
ส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.2561 
คร้ังที่ ๑/๒๕61 

วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2561  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 

................................................ 
ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยอภิวัฒน ์         สุขส ำรำญ ประธำนสภำ อบต. อภิวัฒน ์ สุขส ำรำญ 
2 นำยวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
3 นำยชำญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชำญยุทธ ศรีสุวรรณ 
4 นำยทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
5 นำยวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
6 นำงสำวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
7 นำยน ำชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น ำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
8 นำยสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 
9 นำยบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 

10 นำยชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
11 นำยวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
12 นำยภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.8 ภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห ์
13 นำยอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
14 นำยสิทธิชัย          เปล่ียนศำสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศำสตร์ 
15 นำยสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
16 นำยวิทยำ              คชำชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยำ คชำชัย 
17 นำยจ ำเป็น            แสงสว่ำง ส.อบต. ม.๑1 จ ำเป็น แสงสว่ำง 
18 นำยจ ำลอง            หนูทำ ส.อบต. ม.๑๒ จ ำลอง หนูทำ 
19 นำงดำรณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ดำรณี วงษ์จันทร ์
20 นำยวิศิษฏ์             จันทร์ฉำย เลขำนุกำรสภำฯ วิศิษฏ ์ จันทร์ฉำย 

ผู้ไม่มำประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำงวันเพญ็          สวนคง รองประธำนสภำ อบต. ลำป่วย 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

    (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)    /ผู้เข้ำร่วมประชุม... 



~ 2 ~ 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นำยก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นำยอนุสรณ์ ก ำลังเสือ รอง นำยก อบต. อนุสรณ ์ ก ำลังเสือ 
3 นำยอนุสรณ ์        นิลวรรณ รอง นำยก อบต. อนุสรณ ์ นิลวรรณ 
4 นำยสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี เลขำนุกำรนำยกฯ สมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 
5 นำยวรินทร กำงกั้น นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 

รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 

วรินทร กำงกั้น 

6 นำงสำวพิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ 
  
เร่ิมประชุมเวลำ ๐๙.๓๐  น. 
 เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญญำณในท่ีประชุม เมื่อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ำ    

ซึ่งมีอยู่จ ำนวน 19 คน ได้ลงช่ือเข้ำร่วมประชุม 19 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 6 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระต่อไป 
 

ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีร่วมกันในกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตรขึ้นปีใหม่ 2561 และกำรจัดงำนวัน

เด็ก ท่ีผ่ำนมำ  วันท่ี 12 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงปลำม้ำ 

ที่ประชุม - รับทรำบ - 
ระเบียบวำระที่  ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

กำรประชุมสภำ (สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕60 เมื่อวันท่ี 30 ตุลำคม พ.ศ.๒๕60) 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕60 เมื่อวันท่ี 30 ตุลำคม       
พ.ศ.๒๕60 ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ำรำยงำนกำรประชุม
สภำฯ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/๒๕60 เมื่อวันท่ี 30 ตุลำคม พ.ศ.๒๕60 หรือไม่  
 

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 1/๒๕60 เมื่อวันท่ี 30 ตุลำคม พ.ศ.๒๕60 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

 (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)               /ระเบียบวำระท่ี 3... 
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ระเบียบวำระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจำรณำ ขอเชิญครับ 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจำรณำ 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                  
บำงปลำม้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เชิญท่ำนนำยก อบต. ครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                 
บำงปลำม้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย              
พ.ศ. 2560 มำตรำ 253 ในกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำท้องถิ่น และ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ  รวมตลอด  
ท้ังมีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกฎหมำย
บัญญัติ 
 และพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 มำตรำ 
58/5 วรรคห้ำ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยท่ีได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี 

 และในวันนี้ กระผมจึงขอรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผม
ได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว  (นำยกฯ สรุป รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน          
ตำมนโยบำยฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงปลำม้ำ ให้ท่ีประชุมทรำบ  

รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของกระผม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น  
ได้ด ำเนินกำรบนพื้นฐำนข้อมูลควำมเป็นจริงของต ำบล และมีควำมต่อเนื่องกับ
สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ตลอดจนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมใหม่ ทั้ งทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม กำรเมืองและกำรปกครอง ในกำรนี้กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหำรได้ด ำเนินกำร 
โดยใช้แผนพัฒนำฯ เป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคล่ือนกำรบริหำรงำนให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 สุดท้ำยนี้  กระผมพร้อมคณะผู้บริหำรขอให้ควำมเ ช่ือมั่นแก่สภำแห่งนี้                 
ว่ำจะบริหำรรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมมุ่งมั่น ที่จะบริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำม้ำให้มีควำมก้ำวหน้ำ  ทั้งนี้  โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชนต ำบล
บำงปลำม้ำเป็นที่ตั้งอย่ำงแท้จริงต่อไป  ขอบคุณครับ 

มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ในรำยละเอียดหรือไม่ เชิญครับ 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

            (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติรับทรำบรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำม้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เชิญท่ำนนำยก 
อบต. ครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ 
หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมำณ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพเปล่ียนหรือโอน          
ไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  
 ซึ่งรำยละเอียดและเอกสำรประกอบกำรจัดซื้อเครื่องผลักดันน้ ำ ระบบไฮโดรลิค 
จ ำนวน 2 เครื่อง  นั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว ดังมีรำยกำรดังต่อไปนี้ 

 
กองช่ำง 

รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ 
 

 
แผนงำน งำน งบ 

 หมวด
รำยจ่ำย 

ประเภท
รำยจ่ำย 

โครงกำร/
รำยกำร 

งบประมำณ
อนุมัต ิ

งบประมำณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ ำนวน
เงินที่โอน 

งบประมำณ 
หลังโอน 

โอนลด แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

งำน
บริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

บุคลำกร เงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) 

เงินเดือน
พนักงำน 

 1,170,720 1,038,060 475,000 - 563,000 

โอนมำ 
ต้ังจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ 

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

งำน
บริหำร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
กำรเกษตร 

จัดซื้อเคร่ือง
ผลักดันน้ ำ 

ระบบไฮโดรลิค 
จ ำนวน 2 เคร่ือง 

475,000 0 475,000 + 475,000 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

เนื่องด้วยนำยกฯ ได้เสนอญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ            
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 จ ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
1 .  ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561  
2.   ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 
3.   ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์         

พ.ศ.2561 
4.   ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือ       

ทำงสำธำรณะ พ.ศ.2561 
5.   ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพ พ.ศ.2561 
 เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ 
 

นำยวิศิษฏ์  จันทร์ฉำย 
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) 

กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติท่ีประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระ        
รวดเดียวก็ได้   

ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวน        
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภำ
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภำ
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนท่ีประชุมเป็นประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ 

โดยพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว พิจำรณำตำมวำระ ดังนี้ 
กำรพิจำรณำวำระที่ ๑ ให้ท่ีประชุมปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำ

จะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำฯ ได้อภิปรำยในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  ญัตติร่ำงข้อบัญญั ติ ท่ีสภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง  

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
/กำรพิจำรณำ... 
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 กำรพิจำรณำวำระที่ ๒ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๒ ให้ปรึกษำเรื่อง 
ตำมล ำดับข้อเฉพำะท่ีมีกำรแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น 

กำรพิจำรณำวำระที่ ๓ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้   
ให้ท่ีประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ครับ ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งท่ีประชุม ญัตติเพื่อพิจำรณำในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ช้ีแจงรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ ครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ขอบคุณท่ำนประธำนสภำครับ กระผมขอช้ีแจงร่ำงข้อบัญญัติร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ท้ัง 5 เรื่อง  
 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้วและในขั้นตอนกำรพิจำรณำ
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ ผมขอเสนอให้ท่ีประชุมสภำพิจำรณำสำมวำระรวด ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ เสนอต่อสภำฯ ขอให้ท่ีประชุมสภำฯ พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ท้ัง 5 เรื่อง สำมวำระ
รวดนั้น  กระผมขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำและขอมติด้วยครับ 
-  ผู้ใดเห็นชอบพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535           

ท้ัง 5 เรื่อง สำมวำระรวด โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่พิจำรณำร่ำงข้อบัญญั ติฯ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535                

ท้ัง 5 เรื่อง สำมวำระรวด โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติ เห็นชอบพิจำรณำร่ ำงข้ อบัญญั ติ  อง ค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลบำงปลำม้ ำ                    
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ท้ัง 5 เรื่อง สำมวำระรวด  ด้วยคะแนนเสียง 
18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)         /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ช้ีแจงรำยละเอียดต่ำงๆ ได้เลยครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ กระผมขอช้ีแจงไปทีละเรื่องครับ 
 1. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดมูล
ฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561  
วำระที่ 1 รับหลักกำร 
 กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561  

