
 
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 

คร้ังที่ ๑/๒๕61 
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
................................................ 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิวัฒน ์         สุขส าราญ ประธานสภา อบต. อภิวัฒน ์ สุขส าราญ 
2 นางวันเพญ็          สวนคง รองประธานสภา อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นายวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
4 นายชาญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชาญยุทธ ศรีสุวรรณ 
5 นายวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
6 นางสาวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
7 นายน าชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
8 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 
9 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 

10 นายวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
11 นายภูวิชพงศ์        ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.๘ ภูวิชพงศ์ ทวีสิงห ์
12 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
13 นายสิทธิชัย          เปล่ียนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
14 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยา คชาชัย 
15 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
16 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ จ าลอง หนูทา 
17 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ดารณี วงษ์จันทร ์
18 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์ ส.อบต.ม.3 ลากิจ 
2 นายบุญลือ          เรือนเพชร ส.อบต. ม.๖ ลากิจ 
3 นายสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.10 ลากิจ 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นายอนุสรณ์ ก าลังเสือ รอง นายก อบต. อนุสรณ ์ ก าลังเสือ 
3 นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี เลขานุการนายกฯ สมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 
4 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

 
เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๓๐  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บางปลาม้า ให้สัญญาณในท่ีประชุม เมื่อสมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า    

ซึ่งมีอยู่จ านวน 20 คน ได้ลงช่ือเข้าร่วมประชุม 17 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมกันในการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ            
พระบรมราชินีนารถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพระชมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 
2561 ณ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า หมู่ท่ี 5 ต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อน้อมน าให้คนไทยแสดงความจงรักภักดี ร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี
ของประชาชนชาวไทย 

ที่ประชุม - รับทราบ - 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.๒๕61) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.
๒๕61 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.๒๕61 หรือไม่ ถ้าไม่มี
กระผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
- ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

 

 

/ระเบียบวาระ... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญครับ 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ญัตตินายก อบต. เร่ือง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ครับ 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 
 
 

ตามท่ีได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และ (นายก) ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วนั้น กระผมขอเสนอญัตติ            
ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 วาระท่ี 1          
(ขั้นรับหลักการ) ดังนี้ (นายกแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62         
ตามเอกสารดังกล่าว) 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ และขั้นตอนการปฏิบัติ  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 

การพิจารณาข้อบัญญัติฯ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ  ๔๕,๔๗,๔๙,50,๕๑,
52 ,103(1),105(3) ,107 และข้อ 109 ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้           
โดยพิจารณาตามวาระดังนี้ 
 การพิจารณาวาระที่ ๑ ให้ท่ีประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  ญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาฯ จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ ๔๕ 
วรรคสาม ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
 การพิจารณาวาระที่ ๒ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรื่อง 
ตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่        
ท่ีประชุมสภาฯ จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
 การพิจารณาวาระที่ ๓ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภาฯ จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้
ให้ท่ีประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วนั้น          
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมในการรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระผมขอมติท่ีประชุม 
- ผู้ใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
โปรดยกมือขึ้น 
- ผู้ใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕62 โปรดยกมือขึ้น 

        /มติท่ีประชุม...  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติรับเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง          

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบต่อไป  

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

เมื่อสภาฯ ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (วาระท่ี 1) แล้วนั้น เพื่อให้เข้าสู่วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท าหน้าท่ีรับค าแปรญัตติ และ
พิจารณาค าแปรญัตติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไมเกิน 7 คน ขอให้สภาฯ เสนอว่าจะ
มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน โดยมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

นายชะลอ  แก้ววิชิต 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ครับ 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

นายสมควร บุญมีรอด 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 

ขอรับรอง 

นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

ขอรับรอง 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมท่ีประชุม  
- ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
- ท่านใดไม่เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มีมติรับเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง      

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้เสนอครั้งละล าดับ         
จนครบจ านวน โดยมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เริ่มเสนอรายช่ือ ผู้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

นายชะลอ  แก้ววิชิต 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) 

ขอเสนอ นายจ าลอง หนูทา ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
 

นายวิมล  นิ่มอนงค์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8) 

ขอรับรอง 

นายวิทยา  คชาชัย  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 

ขอรับรอง 

 

/นายวิศิษฏ์...  

