฉลียว  โม้หมุน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๘. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๙. นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๒ 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
๑. นางสกาวรัตน์  บริบูรณ์บันเทิง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๒. นายจำลอง  จันทรัตน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๓. นายสาโรจน ์  เจริญพร   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๔. นางสาวนุชจร ี โพธิ์ทิม    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๕. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๖. ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ   นิติกร 
๗. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางศศิธร เพชรหิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล-       

ยางโทน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลยางโทน เข้าประชุมจำนวน ๙ คน ครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ ประธานสภาอบต. จึงเปิดการ

ประชุมสภาอบต. โดยมีผู้เข้ารับฟังการประชุม (คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ได้รับอนุญาต)  

/-๒- จำนวน ๗ คน... 



 

-๒ - 

จำนวน ๗ คน ประธานการประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระเพ่ือเป็นสิริมงคลและ

มอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลยางโทน อ่านประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี 

๒๕๖๕ และประธานสภาอบต.ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศศิธร  เพชรหิน เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
   ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
   สำหรับระเบียบวาระต่างๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกจ่าย  
   ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นางศศิธร  เพชรหิน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑   
ประธานสภาอบต. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้

ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ดังกล่าวอีกครั้ง โดยดิฉันขอมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯ
สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม 

นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก 
เลขานุการสภาฯ  ครั้งที่ ๑  เมือ่วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม  
นางศศิธร  เพชรหิน หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ งต่อที่ประชุ มค่ะ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม ยกมือขึ้นค่ะ 

ที่ประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นางศศิธร  เพชรหิน สรุปมติทีป่ระชุม เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาอบต. เห็นชอบ   ๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
 

/- ๓-ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 



 
-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นางศศิธร  เพชรหิน การยื่นกระทู้ถามท่ัวไปและกระทู้ถามด่วนให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เตรียมการตอบกระทู้ หากไม่มี 
 ท่านสมาชิกฯ ท่านใดยื่นกระทู้ถาม ดิฉันขอดำเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ลำดับถัดไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
ตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

นางศศิธร  เพชรหิน สภาอบต.ยังไม่มีเรื่องท่ีให้คณะกรรมการที่สภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ ดิฉันขอ- 
ประธานสภาอบต. ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระลำดับถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ญัตติผู้บริหารเสนอ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

 ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ 
นางศศิธร  เพชรหิน ขอเชิญนายกอบต. เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓
ต่อที่ประชุมสภาฯ  

นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายก อบต. ที่ เคารพ ดิฉันนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกอบต.ยางโทน ขอเสนอ

ญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย สำหรับรายละเอียดขอเชิญปลัดชี้แจงค่ะ 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปลัดอบต.  ญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

รายละเอียดการโอน รายการที่ ๑ 
หลักการ 

ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย                
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๑,๙๘๒.๕๐ บาท ขอโอนลด
งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนลดงบประมาณ ๓๓,๔๘๒.๕๐ บาท  

/-๔-รวมขอโอนลด... 



 
-๔- 

รวมขอโอนลด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐  บาท        
(หนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิม 
๑๘,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท 
- ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับห้องสำนักปลัด ชั้น ๒ เนื่องจากปัจจุบัน
เครื่องปรับอากาศพลังงานไม่ เพียงพอต่อขนาดของห้อง จึงจำ เป็นต้องเพ่ิม
เครื่องปรับอากาศอีกตัว เพ่ือให้พลังงานเพียงพอต่อห้องทำงาน และเพ่ือให้เครื่อง
อากาศมีการใช้งานทีไ่ม่หนักจนเกินไป  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๔  
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
รวมขอโอนเพิ่ม จำนวน ๑รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐  บาท        
(หนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดการโอน รายการที่ ๒ 
หลักการ 

ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย                
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่ วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓,๔๘๒.๕๐ บาท ขอโอนลด
งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนลดงบประมาณ ๒๗,๙๘๒.๕๐ บาท  
รวมขอโอนลด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
 
 

/-๕- เพ่ือโอนงบ... 