หลักกำร 
 

ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือ 
 

เหตุผล 
 

 โดยท่ีกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอำจเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพของประชำชนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือท่ีเหมำะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและ
ป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญต่อประชำชน 
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย  ซึ่งกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือมีขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรหลำยข้ันตอนต้ังแต่กำรเก็บ ขน และก ำจัด สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
มำตรกำรเกี่ยวกับสุขลักษณะในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือ หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ ขน 
หรือ ก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือของรำชกำรส่วนท้องถิ่นและอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยท ำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร จึงตรำข้อบัญญัตินี้ 
 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลท่ีเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561 แล้วนั้น  เชิญสมำชิก
สภำฯ อภิปรำย   ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561     
ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี - 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว  กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น 
  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561                  
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ 
 เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ.2561  ในวำระท่ี 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำไปแล้ว 
จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี 2 แปรญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ ตรำเป็นข้อบัญญัติ
ต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ   
 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 3  ลงมติเพื่อตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดมูล
ฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่
ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้   ให้ท่ี
ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่น
หรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  

โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  

โปรดยกมือขึ้น 
  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ช้ีแจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ  
 2. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำร
ส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561  
วำระที่ 1 รับหลักกำร 
 กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561  

หลักกำร 
 

ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล 
 

เหตุผล 
 

 โดยท่ีกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของ
ประชำชนกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลท่ีเหมำะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีกำร
แพร่กระจำยของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญต่อประชำชน  และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน
ต้ังแต่กำรเก็บ ขน และก ำจัด สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรเกี่ยวกับ
สุขลักษณะในกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับ
ท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดส่ิงปฏิกูลโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำร
คิดค่ำบริกำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดส่ิงปฏิกูลของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นและอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำ
กำรเก็บ ขน หรือก ำจัดส่ิงปฏิกูลโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิด
ค่ำบริกำร จึงตรำข้อบัญญัตินี้ 
 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลท่ีเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 แล้วนั้น  เชิญสมำชิก
สภำฯ อภิปรำย   ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561     
ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว  กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น 
  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561                  
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ 
 เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล  
พ.ศ.2561  ในวำระท่ี 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำไปแล้ว 
จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี 2 แปรญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ ตรำเป็นข้อบัญญัติ
ต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ   
 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 3  ลงมติเพื่อตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำร
จัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้   
ให้ท่ีประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็น
อย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  

โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  

โปรดยกมือขึ้น 
  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ         
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ช้ีแจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ  
 3. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุม
กำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  
วำระที่ 1 รับหลักกำร 
 กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  

หลักกำร 
 

ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 
 

เหตุผล 
 

 กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์บำงชนิดหรือบำงประเภทให้เหมำะสมกับสภำพ
กำรใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีในชุมชนจะสำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำเหตุเดือดร้อนร ำคำญจำก
สัตว์เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ท่ีเหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน  
และสำมำรถป้องกันอันตรำยจำกเช้ือโรคท่ีเกิดจำกสัตว์ สมควรก ำหนดเขตควบคุมกำรเล้ียง
หรือปล่อยสัตว์ จึงตรำข้อบัญญัตินี้ 
 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลท่ีเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 แล้วนั้น  
เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย   ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 
 

ที่ประชุม - ไม่มี – 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว  กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561              

โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561 

โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  

 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์           
พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)       /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ 
 เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมกำรเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561  ในวำระท่ี 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็ม
สภำไปแล้ว จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี 2 แปรญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ ตรำเป็น
ข้อบัญญัติต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ   
 

นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) 

ร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561 มีกำรก ำหนดโทษ
หรือไม่ กระผม 
 

นำยวรินทร  กำงกั้น 
(นักจัดกำรงำนทั่วไป  
ช ำนำญกำร 
รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำร 
กองสำธำรณสุขฯ) 

มีกำรก ำหนดโทษตำมกฎกระทรวงท่ีบัญญัติไว้ ครับ 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ท่ำนใดขอแปรญัตติตำมท่ีท่ำนนำยกฯ เสนอร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ช้ีแจงต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติหรือไม่ครับ  
 

นำยน ำชัย  ใจวิวัฒน์พงศ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 4) 

ครับ ผมได้ตรวจดูเอกสำรร่ำงข้อบัญญัติฯ  เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์                 
พ.ศ.2561 แล้ว ผมมีควำมเห็นว่ำน่ำจะคงร่ำงฯ เดิมเอำไว้ครับ  
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ตำมท่ีท่ำนน ำชัยฯ เสนอมำ มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนออย่ำงอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติ
ท่ีประชุมเพื่อให้ควำมเห็นชอบคงร่ำงเดิมข้อบัญญัติฯ 

