สำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ครั้งที่ ๑/๒๕61
วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
................................................
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นำยอภิวัฒน์
สุขสำรำญ
2
นำยวุฒิ
พึ่งสังวรณ์
3
นำยชำญยุทธ
ศรีสุวรรณ
4
นำยทรงศักดิ์
พร้อมพิมพ์
5
นำยวสันต์
ฮวดหอม
6
นำงสำวสุจิต
ประทีปทอง
7
นำยนำชัย
ใจวิวัฒน์พงศ์
8
นำยสมควร
บุญมีรอด
9
นำยบุญลือ
เรือนเพ็ชร
10 นำยชลอ
แก้ววิชิต
11 นำยวิมล
นิ่มอนงค์
12 นำยภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์
13 นำยอดิเทพ
รัตนโชติชัยฤทธิ์
14 นำยสิทธิชัย
เปลี่ยนศำสตร์
15 นำยสุจินต์
พงษ์เพียร
16 นำยวิทยำ
คชำชัย
17 นำยจำเป็น
แสงสว่ำง
18 นำยจำลอง
หนูทำ
19 นำงดำรณี
วงษ์จันทร์
20 นำยวิศิษฏ์
จันทร์ฉำย
ผู้ไม่มำประชุม

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
ส.อบต. ม.๑
ส.อบต. ม.๑
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๕
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๘
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๑๐
ส.อบต. ม.๑๐
ส.อบต. ม.๑1
ส.อบต. ม.๑๒
ส.อบต.ม.12
เลขำนุกำรสภำฯ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นำงวันเพ็ญ
สวนคง

ตำแหน่ง
รองประธำนสภำ อบต.

ลำยมือชื่อ
อภิวัฒน์
สุขสำรำญ
วุฒิ
พึ่งสังวรณ์
ชำญยุทธ
ศรีสุวรรณ
ทรงศักดิ์
พร้อมพิมพ์
วสันต์
ฮวดหอม
สุจิต
ประทีปทอง
นำชัย
ใจวิวัฒน์พงศ์
สมควร
บุญมีรอด
บุญลือ
เรือนเพ็ชร
ชลอ
แก้ววิชิต
วิมล
นิ่มอนงค์
ภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์
อดิเทพ
รัตนโชติชัยฤทธิ์
สิทธิชัย
เปลี่ยนศำสตร์
สุจินต์
พงษ์เพียร
วิทยำ
คชำชัย
จำเป็น
แสงสว่ำง
จำลอง
หนูทำ
ดำรณี
วงษ์จันทร์
วิศิษฏ์
จันทร์ฉำย
หมำยเหตุ
ลำป่วย

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/ผู้เข้ำร่วมประชุม...
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ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5

6

นำยไพบูลย์
นำยอนุสรณ์
นำยอนุสรณ์
นำยสมศักดิ์
นำยวรินทร

ชื่อ - สกุล
ยิ้มประเสริฐ
กำลังเสือ
นิลวรรณ
ยศศักดิ์ศรี
กำงกั้น

นำงสำวพิมพ์จุฑำ

เบญจเจริญรัตน์

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
รอง นำยก อบต.
รอง นำยก อบต.
เลขำนุกำรนำยกฯ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำร
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผช.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ลำยมือชื่อ
ยิ้มประเสริฐ
กำลังเสือ
นิลวรรณ
ยศศักดิ์ศรี
กำงกั้น

ไพบูลย์
อนุสรณ์
อนุสรณ์
สมศักดิ์
วรินทร

พิมพ์จุฑำ

เบญจเจริญรัตน์

เริ่มประชุมเวลำ

๐๙.๓๐ น.
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญญำณในที่ประชุม เมื่อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ำ
ซึ่งมีอยู่จำนวน 19 คน ได้ลงชื่อเข้ำร่วมประชุม 19 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 6 คน
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระต่อไป

ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ

เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมกันในกำรจัดงำนทำบุญตักบำตรขึ้นปีใหม่ 2561 และกำรจัดงำนวัน
เด็ก ที่ผ่ำนมำ วันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงปลำม้ำ
- รับทรำบ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
กำรประชุมสภำ (สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.๒๕60)
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุ มสภำฯ สมั ยสำมั ญ สมั ยที่ 4 ครั้ ง ที่ 1/๒๕60 เมื่ อ วั น ที่ 30 ตุ ล ำคม
พ.ศ.๒๕60 ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยคำรำยงำนกำรประชุม
สภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.๒๕60 หรือไม่

ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๒
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.๒๕60 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/ระเบียบวำระที่ 3...
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ระเบียบวำระที่ ๓
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

เรื่องด่วน
มีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ ขอเชิญครับ
- ไม่มี –

ระเบียบวำระที่ ๔
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

เรื่อง เพื่อพิจำรณำ
- ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เชิญท่ำนนำยก อบต. ครับ

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ - ญัตติ เรื่ อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติ ง ำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
(นำยก อบต.)
บำงปลำม้ำ ประจำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ด้ว ยรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย
พ.ศ. 2560 มำตรำ 253 ในกำรดำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำท้องถิ่น และ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอด
ทั้งมีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำย
บัญญัติ
และพระรำชบัญ ญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 มำตรำ
58/5 วรรคห้ำ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
และในวันนี้ กระผมจึง ขอรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบั ติง ำนตำมนโยบำยของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ซึ่งรำยละเอียดนั้นผม
ได้ จั ด ส่ ง ให้ ท่ ำ นสมำชิ ก ทุ ก ท่ ำ นแล้ ว (นำยกฯ สรุ ป รำยงำนแสดงผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน

ตำมนโยบำยฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงปลำม้ำ ให้ที่ประชุมทรำบ
รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของกระผม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น
ได้ ด ำเนิ น กำรบนพื้ น ฐำนข้ อ มู ล ควำมเป็ น จริ ง ของต ำบล และมี ค วำมต่ อ เนื่ อ งกั บ
สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ตลอดจนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมใหม่ ทั้ งทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมืองและกำรปกครอง ในกำรนี้กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหำรได้ดำเนินกำร
โดยใช้ แ ผนพั ฒ นำฯ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรขั บเคลื่ อ นกำรบริ ห ำรงำนให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ ง
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
สุ ด ท้ ำ ยนี้ กระผมพร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห ำรขอให้ ค วำมเชื่ อ มั่ น แก่ ส ภำแห่ ง นี้
ว่ำจะบริหำรรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมมุ่งมั่น ที่จะบริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำให้มีควำมก้ำวหน้ำ ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชนตำบล
บำงปลำม้ำเป็นที่ตั้งอย่ำงแท้จริงต่อไป ขอบคุณครับ
มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ในรำยละเอียดหรือไม่ เชิญครับ

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)
มติที่ประชุม

มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติรับทรำบรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

- ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เชิญท่ำนนำยก
อบต. ครับ

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ - ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2561 ตำมระเบียบ
(นำยก อบต.)
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ในหมวดค่ ำครุภั ณฑ์ ที่ ดิน และสิ่ง ก่อ สร้ ำ งที่ ทำให้ ลั กษณะปริม ำณคุณ ภำพเปลี่ย นหรื อโอน
ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
ซึ่งรำยละเอี ยดและเอกสำรประกอบกำรจัด ซื้อเครื่อ งผลั กดั นน้ำ ระบบไฮโดรลิ ค
จำนวน 2 เครื่อง นั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว ดังมีรำยกำรดังต่อไปนี้
กองช่ำง
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน 2 รำยกำร ดังนี้
แผนงำน

งำน

โอนลด

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

โอนมำ
ตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

งำน
บริหำร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน
งำน
บริหำร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน