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นายจ าลอง หนูทา            
ส.อบต.หมู่ ท่ี 12 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 ต่อไปขอเชิญเสนอรายช่ือผู้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

นายวสันต์  ฮวดหอม  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

ขอเสนอ นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 

นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

ขอรับรอง 

นายสมควร  บุญมีรอด 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 5) 

ขอรับรอง 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติให้ นายน าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์          
ส.อบต.หมู่ ท่ี 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 ต่อไปขอเชิญเสนอรายช่ือผู้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

ขอเสนอ นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
 

นายวสัน  ฮวดหอม 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 3) 

ขอรับรอง 

นายสิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 

ขอรับรอง 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

สรุปมติท่ีประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 1. นายจ าลอง  หนูทา   ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
 2. นายน าชัย   ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
 3. นายวุฒิ พึ่งสังวร  ส.อบต.หมู่ท่ี 1 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ท่ีจะขอแปรญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เสนอขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยมีผู้รับรอง ๒ คน
และตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ รายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ    
ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังกล่าวครับ 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/นายอภิวัฒน์... 



~ 6 ~ 
 

f:\1lpa+กิจการสภา\61กิจการสภา\3. สมัยท่ี 3\2.61ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1-2561ยังไม่รับรอง.docx 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ครับ เมื่อได้คณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ท่ี
สภาฯ ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และท่ีประชุมสภาฯ จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย กระผมจึงขอปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ ก าหนดวันแปรญัตติ และในการพิจารณาวาระท่ี 2 
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาฯ  มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ดังนั้น เพื่อให้ครบ 24 ช่ัวโมงตามระเบียบฯ 
และสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้ยื่นค าแปรญัตติ จึงควรเสนอให้มีการ
ยื่นค าแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการนัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตตินัดแรกโดยด่วนเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ ตามระเบียบฯ ข้อ 109    

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ผมขอเสนอ วันยื่นเสนอค าแปรญัตติ ในวันท่ี 16 - 18  สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 0๘.๓0-16.30 น.  
และก าหนดวันแปรญัตติในวันท่ี 20  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ครับ 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม 
- ท่านใดเห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรญัตติตามท่ีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
- ท่านใดไม่เห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรญัตติตามท่ีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มติเห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรญัตติและก าหนดวันแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญั ติฯ                 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ครับ ฉะนั้น กระผมจึงขอนัดประชุมสภาฯ ครั้ งต่อไปในวันท่ี  24 สิงหาคม 2561           
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เพื่อพิจารณาในวาระ
ท่ี 2 และวาระท่ี 3 ครับ 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายละเอียด 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

 1. สภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2๕62 (เห็นชอบ 16 เสียง) 
 2. สภาฯ มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
  1. นายจ าลอง  หนูทา   ส.อบต.หมู่ท่ี 12 
  2. นายน าชัย   ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
  3. นายวุฒิ พึ่งสังวร  ส.อบต.หมู่ท่ี 1  

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/นายวิศิษฏ์... 
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นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

 3. สภาฯ ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติรับยื่นค าแปรญัตติ ในวันท่ี 16 - 18  
สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 0๘.๓0-16.30 น. และก าหนดวันแปรญัตติในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.
2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า และรายงานให้
ประธานสภาทราบ และประธานสภาฯ จะต้องส่งรายงานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ        
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวัน ท่ี 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบข้อ ๕๐ 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดหากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเป็น
ผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน 2 คน เป็นผู้รับรอง โดยใช้แบบเสนอค าแปรญัตติ
ท่ีส่งให้สมาชิกแล้ว 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ครับ ฉะนั้น กระผมจึงขอนัดประชุมสภาฯ ครั้ ง ต่อไปในวัน ท่ี  24 สิงหาคม 2561           
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เพื่อพิจารณาในวาระท่ี 
2 และวาระท่ี 3 ครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

กระผมขอไปท่ีเรื่องพิจารณา ญัตติ เรื่องการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญนายก 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ญัตติ เรื่องการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามเอกสารรายละเอียดท่ีส่งให้ท่ีส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  

 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง อาศัยตามอ านาจมาตรา 12 (2) (15) และ มาตรา 21 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงก าหนดแนวทางการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ นั้น 
 ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการขยะ ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามกรอบแนวทางบริหารจัดการขยะใน
รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน และ
สภาท้องถิ่นแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการ
จัดการขยะมูลฝอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
 

/นายไพบูลย์... 
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นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 
 
 

เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2559 มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้กับเทศบาลต าบลท่าเสด็จ             
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง และองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย ด้วยคะแนนเสียง     
0 เสียง นั้น 
 เทศบาลต าบลท่าเสด็จ  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับ บริษัท สุพรรณบุรี 
เวสต์ แมเนจเมนท์ จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการศูนย์ก าจัดขยะแบบเบ็ดเสร็จได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จะต้องมีมติยกเลิกการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี กับเทศบาลต าบลท่าเสด็จ เพื่อมี
มติลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรีกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย     

