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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2562 

วันที่ 13ธันวาคม  2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่ว.นต าบลบ้านพร้าว 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที ่ เวลา ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายประกฤษ  ทาวัน รองประธานสภาฯ 1 09.00 ประกฤษ  ทาวัน  
2 นายจรัญ  สุขสงคราม ส.อบต. 1 09.00 จรัญ  สุขสงคราม  
3 นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ ส.อบต. 2 09.00 จิรภัทร  จันทร์เทพ  
4 นายสทา  สัมมุตถี ส.อบต. 2 09.00 สทาสัมมุตถี  
5 นายประวรวรถ่ายฐาน เลขานุการสภาฯ 3 09.00 ประวรวรถ่ายฐาน  
6 นายจรัส  ชัยมี ส.อบต. 3 09.00 จรัส  ชัยมี  
7 นายประธาน  รักษาแก้ว ส.อบต. 4 09.00 ประธาน  รักษาแก้ว  
8 นายสนธยา  ทุมผารักษ์ ส.อบต. 5 09.00 สนธยา  ทุมผารักษ์  
9 นายบุญมี  สาหงษ์ ส.อบต. 5 09.00 บุญมี  สาหงษ์  

10 นายอัมรัตน์  สีสะทาน ส.อบต. 6 09.00 อัมรัตน์  สีสะทาน  
11 นายเสาร์  กุลมาตร ส.อบต. 6 09.00 เสาร์  กุลมาตร  
12 นายโสภา  ศรีโยธา ส.อบต. 8 09.00 โสภา  ศรีโยธา  
13 นายบุญส่วน  ชัยบุตรดี ส.อบต. 8 09.00 บุญส่วน  ชัยบุตรดี  
14 นายเดช  แสนเมือง ส.อบต. 9 09.00 เดช  แสนเมือง  
15 นายสนิท  เวียงนนท์ ส.อบต. 9 09.00 สนิท  เวียงนนท์  
16 นายถาวร  ผาสุจิตร ส.อบต. 10 09.00 ถาวร  ผาสุจิตร  
17 นายนิพนธ์  สีโท ส.อบต. 10 09.00 นิพนธ์  สีโท  
18 นายสวาท  บุติพันคา ประธานสภาฯ 11 09.00 สวาท  บุติพันคา  
19 นางศุภาวัย  สุขสงคราม ส.อบต. 12 09.00 ศุภาวัย  สุขสงคราม  
20 นายถาวร  มูลละ ส.อบต. 13 09.00 ถาวร  มูลละ  
21 นายค าสาน  ท้าวพา ส.อบต. 14 09.00 ค าสาน  ท้าวพา  
22 นายอุทิศ  เวียงแจ ส.อบต. 14 09.00 อุทิศ  เวียงแจ  
23 นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว ส.อบต. 15 09.00 เกียรติภูมิ  มาตแก้ว  
24 นายสังคม  ศรีพันธ์ ส.อบต. 15 09.00 สังคม  ศรีพันธ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายจรัส   ศรีรัตนกูล นายก อบต.บ้านพร้าว จรัส   ศรีรัตนกูล  
2 นายสอน  ผาสุจิตร รองนายก อบต.บ้านพร้าว สอน  ผาสุจิตร  
3 นายเกษตร  อันลูกท้าว รองนายก อบต.บ้านพร้าว เกษตร  อันลูกท้าว  
4 นางสมคิด  สัมมุตถี เลขานุการนายก อบต.บ้านพร้าว สมคิด  สัมมุตถี  
5 นางศศิธร  อินทรพิมพ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ศศิธร  อินทรพิมพ์  
6 นางปวีณา  สมวงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ปวีณา  สมวงษ์  
7 นายวสันต์  สิงขรณ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วสันต์  สิงขรณ์  
8 นายสายันต์  ไชยโยธา หัวหน้าส านักปลัด สายันต์  ไชยโยธา  
9 นายวิชัย  ถุนพุฒดม นิติกร วิชัย  ถุนพุฒดม  

10 นางสาวมนเทียร  เหล่ามาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มนเทียร  เหล่ามาลา  
11 นางสาวสุพรรษา  ประดับศรี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุพรรษา  ประดับศรี  
12 นางอุไรวรรณสิมสวัสดิ ์ นักจัดการงานทั่วไป อุไรวรรณสิมสวัสดิ ์  
13 นางสาวปรียาพร  ค าลิตย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ปรียาพร ค าลิตย์  
14 นายสันติพล  เศรษโฐ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สันติพล  เศรษโฐ  
15 นางสาวมัลลิกา  ชาวประสา คนงานทั่วไป มัลลิกา  ชาวประสา  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายชม ภูทองเงิน ส.อบต. หมู่ 7 ติดภารกิจ 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
1.1เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  
เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  
ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  สมัยสามัญในปี พ.ศ. 2562  ไว้ 
3 สมัย นั้น 
     บัดน้ีได้ถึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวสมัยสามัญ สมัยที่ 
4/2562  แล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
วันที่  1 – 15ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด 15 วัน 
1.2เรื่องการขอลาประชุมในวันน้ี มี 1 ท่าน คือ 1. นายชม  ภูทองเงิน  ส.อบต. หมู่ 7ขอลากิจ 
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เนื่องจากท่านติดภารกิจข้ึนบ้านใหม่ที่กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ 
1.3 เรื่องการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว หมู่ที่ 4  เนื่องจากต้องการ
ไปประกอบอาชีพส่วนตัว คือ นายอุดม  แก้วมูลตรี  
1.4 เรื่องการลาออกของเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวตามหนังสือบันทึกข้อความที่ 
นภ 72801/       ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ประสงค์ที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวเนื่องจากในขณะนี้ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
และรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวด้วยอีกต าแหน่ง  ท าให้ข้าพเจ้ามี
ภาระงานที่มากยิ่งขึ้น 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบของทางสภาก็มีเพียงเท่านี้  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต. 