หมวด
ประเภท
รำยจ่ำย
รำยจ่ำย
บุคลำกร เงินเดือน
เงินเดือน
(ฝ่ำยประจำ) พนักงำน
งบ

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
กำรเกษตร

โครงกำร/
รำยกำร

จัดซื้อเครื่อง
ผลักดันน้ำ
ระบบไฮโดรลิค
จำนวน 2 เครื่อง

งบประมำณ
อนุมัติ

งบประมำณ
ก่อนโอน

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน

งบประมำณ
หลังโอน

1,170,720

1,038,060

475,000 -

563,000

475,000

0

475,000 +

475,000

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...
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นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)
มติที่ประชุม

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย
(เลขำนุกำรสภำ อบต.)

มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง
เนื่องด้วยนำยกฯ ได้เสนอญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญ ญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ ำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
1 . ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561
2. ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561
3. ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.2561
4. ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ
ทำงสำธำรณะ พ.ศ.2561
5. ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ พ.ศ.2561
เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้ อ 45 ญั ต ติ ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ป ระชุ ม สภำท้ อ งถิ่ น จะอนุ มั ติ ใ ห้ พิ จ ำรณำสำมวำระ
รวดเดียวก็ได้
ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริ หำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภำ
ท้ อ งถิ่ น เป็ น คณะกรรมกำรแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภำ โดยให้ ป ระธำนที่ ป ระชุ ม เป็ น ประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ
โดยพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว พิจำรณำตำมวำระ ดังนี้
กำรพิจำรณำวำระที่ ๑ ให้ที่ประชุมปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำ
จะรั บ หลั ก กำรแห่ ง ร่ ำ งข้อ บั ญ ญั ติ นั้ น หรือ ไม่ หำกมีส มำชิ ก สภำฯ ได้ อ ภิ ป รำยในเรื่ อ งนั้ น
พอสมควรแล้ ว ญั ต ติ ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภำท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก กำร ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/กำรพิจำรณำ...
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กำรพิจ ำรณำวำระที่ ๒ ในกำรพิจำรณำร่ ำงข้อ บัญ ญัติ ในวำระที่ ๒ ให้ ปรึกษำเรื่อ ง
ตำมลำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไ ขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น
กำรพิจำรณำวำระที่ ๓ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญ ญัติในวำระที่ ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย
เว้นแต่ที่ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้
ให้ที่ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

ครับ ตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งที่ประชุม ญัตติเพื่อพิจำรณำในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติฯ
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ชี้แจงรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ ครับ

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ขอบคุณท่ำนประธำนสภำครับ กระผมขอชี้แจงร่ำงข้อบัญญัติร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำร
(นำยก อบต.)
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ทั้ง 5 เรื่อง
ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว และในขั้นตอนกำรพิจำรณำ
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลฯ ผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภำพิจำรณำสำมวำระรวด ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ ด้วยข้อบั ง คับกำรประชุม สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

ตำมที่ท่ำนนำยกฯ เสนอต่อสภำฯ ขอให้ที่ประชุมสภำฯ พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ทั้ง 5 เรื่อง สำมวำระ
รวดนั้น กระผมขอให้ที่ประชุมพิจำรณำและขอมติด้วยครับ
- ผู้ใดเห็ นชอบพิ จำรณำร่ำงข้อบัญญั ติ ฯ ตำมพระรำชบัญ ญั ติก ำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
ทั้ง 5 เรื่อง สำมวำระรวด โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ ใ ดไม่ พิ จ ำรณำร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรสำธำรณสุ ข พ.ศ.2535
ทั้ง 5 เรื่อง สำมวำระรวด โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มี ม ติ เ ห็ น ชอบพิ จ ำรณำร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบำงปลำม้ ำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ทั้ง 5 เรื่อง สำมวำระรวด ด้วยคะแนนเสียง
18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/นำยอภิวัฒน์...
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นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ได้เลยครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ กระผมขอชี้แจงไปทีละเรื่องครับ
1. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดมูล
(นำยก อบต.)
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561
วำระที่ 1 รับหลักกำร
กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญ ญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญ ญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561
หลักกำร
ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
โดยที่ ก ำรจั ด กำรมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะอำจเป็ น อั น ตรำยต่ อ
สุขภำพของประชำชนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อที่เหมำะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและ
ป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุ เดือดร้อนรำคำญต่อประชำชน
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง แวดล้อมอีกด้วย ซึ่ง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรหลำยขั้นตอนตั้งแต่กำรเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
มำตรกำรเกี่ยวกับสุขลักษณะในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ดำเนินกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ ขน
หรือ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อของรำชกำรส่วนท้องถิ่นและอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร จึงตรำข้อบัญญัตินี้
ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