 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 3  ลงมติเพื่อตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำร
ควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี ๓ ไม่มี
กำรอภิปรำย เว้นแต่ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำร
พิจำรณำวำระนี้  ให้ท่ีประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำรท่ำน
ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561              

ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561          

ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ         
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)       /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ช้ีแจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ  
 4. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุม
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.2561  
วำระที่ 1 รับหลักกำร 
 กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำง
สำธำรณะ พ.ศ.2561  

หลักกำร 
 

ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
 

เหตุผล 
 

 โดยท่ีกำรด ำเนินกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะท่ีไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีก
ด้วยสมควรก ำหนดสุขลักษณะในกำรด ำเนินกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ
หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ด ำเนินกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะและอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้ด ำเนินกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะจึงตรำ
ข้อบัญญัตินี้ 
 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลท่ีเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
พ.ศ.2561 แล้วนั้น  เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย   ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำร
ควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะพ.ศ.2561 ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำย
ครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี - 
 

 
ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว  กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำง

สำธำรณะ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำง

สำธำรณะ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  

 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำง
สำธำรณะ พ.ศ.2561  ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ 
 เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.2561  ในวำระ ท่ี 1 ไปแล้ว และมีมติแต่ง ต้ัง
คณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำไปแล้ว จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี 2 แปรญัตติ 
และวำระท่ี 3 ลงมติ ตรำเป็นข้อบัญญัติต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็
ขอเชิญครับ   
 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 3  ลงมติเพื่อตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำร
ควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ  พ.ศ.2561  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
ในวำระท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอัน
สมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้  ให้ท่ีประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มี
กรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ          

พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 

พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  

 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.
2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ช้ีแจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ  
 5. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุม
กิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561  
วำระที่ 1 รับหลักกำร 
 กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ    
พ.ศ.2561  

หลักกำร 
 

ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 

เหตุผล 
 

 โดยท่ีกำรด ำเนินกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอำจ
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก ำหนดประเภทของกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพให้เป็นกิจกำรท่ีต้องมีกำรควบคุมภำยใน
ท้องถิ่น ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส ำหรับให้ผู้ด ำเนินกิจกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแล
สภำพหรือสุขลักษณะของสถำนท่ีท่ีใช้ด ำเนินกิจกำรและมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ 
หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ด ำเนินกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำตให้ด ำเนินกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จึงตรำข้อบัญญัตินี้ 
 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ตำมท่ีท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลท่ีเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561 
แล้วนั้น  เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย   ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุม
กิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561 ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

 
ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /นำยอภิวัฒน์... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว  กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ          

พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ          
พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  
 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
พ.ศ.2561  ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ 
 เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ  พ.ศ.2561  ในวำระท่ี 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรแปร
ญัตติเต็มสภำไปแล้ว จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระท่ี 2 แปรญัตติ และวำระท่ี 3 ลงมติ 
ตรำเป็นข้อบัญญัติต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ   
 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

วำระที่ 3  ลงมติเพื่อตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำร
ควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระ         
ท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ท่ีประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควร
ในกำรพิจำรณำวำระนี้  ให้ท่ีประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำร
ท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม 
-  ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561  

ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561 

ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 19  

 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561   
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ  ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
   /ระเบียบวำระ... 
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ระเบียบวำระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

-  ญัตติ เรื่อง กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ระยะเวลำ วันเริ่มต้นประชุม ประจ ำปี 
2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป 

ต่อไปขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ 
นำยวิศิษฏ์  จันทร์ฉำย 
(เลขำนุกำรสภำฯ) 