ส าหรับเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบทางฝ่ายบริหาร  เป็นเรื่องการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผมจะขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานแทน 
ผมครับ 

น.ส.มนเทียร  เหล่ามาลา 
นักวิเคราะห์ฯ 

- กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอสรุปรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้  
1.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อบต.บ้านพร้าว  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาความและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ผู้บริหาร อบต.บ้านพร้าว  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  53  โครงการ  งบประมาณ 27,040,180  
บาท  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีโครงการก่อ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  42  โครงการ  จ านวนเงิน  19,795,691  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  จ านวน  42  โครงการ  จ านวนเงิน  19,795,691  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
1. ด้านศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  
290,000  บาท 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ  จ านวน  39  โครงการ  
งบประมาณ  19,795,691  บาท 
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ผลการวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
        จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  พบปัญหาและอุปสรรค  ดังนี ้

1.1 แผนการด าเนินการทั้งหมด  จ านวน  172  โครงการ  ซึ่งถือว่ามีจ านวนมาก  เมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ  คือ 53  โครงการ 

1.2 สัดส่วนของแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  ยังคงเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและการบริหารจัดการเป็นส่วนใหญ ่

1.3 สัดส่วนของแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีค่อนข้างน้อย และยังไม่มีโครงการและ
งบประมาณ 

1.4 ด้านข้อมูล  เอกสารประกอบการติดตามและประเมินผล เช่น รายงานการผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  หรือ แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานราย
โครงการ (การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ที่
พบว่ายังขาดข้อมูล และมีความคลาดเคลื่อน ท าให้ไม่สามารถสรุปวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการได ้

1.5 ด้านความพร้อมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เนื่องจาก
คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่าย  และมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกัน  ท า
ให้เกิดปัญหาอุปสรรคด้านความพร้อมและการติดต่อประสานงาน  ส่งผลให้การติดตาม
ประเมิน และการประชุมยังขาดความพร้อมและความหลากหลายในการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

2. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
2.1 การก าหนดแผนงาน/โครงการ  ควรค านึงถึงความเหมาะสม  และความเป็นไปได้  ทั้งนี้

เพื่อไม่ให้ค่าร้อยละของการน าแผนงาน/โครงการลงสู่การปฏิบัติจริงไม่ต่ าจนเกินไป 
2.2 ควรก าหนดสัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงตามความเหมาะสม

ไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป 
2.3 แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการที่เป็นช่องตารางผลเชิงปริมาณ เช่น กองช่าง  ปี

ต่อไปอยากให้ระบุจ านวนระยะทางที่ด าเนินการได้จริงถึงจะถูกต้อง 
2.4 ในปีงบประมาณ 2563  อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารให้ครบถ้วนกว่าน้ี 
2.5 ในปีงบประมาณ 2563 อยากให้มีการประชุมมากกว่า  1  ครั้ง  เพื่อให้คณะกรรมการได้

ท างานอย่างเต็มที่และให้ประชุมในห้วงที่ยังไม่ปิดปีงบประมาณ 
2.6 ผู้ก ากับดูแลหรือผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน/โครงการ  ควรให้ข้อมูลเอกสารประกอบการ

ติดตามและประเมินผล  ข้อมูลด้านปัญหา  อุปสรรค  จุดเด่น  จุดอ่อน  หรือข้อเสนอแนะ
แต่ละโครงการเพิ่มเติมที่ครอบคลุม ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  สามารถสรุปวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน/
โครงการได้มากข้ึน  ขอบคุณคะ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ระเบียบวาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาผมได้แจกไปกับเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสมาชิก
ท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่  เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใครเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4         กระทู้ถาม 
นายสวาท  บุติพันคา 