 
-๕- 

เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ตั้งไว้ 
๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิม ๕,๕๐๐ บาท คงเหลือหลัง
โอนงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท 
- ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ ๒ บาท จำนวน ๑ ตู้ สำหรับเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารของงานบริหารงานคลัง 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
รวมขอโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒ รายการ 
รวมเป็นงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 

ฉะนั้นเพ่ือให้ เป็นการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                       
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย                      
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้ เป็นอำนาจอนุ มัติของสภาท้องถิ่น                    
จึงมีความจำเป็นที่จะขอเสนอญัตติพิจารณา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๓ ต่อที่ประชุมสภาอบต.          

นางศศิธร เพชรหิน ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาอบต.         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ต่อนายกอบต. ขอเชิญคะ่ 

หากไม่มีข้ออภิปรายและเป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว ดิฉันขอให้เลขานุการสภาฯ นับ
องค์ประชุมก่อนลงมติค่ะ  

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนที่เคารพ 
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ กระผมได้ทำการนับองค์ประชุมสภาอบต. ณ ขณะนี้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนตำบลยางโทน อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้จำนวน ๙ คน และไม่มาประชุม 

จำนวน ๑ คน ครบองค์ประชุม สามารถลงมติออกเสียงได้ครับ 
 
 
 

/-๖-นางศศิธร... 



 
-๖- 

นางศศิธร เพชรหิน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาอบต. เป็นรายการใหม ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   ๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติผู้บริหารเสนอเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางศศิธร  เพชรหิน ลำดับต่อไป พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ประธานสภาอบต. ในอาคาร ขอเชิญเชี้แจงค่ะ 

นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายก อบต. ที่ เคารพ ดิฉันนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกอบต.ยางโทน ขอเสนอ

ญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดขอเชิญนิติกร
ชี้แจงค่ะ 

ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ    บันทึกหลักการและเหตุผล 
นิติกร         ประกอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 

พ.ศ. .............. 
   ด้วยในพื้นท่ีตำบลยางโทนยังไม่มีข้อบัญญัติที่ใช้บังคับในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด 
 น้ำเสียในอาคาร เพราะปัจจุบันน้ำเสียที่ทิ้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ร้านค้ า

ร้านอาหาร จะระบายน้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำ หรือไหลลงสู่ลำคลอง จึงเป็นเหตุ     
ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางโทน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล จึงออก
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

         ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เรื่อง การ
   ติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”  

/-๗-ข้อ ๒... 
 



 
-๗- 

                 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
   ต้นไปข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรา
   ไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

         ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า แพ คลังสินค้า  ร้านอาหาร 

  สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
 “อาคารที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้

  สอยได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 
  “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว ตั้งแต่สองคูหา

   ขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้น

  ไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างทาง

  ด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมี
  ความสูงไม่เกินสามชั้น 

 “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมโดยทั่วไป         
   เพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา ศาสนา นันทนาการ หรือพาณิชยกรรม                 
   เช่น โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม สถานพยาบาล สนามกีฬา ตลาด  
   หา้งสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการ     สถานีรถ ศาสนสถาน เป็นต้น 

 “อาคารที่อยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้
  เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันสำหรับแต่ละ
  ครอบครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม  ทางเดิน หรือพ้ืนที่ซักล้าง 

    “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่าน
   การใช้แล้ว 

  “การระบายน้ำ”  หมายความว่า  การผันน้ำ  การปล่อยน้ำ  การเทน้ำ  การสาดน้ำ  
  หรือการกระทำอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง  คูคลอง 
แม่น้ำ  ทะเล  และแหล่งน้ำสาธารณะ  แหล่งน้ำธรรมชาติ  และแหล่งน้ำที่เป็น 
ของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำ
ธรรมชาติได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 

/-๘- ข้อ ๕... 



 
-๘- 

         ข้อ ๕  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
   ระบายน้ำ  และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและ
   ไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน  
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใด
อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้ง
บ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

         ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
 (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
 (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่ง

  ระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ทำการดูแลรักษา เก็บขน
น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

         ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
   ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

         ข้อ ๑๐ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน 
   เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้า
   พนักงานท้องถิ่นอาจกำหนด ให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัด
   จากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อ
   ดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

         ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนกำหนด 

        ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ
   ปฏิบัติ ตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง เช่น พ้ืนที่บน
ภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท  เป็นต้น 

         ข้อ ๑๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และ
   ให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ที่ประชุม  รบัทราบ 

/-๙-นางศศิธร... 