ขอน ำเรียนปรึกษำในท่ีประชุม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับในกำรประชุม 
สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ก ำหนดจ ำนวนสมัย
ประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของ 
แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป 
กำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก ำหนด  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 53 บัญญัติว่ำ  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ
สองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ
สมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำก
นำยอ ำเภอ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 287 วรรคสำม 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชนใน
เรื่องกำรจัดท ำงบประมำณกำรใช้ จ่ำยและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี เพื่อให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 
และข้อ 29 (1), (2), (4) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกควำมใน (3) ของข้อ 
29 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน ข้อ 30(5) ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อ สภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยท่ัวไปอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกป ี
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 3 วิธีกำรจัดท ำงบประมำณ 
ข้อ 23 วรรคสอง เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมำณยอดใดเป็น
งบประมำณประจ ำปีแล้วให้เจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณรวบรวมและจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณ
รำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้น ำเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
ภำยในวันท่ี 15 สิงหำคม 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     
/(5) ผู้บริหำรท้องถิ่น... 
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 กล่ำวคือ 
 1. เดือนเมษำยน  สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น  
 2. เดือนสิงหำคม สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปี  ไม่เกินวันท่ี 15 สิงหำคม  
 3. เดือนตุลำคม สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น และกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะ 
 ดังนั้น  กระผมจึงขอน ำเรียนปรึกษำกำรก ำหนดสมัยสำมัญประจ ำปี  เพื่อให้สภำฯ  
ร่วมพิจำรณำก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ครับ 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

กระผมขอเสนอให้มีกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ  จ ำนวนสมัยประชุม
สำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป  รำยละเอียด
ดังนี้ 
 1. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 2561 วันท่ี 16 เมษำยน 2561 
ถึง  30 เมษำยน 2561 มีก ำหนด 15 วัน 
 2. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2561 วันท่ี 13 สิงหำคม 2561 
ถึง 27 สิงหำคม 2561 มีก ำหนด 15 วัน 
 3. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2561 วันท่ี 17 ตุลำคม 2561    
ถึง  31 ตุลำคม 2561 มีก ำหนด 15 วัน 
 4. สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรก ของปีถัดไป วันท่ี 17 มกรำคม 2562            
ถึง 31 มกรำคม 2562 มีก ำหนด 15 วัน 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมัยประชุมและวันประชุมนอกจำกท่ีท่ำนนำยกฯ เสนอหรือไม่  ถ้ำไม่มี
ขอมติท่ีประชุม เพื่อให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2561 และ
วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป  ดังกล่ำว ด้วยครับ 
-  ผู้ใดเห็นชอบกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุม

สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป  โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุม

สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป  โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 20  

 เห็นชอบ   18 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีของปีถัดไป  ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     
/นำยอภิวัฒน์ ... 
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นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภำฯ อีกหรือไม่ครับ  
ครับ ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

เร่ืองที่ 1  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ก ำหนดกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 
งวดเดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ.2561 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 วันที่ หมู่ที ่ สถำนที ่ เวลำ 
6 กุมภำพันธ์ 2561 11 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 11 08.30 – 09.30 น. 
6 กุมภำพันธ์ 2561 3 อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ 09.30 – 10.30 น. 
6 กุมภำพันธ์ 2561 12 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 12 10.30 – 11.30 น. 
6 กุมภำพันธ์ 2561 5 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 5 13.00 – 14.00 น. 
6 กุมภำพันธ์ 2561 6 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 6 14.00 – 15.30 น. 

7 กุมภำพันธ์ 2561 10 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 10 08.30 – 09.30 น. 
7 กุมภำพันธ์ 2561 1 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี  1 09.30 – 10.30 น. 
7 กุมภำพันธ์ 2561 9 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 9 10.30 – 11.30 น. 
7 กุมภำพันธ์ 2561 4 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 4 13.00 – 14.00 น. 
7 กุมภำพันธ์ 2561 8 ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 8 14.00 – 15.30 น. 

หมำยเหตุ   1. ขอควำมอนุเครำะห์ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต.  
จัดสถำนท่ีในกำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ตำมวันและ
เวลำ ดังกล่ำว ขอขอบพระคุณ 

 2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์  
ไม่สำมำรถมำรับเงินฯ ได้ ตำมวันและเวลำ ดังกล่ำว สำมำรถมำรับได้ท่ี     
ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ต้ังแต่ วันที่ 9 – 23 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

เร่ืองที่ 2  โครงกำรเฝ้ำระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณำกำรของประเทศไทย ครั้งท่ี 1 /2561 
 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ได้รับแจ้งจำก อ ำเภอบำงปลำม้ำ และ
ได้รับแจ้งจำกจังหวัดสุพรรณบุรีว่ำ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่ำ กรมปศุสัตว์มี
นโยบำยค้ำหำโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณำกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพื่อให้กำร
ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด กรมปศุสัตว์             
ได้ก ำหนดให้ด ำเนินกำร ครั้งท่ี  /2561 ระหว่ำงวันท่ี 8 มกรำคม – 9 กุมภำพันธ์ 2561 
เป็นเวลำ  1 เดือน 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรเฝ้ำระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณำกำรของ
ประเทศไทย ครั้งท่ี  /2561 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจำรณำด ำเนินกำรดังนี้ 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