ประธานสภาฯ 
- กระทู้ถามนั้นผมได้แจกให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วให้สมาชิกสภาย่ืนต่อ
ประธานสภาท้องถ่ิน  มีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือเป็นนโยบายของนายก อปท. ต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง  ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าช้ีแจง
ประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซากหรือมีลักษณะเป็นการอภิปรายผมไม่เห็นหนังสือกระทู้ถามส่ง 
มายังผมก็คงไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ดังนั้นถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดส่งกระทู้ถามผมจะข้ามไป
ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.1 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวพ้น
จากต าแหน่ง 
ตามหนังสือบันทึกข้อความ  ข้าพเจ้านางศศิธร  อินทรพิมพ์  มีความประสงค์ที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวอีกต่อไป  เนื่องจากในขณะนี้ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง  และรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวด้วยอีก
ต าแหน่ง  ท าให้ข้าพเจ้ามีภาระงานที่มากยิ่งขึ้น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 57 วรรคสอง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า  
เพื่อให้การพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 57  วรรคสอง  จึง
เห็นควรน าเรื่องเข้าในวาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เพื่อให้มีมติให้ข้าพเจ้า
พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  สมัยที่ 4  
ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการให้พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวครับ  ในเมื่อสภาฯ เราเป็นคนเลือกเลขานุการข้ึนมาแล้วเราจะมี
มติให้ออกจากเลขานุการด้วยเหตุผลใด  ถ้าเอาตามใบลาออกก็ว่าไปอย่างครับ  ผมอยากให้ทางท่าน
นิติกรช่วยอภิปรายให้สมาชิกสภาฯ เข้าใจด้วยครับ  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  มาตรา 57 วรรคสอง  ในกรณีที่ป่วยหรือมีภาระงานมากขึ้นก็สามารถท าหนังสือเข้าสภาเพื่อ
ขออนุมัติลาออกได้ครับ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อครบอายุของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง   

นายโสภา  ศรีโยธา 
ส.อบต. หมู่ 8 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมยังไม่เข้าใจว่าตอนน้ียังมีเลขานุการสภาฯ ที่ยังพ้นจากต าแหน่ง  
เนื่องจากตอนน้ีทางสภายังไม่ได้ยกมือให้พ้นจากต าแหน่งครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ก็คือสภาฯ เราสามารถมีมติให้เลขานุการท างานต่อหรือว่ามีมติให้
เลขานุการสภาฯ ออกก็ได้ครับ  แล้วแต่มติที่ประชุมเลยครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ในฐานะที่ร่วมงานกันมาหลายเดือนผมอยากฟังความรู้สึกของ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวก่อนที่จะลาออกครับ 

นางศศิธร  อินทรพิมพ ์
ผอ.กองคลัง 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินน้ันคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน ทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นซึ่งระเบียบไม่เอื้อให้ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ได้ค่ะ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใครเห็นชอบ
ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวพ้นจากต าแหน่ง  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.2  พิจารณาว่าด้วยการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
         ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)   
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถ่ิน  รองประธานสภาท้องถ่ิน  หรือเลขานุการสภาท้องถ่ินพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถ่ิน  ให้สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภาท้องถ่ิน  รองประธานสภา
ท้องถ่ิน  หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน  แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี ้

(1) กรณีประธานสภาท้องถ่ิน หรือรองประธานสภาท้องถ่ิน  ให้สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภา
ท้องถ่ินหรือรองประธานสภาท้องถ่ินแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง 

(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถ่ิน  ให้สภาท้องถ่ินเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแทนต าแหน่งที่ว่าง
ในการประชุมสภาท้องถ่ินที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน  ให้น าความในข้อ 8  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน  ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน  การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  
ช่ือที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน  โดยวิธีเขียน
ช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน  โดยวิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า
ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
       วิธีการเสนอช่ือและการรบัรองตามวรรคหน่ึงใหน้ าความในข้อ  39  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
       ใหป้ระธานทีป่ระชุมเชิญสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไมน้่อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
       วิธีจบัสลากตามวรรคหน่ึงใหป้ระธานทีป่ระชุมด าเนินการใหผู้ไ้ด้คะแนนสงูสดุเทา่กนัตกลงกนั
เสียก่อน  ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียนข้อวามว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถ่ิน” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถ่ิน” 
ข้อ 18 ให้ภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินน้ันคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน 
          ส าหรบัองค์การบรหิารสว่นต าบล  พนักงานหรอืข้าราชการสว่นทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถ่ินมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถ่ินตามค าสั่งของประธานสภาท้องถ่ิน 
(2) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง

เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
(3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินจัดระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(4) เชิญประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที ่
(5) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถ่ิน  แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

จากประธานสภาท้องถ่ิน 
(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถ่ิน 
(9) หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไวในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถ่ิน

มอบหมาย 
     ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้น าความในข้อ 13  และข้อ 26  วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

- ผมก็ขอช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าวเพียงเท่านี้ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบนี้หรือไม่ครับ  
ขอเชิญครับถ้าไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเสนอช่ือได้เลยครับ ในล าดับต่อไปก็ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอช่ือเลขานุการสภาฯ ขอเชิญครับ 