 
-๙- 

นางศศิธร ฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  

พ.ศ.๒๕๖๕ รับหลักการวาระที่ ๑ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการ จำนวน ๘ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ได้แก่ ประธานสภาฯ 
นางศศิธรฯ มติที่ประชุมมีมติรับหลักการข้อบัญญัติดังกล่าว ขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ 
ประธานสภาฯ มีการประชุม ๓ วาระรวดเดียวหรือไม่? 
มติที่ประชุม มีมติให้ประชุมรวดเดียว ๓ วาระ โดยให้ที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง

สภาฯ และประธานสภาฯ เป็นประธาน 
นางศศิธรฯ ดิฉันให้ที่ประชุมได้อ่านร่างข้อบัญญัติฯ เพ่ือทบทวนว่าจะมีการแปรญัตติข้อใด 
ประธานสภาฯ หรือไม่ โดยให้ที่ประชุมได้อ่านร่างข้อบัญญัติฯ เป็นเวลา ๑๐ นาที 
 (เม่ือครบเวลา ๑๐ นาที) 
นางศศิธรฯ การพิจารณาในวาระท่ี ๒ จะอภิปรายในข้อบัญญัติที่มีการแปรญัตติ โดยที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จะสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่? 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   

ยางโทน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ 
นางศศิธรฯ ที่ประชุมไม่มีการแปรญัตติ เป็นอันว่าผ่านวาระ ๒  ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่  
ประธานสภาฯ ๓ ดิฉันขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล     
ยางโทน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จะได้เสนอ
ให้นายอำเภอหนองม่วง ลงนามอนุมัติต่อไป      

 
 
 
 
 
 



 
/-๑๐-ระเบียบวาระท่ี ๕.๓... 

-๑๐- 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ พิจารณาคัดเลือกผู้แทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  

เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ท่าน 
นางศศิธร  เพชรหิน  ลำดับต่อไปนะคะ เป็นการการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเพ่ือเป็นกรรมการ 
ประธานสภาอบต. ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ท่าน ขอเชิญชี้แจงค่ะ 

น.ส.นิศารตัน์ มนตรี เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ สปสช ๙.๓๙ 

/ว๑๔๗๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องช่วงเวลาที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ เป็นเหตุให้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพ้น
วาระไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพจึงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
 ๒. กรณีกรรมการที่สภาฯ มอบหมายเป็นกรรมการพ้นวาระจากเหตุครบ
วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น และมีการเลือกตั้งใหม่  
 ๒.๑ อปท.แจ้งให้สภาฯทราบการพ้นตำแหน่งของกรรมการ และขอให้สภา
ฯคัดเลือกผู้แทนของสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ คน เพื่อมอบหมายให้มาเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

นางศศิธร  เพชรหิน ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาอบต. กองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ท่านค่ะ 
นายสมพิศ ผลหมู่ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิก 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๐ สภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ เป็นคณะ

กรรมการฯ คนทีห่นึ่งครับ 
น.ส.ดลฤทัย จั่นรักษ์ ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ ์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๘ 
นายไพโรจน์ โพธิ์ทิม กระผมนายไพโรจน์ โพธิ์ทิม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕ 
น.ส.ดลฤทัย จั่นรักษ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์  
สมาชิกสภาฯหมู่ ๘ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๘ ขอเสนอนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เป็นคณะ

กรรมการฯ คนที่สองค่ะ 
นางเฉลียว โม้หมุน ดิฉันนางเฉลียว โม้หมุน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอรับรองค่ะ 
นายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ กระผมนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ 
นางศศิธร  เพชรหิน - ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นคณะกรรมการฯอีกหรือไม่คะ 
ทีป่ระชุม  - ไม่มี 

/-๑๑-นางศศิธร... 



 
-๑๑- 

นางศศิธร  เพชรหิน สรุปรายชื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล- 
ประธานสภาอบต. ยางโทนคัดเลือก จำนวน ๒ ท่าน ได้แก ่

   ๑. นายนพฤทธิ์  ปั้นประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
   ๒. นายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นางศศิธร เพชรหิน มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่คะ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมค่ะ 
นางศศิธร เพชรหิน หากไม่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพร้อมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ได้ประชุมครบตามวาระที่จัดลำดับไว้                 

เป็นที่เรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุมคะ่ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
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