          (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     
/1. ประสำน ... 
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  1. ประสำนกับหน่วยงำนปศุสัตว์ในระดับพื้นท่ี เพื่อด ำเนินกำรเฝ้ำระวังโรค                
โดยสอบถำมลักษณะอำกำรสัตว์ปีกจำกเจ้ำของทุกรำย  ในระยะเวลำ 30 วันท่ีผ่ำนมำ            
พร้อมจัดท ำข้อมูลดังกล่ำว   
 2. กรณีเมื่อทรำบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตำย  โดยมีลักษณะน่ำสงสัยโรคไข้หวัด
นกให้ด ำเนินกำรแจ้งส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ  เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ 
 3. ร่วมกับหน่วยงำนปศุสัตว์ในระดับพื้นท่ี ท ำลำยสัตว์ปีกท่ีเหลือในฝูงและสัตว์ปีก
บริเวณใกล้เคียงท่ีคำดว่ำมีโอกำสได้รับเช้ือโรคแล้วท้ังหมดทันที โดยไม่ต้องรอผลกำรตรวจ
ทำงหอ้งปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรคในพื้นท่ีอย่ำงเร่งด่วนทันที 
 4. เตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์ระบำดของโรคไข้หวัดนก 
รำยละเอียดสำมำรถดำวน์โหลดได้ท่ี www.suphanburi.go.th (หนังสือรำชกำร) 
 

 เร่ืองที่ 3  โครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ได้รับแจ้งจำก อ ำเภอบำงปลำม้ำ และ
ได้รับแจ้งจำกจังหวัดสุพรรณบุรีว่ำ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่ ำ            
ด้วยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560- 2564 ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศไว้ 6 ด้ำน เพื่อน ำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   
โดยเน้นให้มีกำรเติบโตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน และแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของประเทศท่ีมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชน ซึ่งกระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เห็นว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยในกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยอย่ำง
เป็นระบบ โดยใช้ 3 RS : Rdduce Reuse Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ ำ น ำกลับมำใช้ใหม่) และ
ช่วยปกป้อง รักษำส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมสมดุลและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็น
ธรรม อย่ำงไรก็ตำมกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง
ดังกล่ำว จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนอย่ำงเต็มท่ี เริ่มจำกกำรปลูกฝังจิตส ำนึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อมในวัยเด็ก กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษำส่ิงแวดล้อมในระดับ
เยำวชน กำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยเพื่อช่วยปกป้องและรักษำส่ิงแวดล้อมและถ่ำยทอดอง ค์
ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในระดับประชำชน กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้ริเริ่มโครงกำรอำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
 ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบอย่ำงท่ัวถึงว่ำ อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) คือ บุคคลท่ีมีควำมสนใจ มีควำมสมัครใจ มีควำมเสียสละ และอุทิศตนในกำรท ำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย กำรปกป้องและรักษำส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีตน  ใช้ช่ือย่อ
ว่ำ “อถล.” ซึ่งบุคคลท่ีจะสมัครเป็น อถล. ได้ต้องมีคุณสมบัติในเบื้องต้น คือ มีสัญชำติไทย         
มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิล ำเนำอยู่ใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ มีควำม
สมัครใจและมีจิตอำสำเข้ำร่วมด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
รวมถึงกำรปกป้องและรักษำส่ิงแวดล้อม 

  
/2. เปิดรับสมัคร... 

  ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 

http://www.suphanburi.go.th/
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  2. เปิดรับสมัครอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  และรำยงำนยอดกำรรับสมัคร
อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้อ ำเภอบำงปลำม้ำทรำบทุกวันจันทร์ของสัปดำห์  โดยรำยงำน
ครั้งแรกวันพฤหัสบดีท่ี 4 มกรำคม 2561 จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครสมัคร ครับ 
 

มติที่ประชุม - รับทรำบ - 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้ทรำบอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี 
กระผมขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑/๒๕61 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลำ   
 

๑1.45  น. 

 
 

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

ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 
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ลงช่ือ ......................................................................  ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
(นำยวิศิษฏ์    จันทร์ฉำย) 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
(นำยอภิวัฒน์    สุขส ำรำญ  ) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2561 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ.2561 

จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ประธำนกรรมกำร 
(นำยชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมกำร 
(นำยวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร 
(นำยสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 