น.ส.จิรภัทร  จันทร์เทพ 
ส.อบต. หมู่ 2 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอ นายประวรวรถ่ายฐาน  ส.อบต. หมู่ 3  ค่ะ 
ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1. นายอัมรัตน์  สีสะทานส.อบต. หมู่ 6 
                         2. นายเกียรติภูมิ  มาตแก้ว  ส.อบต . หมู่ 15 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอนับ 1 2 3 ปิดการเสนอช่ือ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวครับ  ก็มีการเสนอช่ือมาเพียงท่านเดียวคือท่าน
ประวรวรถ่ายฐาน  ส.อบต หมู่ที่ 3 ก็คงไม่ได้มีการลงคะแนน  ผมขอหามติเลยนะครับว่าท่านใด
เห็นชอบให้คุณประวรวรถ่ายฐาน เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.3 พิจารณาว่าด้วยการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 
ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถ่ินมี 2 ประเภท 
คือ 

(1) การประชุมสามัญ 
(2) การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
       เมือ่สภาทอ้งถ่ินมมีติแลว้ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินท าเปน็ประกาศของสภาทอ้งถ่ินพรอ้มทัง้ปดิ
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       ในกรณีทีไ่มไ่ด้ก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปไีว้หรอืไมไ่ด้ก าหนดวันเริม่ประชุมสามญั
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้สภาเราจะประชุมตามปีปฏิทินหรือตามปีงบประมาณ  
เชิญเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 

นายโสภา  ศรีโยธา 
ส.อบต. หมู่ 8 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับ คือตามปีปฏิทินและขอเสนอ
สมัยประชุมไว้จ านวน  4  สมัย และขอเสนอสมัยประชุมสมัยที่ 1 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ ครับ 
ผู้รับรอง  2 ท่าน คือ 1. นายเสาร์  กุลมาตร  ส.อบต. หมู่ 6  2. นายนิพนธ์  สีโท  ส.อบต. หมู่ 10 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะหามติที่ประชุมตามที่ท่านโสภา  ศรีโยธา   
ใครเห็นว่าสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  คือวันที่  1 – 15  
กุมภาพันธ์  โปรดยกมือรับรองครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.4 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิว
จราจร Asphaltic concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  ถนนสายบ้านป่าคา หมู่ที่ 
4 – บ้านห้วยค้อ หมู่ 10 (นภ.ถ.53008)  จ านวน  497,000  บาท 
เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต. 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษา  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558หมวดที่ 8  เงินสะสม 
ข้อ 87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปิดบัญชี รายรับรายจ่ายแล้ว  ให้
กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี   เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม โดยที่ทุนส ารอง
เงินสะสมนี้ให้เพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน และขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน 
ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 
 

    -ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1432 
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่าง
ระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติแนวทาง  
ดังนี ้
  - ตรวจสอบยอดเงินสะสมน าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน  โดยหักเงินสะสม  
ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท แล้วน าไปหักรายการ
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสม
คงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได ้
  - เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมา
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสามธารณภัยเกิดข้ึน 
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้นก่อนจะน าเงิน
สะสมตามจ านวนใน ข้อ 2.1 ไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายใน
กรณีดังต่อไปนี ้

(1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐาน
เงินเดือนค่าจ่ายบุคลากรท้องถ่ิน ประมาณสามเดือน 

(2) ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์  ในกรณีที่
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ  หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 

(3)  ส ารองจ่ายกรณีสาธารณะภัย  โดยส ารองไว้ประมาณร้องละ
สิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ  
2.2.1 – 2.2.2 

ก่อนที่เราจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ผมก็จะขอรายงานยอดเงิน
สะสม ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2562 ส าหรับรายละเอียดก็ได้แจกให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านแล้วนะครับ 
     เงินสะสม  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2562   8,611,642.65 
หักภาระค่าใช้จ่าย 
งบบุคลากรประเภทเงินเดือน   1,282,175*3 =    3,846,525 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  1,238,000*3  =    3,714,000 
ค่าสาธารณภัยฯ  =105,111 
รวม                                                              =    7,665,636 
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้   =  946,007 

นายถาวร  ผาสุจิตร 
ส.อบต. หมู่ 10 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯถนนสายนี้ทาง อบจ. ได้เป็นคนด าเนินการมาหลายปีแล้ว  และมีการ
ช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก  ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างล าบาก  เพราะถนนมีความช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก  

 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมจะหามติที่ประชุมว่าสมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  ถนนสายบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 – บ้านห้วยค้อ หมู่ 10 
(นภ.ถ.53008)  จ านวนเงิน  497,000  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.5 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิว
จราจร Asphaltic concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  ถนนสายบ้านบก หมู่ที่ 5 
– บ้านพร้าว หมู่ 1 (นภ.ถ.53001)  จ านวน  445,000  บาท 
เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต. 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯสืบเนื่องมาจากทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวได้อนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนเรียง หมู่ 6 – บ้านศรสุข หมู่ 7  ซึ่ง
เราประกาศสอบราคาไปแล้วตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการอยู่  งบประมาณที่อนุมัติอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสน
กว่าและผู้รับจ้างก็ได้ตัดราคากันลงมาเหลืออยู่ประมาณล้านสามแสนกว่าๆ ก็ตัดลงมาหกแสนกว่าๆ 
และสืบเนื่องมาจากถนนสายบ้านบก-บ้านป่าคา  ก็ช ารุดเป็นจ านวนมากและสืบเนื่องมาจากโฆษก
วิทยุน าเสมาก็ได้พูดออกอากาศบ่อยครั้ง  ผมเลยให้ทางกองช่างออกไปส ารวจปรากฏว่าท่อมันแตก
จ านวน 6 ท่อน  ผมเลยให้ทางกองช่างเอาไม้ไปปักไว้  กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุและผมจึงมองเห็นว่า
เรามีเงินเหลือจ่ายอยู่จึงให้ทางกองช่างท าแบบประมาณการราคา  เพื่อที่จะน าเรื่องเข้าสภา  ขอบคุณ
ครับ 