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อมีมติ
ยกเลิกการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัด
สุพรรณบุรี กับ เทศบาลต าบลท่าเสด็จ  
- ท่านใดเห็นชอบให้มีมติยกเลิกการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการ
มูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี กับ เทศบาลต าบลท่าเสด็จ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มติเห็นชอบให้ยกเลิกการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอย
จังหวัดสุพรรณบุรี กับ เทศบาลต าบลท่าเสด็จ ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เชิญท่านนายกครับ 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 
 
 

 ตามท่ี อบต.บางปลาม้า ได้ลงนามความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะร่วมกัน 
ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับการประสานงานมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้น าเรื่องการลงนามความร่วมมือดังกล่าว          
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ  
 การจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีระบบพลาสม่า แก๊สซิฟิเคช่ัน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน  
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในรายละเอียดหรือไม่ เชิญครับ     

นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

ผมขอทราบรายละเอียดโครงการและผลประโยชน์ท่ีต าบลเราจะได้รับ 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

 

/นายไพบูลย์... 
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นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 
 

ส่ิงท่ีชุมชนเราจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ คือ 
 1. การจัดการขยะชุมชนท่ีถูกต้องจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชนดีขึ้น            
มีสุขอนามัยท่ีดี ลดแหล่งแพร่เช้ือโรค ตลอดจนลดการปนเปื้อนของสารพิษท่ีจะเกิดต่อ
สภาพแวดล้อม  รวมถึงลดมลพิษทางกล่ินท่ีรบกวนชุมชน 
 2.  การจัดการขยะชุมชนท่ีถูกต้องจะช่วยลดปริมาณขยะตกค้างสะสมท่ีมีอยู่จ านวน
มาก ท าให้ท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น บ้านเมืองสะอาด และมีทัศนียภาพที่ชวนมอง 
 3. การรวมตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกัน
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้จังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว  ยังเป็นการสร้างจิตส านึกและวินัย 
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้แก่ประชากรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีถูกต้อง 
 4. การรวบรวมปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจ านวนมากเพื่อด าเนินการจัดการบ าบัด
ขยะในลักษณะของ One Stop นั้น นอกจากจะช่วยลดงบประมาณในการจัดการในระยะยาว
ได้แล้ว ยังสามารถเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดการท่ีสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ท้องถิ่นได้อีกทาง
หนึ่ง ในการจัดเก็บขยะนั้นเราก็น าขยะไปท้ิงองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชยก าหนด
เป็นจุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนจะต้ังอยู่ในพื้นท่ีความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

แล้วโครงการดังกล่าวจะด าเนินการได้เมื่อไร 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 
 

การเริ่มด าเนินโครงการ 
   1.ระยะเวลาการพัฒนาโครงการ 6 เดือน นับต้ังแต่ได้มีการอนุญาตให้ด าเนินการ 
 2.ระยะเวลาการออกแบบทางวิศวกรรม 16 เดือน 
 3.ระยะเวลาการก่อสร้าง 18-26 เดือน (ข้ึนอยู่กับขนาด) 
ในเบ้ืองต้น คาดการณ์ว่าจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

นายวุฒิ  พึ่งสังวรณ์ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1) 

แล้วเมื่อเราน าขยะไปท้ิงท่ีจุดรวมขยะ (Cluster) นั้น แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเราจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอย่างไร 

นายไพบูลย์  ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 
 

 การก าหนดเรื่องค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้ อบต.บางปลาม้า ได้ลงนามความร่วมมือใน
การช าระค่าก าจัดขยะในอัตราไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้กับเอกชนผู้รับก าจัดขยะฯ 
สุดท้ายนี้มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม
พิจารณา การให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย และการเข้าร่วม
โครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก/เจ้าของโครงการ 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในรายละเอียดหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุมพิจารณา การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอย
จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย  และการเข้าร่วมโครงการ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก/เจ้าของโครงการ ด้วยครับ 

 
 

/นายอภิวัฒน์... 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ท่านใดเห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย และเข้าร่วมโครงการศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรและให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก/เจ้าของโครงการ  ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 17  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    1 
มติเห็นชอบให้การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัด
สุพรรณบุรี กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย และเข้าร่วมโครงการศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรและให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก/เจ้าของโครงการ ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕61 และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม เวลา  ๑2.5๐  น. 
 
   

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

 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
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ลงช่ือ ......................................................................  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2561 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... เลขานุการ/กรรมการ 
(นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 