นายประกฤษ  ทาวัน 
รองประธานสภาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯตามที่ท่านนายกได้น าเรื่องเข้าสภา  ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ  
เพราะว่าถนนสายนี้ก็ช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก  และวันที่ผมใช้ถนนสายนี้ก็พบหลักที่ท่านนายก
ได้ให้ทางกองช่างไปปักไว้ก็ดีครับ  แต่ผมอยากให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องน้ ากรวยไปตั้งจะชัดเจนกว่าไหม
ครับ  ผมเห็นด้วยครับที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน 

นายโสภา  ศรีโยธา 
ส.อบต. หมู่ 8 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯผมก็ขอชมเชยทางฝ่ายบริหารที่มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนเพราะว่าถนนสายนี้ผมก็ได้เดินทางไปยังถนนสายนี้ก็เกือบรถล้มมาแล้วเพราะว่ามันเป็น
หลุมขนาดใหญ่  ผมเห็นด้วยครับที่จะซ่อมสร้างถนนสายนี้  แต่ผมก็อยากฝากถนนสายโนนส าราญ-
โนนสูง  เพราะว่าถนนสายนี้ก็ช ารุดเป็นจ านวนมากก็อยากฝากทางฝ่ายบริหารก่อนที่จะถึงฤดูฝนครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมจะหามติที่ประชุมว่าสมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  ถนนสายบ้านบก หมู่ที่ 5 – บ้านพร้าว หมู่ 1 (นภ.ถ.
53001)  จ านวน  445,000  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 23 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.6 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้ย่ืนร่างข้อบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว สู่สภาให้พิจารณา
แห่งร่างข้อบัญญัติต าบล จ านวน 11 ข้อบัญญัติ รายละเอียดข้อบัญญัติที่แจกให้สมาชิกทุกท่านคงท า
ความเข้าใจแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้                                                                
-ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

 
-เมื่อสภาอนุมัติแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรบัญญัติเต็ม
สภา.โดยให้ประธานที่ประชุมสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติ 
-ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ผู้แปรบัญญัติอาจเสนอค า
แปรบัญญัติด้วยวจาได้ 
-ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาพิจารณาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และสมมุติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติหรือไม่และต่อไปให้ที่ประชุมสภาเราพิจารณาว่าจะพิจารณาข้อบัญญัติต าบลเป็นสามวาระ
รวดเดียวหรือ เป็นสามวาระ ขอเชิญเสนอครับ 

นายจรัญ   สุขสงคราม 
ส.อบต.หมู่ 1 

ขออนุญาตท่านประธาน  ผมขอเสนอเป็น สามวาระรวดเดียวครับ    ผู้รับรอง  2  ท่านคือ 

 1. นายประกฤษ    ทาวัน      ส.อบต.หมู่ 1 
 2. น.ส.จิราภัทร์ จันทร์เทพ     ส.อบต.หมู่ 2 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะถามติว่าใครเห็นชอบว่าให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ทั้ง 
11 ข้อบัญญัติ ในสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - เราก็ได้มติที่ประชุมแล้วว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ทั้ง 11 ข้อบัญญัติ  เป็นสามวาระรวด
เดียว และต่อไป เป็นวาระที่ 1 ในหมวดรับหลักการตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ  ให้ผู้บริหารได้พูดถึงหลักการและเหตุผลต่อ
สภาก่อนรับหลักการ  จะให้สภาได้อภิปรายก่อนพอสมควร  ขอเรียนเชิญครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต. 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมขอมอบหมายให้ นายวิชัย  ถุนพุฒดมต าแหน่ง นิติกร เป็นผู้ช้ีแจง
หลักการและเหตุผล ทุกข้อบัญญัติ และได้ช้ีแจงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามข้อ 5.6 – 5.16 คือร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  จ านวน  11  ข้อบัญญัติ  เพื่อให้การปฏิบัติงานการสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  จึงเห็นควรเสนอร่างข้อบัญญัติ  11  ข้อบัญญัติ  ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าวเห็นชอบและจะเสนอให้นายอ าเภอลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  เราจะมา
ดูไปแต่ละข้อนะครับเริ่มจาก 
5.6 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือพ.ศ. 
2562  หลักการและเหตุผล โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยติดเช่ือที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเช้ือมีข้ันตอนด าเนินการหลาย
ข้ันตอนต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับ
สุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า 
การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการและอัตรา ขน ธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือ ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วน
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ท้องถ่ิน และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน  

หรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึง
ตราข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือพ.ศ. 2562 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การจัดการขยะ
มูลฝอยติดเช้ือพ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่านคงจะ
เข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่านเป็น
คณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปร
บัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องการจัดการมูลฝอย
ติดเช้ือ พ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมาจากของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมได้ครับมีสมาชิกท่าน
ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นายถาวร  ผาสุจิตร 
ส.อบต.หมู่ 10 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอแปรญัตติสนับสนุนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2562 ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรสนับสนุนร่างข้อบัญญัติต าบลทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.7 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ บันทึกหลักการและเหตุผล  ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติน้ี ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจก
ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2562   โปรดยกมือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยทั่วไปพ.ศ. 2562   แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่านคงจะ
เข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่านเป็น 
คณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปร
บัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปพ.ศ. 2562 ครับ 

นายสายันต์  ไชยโยธา 
หัวหน้าส านักปลัด 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะของเราแต่ก่อนจ่ายเดือนละ 20 
บาท  แต่อันใหม่จ่ายเดือนละ 30 บาท ผมจึงอยากขอปรับลดลงเหลือ 20 บาท เท่าเดิมครับเพื่อ
ไม่ให้ประชาชนได้เกิดการเปรียบเทียบครับ 

นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ 
ส.อบต. หมู่ 2 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ดิฉันเห็นช่วยกับ คุณสายันต์  ไชยาโยธา หัวหน้าส านักปลัด 
เนื่องจากชาวต าบลบ้านพร้าวของเราได้เคยจ่ายเดือนละ 20 บาท  หากเราเพิ่มเป็น 30 บาท กลัว
ชาวบ้านเดือดร้อน และก็โวยวาย และดิฉันคิดว่าเดือนละ 20  บาท มันเหมาะสมแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรลดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่
เกิน 500 ลิตร (1.1.1) วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 30 บาท ขอแปรลดลงเหลือเดือนละ 20 
บาท   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่าใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง 
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

5.8 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. 2562   
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ บันทึกหลักการและเหตุผล  ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ. 2562 โดยที่เป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการด าเนินการหลายข้ันตอนต้ังแต่การเก็บ ขน 
และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถ่ินและอัตรา ค่าธรรมเนียมการออก
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัติน้ี ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  ของ
ข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562   โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลพ.ศ. 2562   แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจ
แล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่านเป็น
คณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปร
บัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลพ.ศ. 2562 ครับ 

นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ 
ส.อบต. หมู่ 2 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ  ข้อ 
1.1 เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
250 บาท  ปกติเราก็จ่ายบ่อละ 100 บาท ข้อนี้ดิฉันจึงขอแปรลดลงให้เหลือเท่าเดิม คือบ่อละ 100 
บาทค่ะ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรลดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ  ข้อ 1.1 เศษของลูกบาศก์
เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท  ขอแปรลดลง
ให้เหลือเท่าเดิม คือบ่อละ 100  ถ้าไม่มีผมจะหามติว่าใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายค าสาน  ท้าวพา 
ส.อบต. หมู่ 14 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติให้จ่ายบ่อละ 100 บาท  แต่มีชาวบ้านมาร้องเรียน
กับผมว่าได้จ่ายค่าดูดสิ่งปฏิกูลจ านวน  300 บาท ก็มีครับ  ผมจึงอยากฝากทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้
ติดตามด้วยครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต. 

- ถ้าหากประชาชนได้จ่ายแพงเกิน 100 บาท ให้โทรมาแจ้งผมได้นะครับ  จะได้โทรหาผู้รับจ้างมา
ตักเตือน  หรือไม่บางกรณีก็คือสิ่งปฏิกูลดูดข้ึนยากมีการออกก าลังในการดูดสูง  ทางผู้รับจ้างก็จะเรียก
เก็บเงินเพิ่มครับ  แต่ก่อนที่จะท าผู้รับจ้างก็จะสอบถามเจ้าของบ้านก่อนนะครับว้าจะท าไหม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

 5.9 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ขอ
เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพ.ศ. 
2562  หลักการและเหตุผล ด้วยปรากฎว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหนะของโรคติดต่อน้ี  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลาย 
อันได้แก่ มูลฝอย ที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะ
อื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ าที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ าอื่นๆ 
ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก 7 วัน หรือไม่ใส่สารเคมี
ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย จึงตราข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้
แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพ.ศ. 2562   
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุก
ท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุก
ท่านเป็นคณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้
แปรบัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมาจากของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมได้ครับมี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นายสทา  สัมมุตถี 
ส.อบต.หมู่ 2 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอแปรญัตติสนับสนุนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพ.ศ. 2562 ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรสนับสนุนร่างข้อบัญญัติต าบลทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายพ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

 5.10 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขพ.ศ. 
2562  หลักการและเหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการ
ของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนจากสุนัขและแมวเพื่อประโยชน์ใน
การรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกัน
อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจก
ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขพ.ศ. 2562   
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงและปล่อยสุนัขพ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่าน
คงจะเข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่าน
เป็นคณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปร
บัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงและปล่อยสุนัขพ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมาจากของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมได้ครับมี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นายจรัส  ชัยม ี
ส.อบต.หมู่ 3 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอแปรญัตติสนับสนุนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขพ.ศ. 2562 ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรสนับสนุนร่างข้อบัญญัติต าบลทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและ
ปล่อยสุนัขพ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

 5.11 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. 
2562  หลักการและเหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญจากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับ
สมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. 2562   
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่าน
คงจะเข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่าน
เป็นคณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปร
บัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงและปล่อยสุนัขพ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมาจากของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมได้ครับมี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นายค าสาน  ท้าวพา 
ส.อบต.หมู่ 14 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอแปรญัตติสนับสนุนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. 2562 ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรสนับสนุนร่างข้อบัญญัติต าบลทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

 5.12 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอ
เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 
2562  หลักการและเหตุผล ด้วยกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ในการก าหนดกิจการตาม มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถ่ิน ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ส าหรับผู้ด าเนินกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถ่ินปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือ สุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ และมาตรการในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงภยันตราย
ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับ
รายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2562   โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่านคง
จะเข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่าน
เป็นคณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปร
บัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมาจากของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมได้ครับมี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   
 

นางศุภาวัย  สุขสงคราม 
ส.อบต.หมู่ 12 

 - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอแปรญัตติอัตราค่าธรรมเนียมลดลงครึ่งหนึ่งทุกข้อค่ะ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้ขอแปรญัตติอัตราค่าธรรมเนียมลดลงครึ่งหนึ่งทุกข้อ  ถ้าไม่มีผมจะหามติว่าใครเห็นชอบแห่ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2562 
ตามที่สมาชิกได้ขอแปรลดลงครึ่งหนึ่ง  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

 5.13 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาดเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาดพ.ศ. 2562  หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถ่ินมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดต้ังตลาด ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับ
รายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง ตลาดพ.ศ. 2562   โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง ตลาดพ.ศ. 
2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าในวาระ
ที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่านเป็นคณะกรรมการ แปร
บัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปรบัญญัติเสนอค าแปร
บัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องตลาดพ.ศ. 2562 
อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมาจากของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมได้ครับมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นางสาวจิรภัทร  จันทร์เทพ 
ส.อบต.หมู่ 10 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอแปรอัตราค่าธรรมเนียมตลาดประเภทที่ 1 และประเภท
ที่ 2 จากอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ลดเหลือ 1,000 บาท ค่ะ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้ขอแปรอัตราค่าธรรมเนียมตลาดประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จากอัตราค่าธรรมเนียม 
2,000 บาท ลดเหลือ 1,000 บาท  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่  หากไม่มผีมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง ตลาดพ.ศ. 2562 ตามที่
ท่านสมาชิกได้เสนอ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

 5.14 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารพ.ศ. 2562  หลักการและเหตุผล โดยที่เป็นการสมควร ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การขอใบแทนใบอนุญาต และการนออกใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่
สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด และหนังสือรับรองการแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแล สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 
20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับ
รายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 
2562   โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ 
สมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิก
ของเราทุกท่านเป็นคณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและใน
หมวดน้ีผู้แปรบัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์ม
มาจากของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตรา
ค่าธรรมเนียมได้ครับมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นายอุทิศ  เวียงแจ 
ส.อบต.หมู่ 14 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอแปรญัตติสนับสนุนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2562 ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรสนับสนุนร่างข้อบัญญัติต าบลทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

 5.15 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือที่
สาธารณะเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือที่สาธารณะ
พ.ศ. 2562  หลักการและเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบ้านพร้าว และให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

มาตรา 63 และมาตรา 65 บัญญัติให้ตามเป็นข้อบัญญัติ จึงสมควรให้มีข้อบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  
ของข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือที่สาธารณะพ.ศ. 2562   
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือที่สาธารณะพ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุก
ท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุก
ท่านเป็นคณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้
แปรบัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือที่สาธารณะพ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมา
จากของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม
ได้ครับมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นายถาวร  ผาสุจิตร 
ส.อบต.หมู่ 10 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอแปรญัตติสนับสนุนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือที่สาธารณะพ.ศ. 2562 ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรสนับสนุนร่างข้อบัญญัติต าบลทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ที่สาธารณะพ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

 5.16 พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

- พิจารณาว่าด้วยการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562  
หลักการและเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และสร้างความ
ตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการขยะ
มูลฝอย ณ แหล่งก าเนินมูลฝอย จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าวจึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติน้ี  ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  ของข้อบัญญัติก็ได้แจกให้กับสมาชิก
ทุกท่านแล้ว 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายก่อนรับหลักการได้  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าใคร
เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562   โปรดยก
มือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     -สภาฯ ของเราได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การหลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562 แล้วและต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในหมวดแปรบัญญัติ สมาชิกทุกท่านคง
จะเข้าใจแล้วว่าในวาระที่ 2 แปรบัญญัติคณะกรรมการแปรบัญญัติก็คือท่านสมาชิกของเราทุกท่าน
เป็นคณะกรรมการ แปรบัญญัติ และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติและในหมวดน้ีผู้แปร
บัญญัติเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาก็ได้ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ 

นายวิชัย  ถุนพุฒดม 
นิติกร 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ให้สมาชิกทุกท่านดูที่ท้ายเล่มนะครับจะ
มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เรื่องหลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอยพ.ศ. 2562 อัตราค่าธรรมเนียมและเนื้อหาต่างๆเราจะได้แบบฟอร์มมาจากของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินนะครับ  สมาชิกสภาฯ สามารถแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมได้ครับมี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไหมครับ   

นายบุญมี  สาหงษ์ 
ส.อบต.หมู่ 5 

     - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอแปรญัตติสนับสนุนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562 ทั้งฉบับครับ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

     - ตามที่สมาชิกได้แปรญัตติแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกหรือไม่ โดยมีสมาชิก จ านวน 1 
ท่าน ได้แปรสนับสนุนร่างข้อบัญญัติต าบลทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม   ถ้าไม่มีผมจะหามติว่า
ใครเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล
ฝอยพ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   23  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 ไม่ออกเสียง 1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ส าหรับในวาระอื่นๆ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต. 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ในวาระอื่นๆ ทางฝ่ายบริหารได้มีความคิดว่าจะด าเนินการจัดท าบุญ
ที่ อบต.บ้านพร้าว โดยจะนิมนต์พระทุกรูปในเขตต าบลบ้านพร้าวมา  และผมจะประชาสัมพันธ์ไปยัง
ผู้น าทุกหมู่บ้านอีกครั้งนึ่งว่าจะให้แต่ละหมู่บ้านสมทบอาหารหมู่บ้านละหนึ่งอย่างครับ ในส่วนของ 
ส านักงาน อบต.บ้านพร้าว ก็จะเป็นแบ่งกอง  กองละหนึ่งอย่างเช่นกันครับ โดยจะท าเป็นใส่บาตรเป็น
ข้าวสารอาหารแห้ง  ผมจึงอยากจะถามสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับว่าเราจะจัดกิจกรรมกันวันไนดี 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 ลงช่ือ..................................... 
    (นายจรัส  ชัยมี) 
    ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

ลงช่ือ...................................... 
     (นายโสภา  ศรีโยธา) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

ลงช่ือ................................... 
       (นายประวรวรถ่ายฐาน) 

      ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- เราจัดใส่ สัปดาห์ที่สองของเดือน มกราคม จะดีไหมครับ วันศุกร์ก็ได้  

นายจรัส  ศรีรัตนกูล 
นายก อบต. 

- ผมกลัวว่าฝ่ายจัดงานวันเด็กจะมีปัญหาในการจัดสถานที่ครับ ก็ขอสอบถามไปยัง ผอ.กองการศึกษา
ฯ ว่าจะมีปัญหาในการจัดงานวันเด็กหรือไม ่

นางปวีณา  สมวงษ์ 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ส าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ปีนี้ทาง อบต.บ้านพร้าว จัดวันเสาร์ที่ 
11 มกราคม 2562  หากจะจัดกิจกรรมท าบุญปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562 ดิฉันกลัวว่า
จะจัดสถานที่ในการจัดงานวันเด็กไม่ทัน  ดิฉันขอเสนอว่า ควรจะจัดกิจกรรมท าบุญ ในวัน พฤหัสบดี 
ที่ 9 มกราคม 2562 ค่ะ 

นายสวาท  บุติพันคา 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ ผอ.กองการศึกษาฯ ได้เสนอว่าควรจักกิจกรรมท าบุญปีใหม่เป็นวันที่ 9 มกราคม 2562 ผม
ว่าก็ดีนะครับ  มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ  หากไม่มี ผมก็จะขอ
สรุปว่า  ในวันที่  9 มกราคม 2562 ทาง อบต.บ้านพร้าว ก็จะจัดกิจกรรมท าบุญปีใหม่ ในส่วนของ
สมาชิกสภา อบต.บ้านพร้าว ทุกท่านก็ได้รับทราบแล้ว ก็ไม่ต้องมีหนังสือส่งไปหาอีก  ก็ขอให้ทางท่าน
นายก อบต. ได้มีหนังสือไปหาแต่ทางผู้น าหมู่บ้านครับ  มีท่านใดจะเสนอวาระอื่นๆ  อีกหรือไม่  หาก
ไม่มี ผมก็จะขอ ปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  

 
(ลงช่ือ) ผู้จดบันทึกรายงานการประขุม 

(นายประวรวรถ่ายฐาน) 
เลขานุการสภา อบต. บ้านพร้าว 

 
 

(ลงช่ือ)                                    ต รวจบันทึกการประชุม 
(นายสวาท  บุติพันคา) 

ประธานสภา อบต. บ้านพร้าว 
 
 
 

 