ตำมที่ท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 แล้วนั้น เชิญสมำชิก
สภำฯ อภิปรำย ในหลักกำรแห่ง ร่ำงข้อบัญ ญัติ ฯ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561
ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...
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นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีม ติ เห็ นชอบรั บหลั กกำรแห่ ง ร่ ำงข้อ บั ญ ญั ติฯ เรื่ อง กำรจั ด มูล ฝอยติ ดเชื้ อ พ.ศ.2561
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญ ญัติฯ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2561 ในวำระที่ 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำไปแล้ว
จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ 2 แปรญัตติ และวำระที่ 3 ลงมติ ตรำเป็นข้อบัญ ญัติ
ต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

วำระที่ 3 ลงมติเพื่อตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่ ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่
ที่ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่
ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่น
หรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญ ญัติ
โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญ ญัติ
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...

~9~

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ
2. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำร
(นำยก อบต.)
สิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561
วำระที่ 1 รับหลักกำร
กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญ ญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญ ญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561
หลักกำร
ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
เหตุผล
โดยที่กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของ
ประชำชนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลที่เหมำะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีกำร
แพร่กระจำยของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคำญต่อประชำชน และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรหลำยขั้นตอน
ตั้งแต่กำรเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรเกี่ยวกับ
สุขลักษณะในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจกำรรับ
ทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำร
คิดค่ำบริกำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นและอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจกำรรับทำ
กำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิด
ค่ำบริกำร จึงตรำข้อบัญญัตินี้
ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

ตำมที่ท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 แล้วนั้น เชิญสมำชิก
สภำฯ อภิปรำย ในหลักกำรแห่ง ร่ำงข้อบัญ ญัติ ฯ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่ง ปฏิกูล พ.ศ.2561
ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...

~ 10 ~

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มี ม ติ เห็ นชอบรั บหลั ก กำรแห่ ง ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ เรื่ อง กำรจั ด กำรสิ่ ง ปฏิ กู ล พ.ศ.2561
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ
เมื่อที่ป ระชุมมี มติเห็น ชอบรับ หลักกำรร่ำงข้ อบัญ ญัติ ฯ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่ง ปฏิกู ล
พ.ศ.2561 ในวำระที่ 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำไปแล้ว
จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ 2 แปรญัตติ และวำระที่ 3 ลงมติ ตรำเป็นข้อบัญ ญัติ
ต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

วำระที่ 3 ลงมติเพื่ อตรำเป็นข้ อบัญ ญัติอ งค์ กำรบริห ำรส่ วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่ อง กำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญ ญัติในวำระที่ ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย
เว้นแต่ที่ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้
ให้ที่ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็น
อย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่ง ปฏิกูล พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญ ญั ติ
โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่ง ปฏิกูล พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติ เห็ นชอบร่ ำงข้อบั ญญั ติ เรื่อง กำรจัด กำรสิ่ ง ปฏิ กูล พ.ศ.2561 ให้ ตรำเป็นข้ อบั ญ ญั ติ
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...

~ 11 ~

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ
3. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุม
(นำยก อบต.)
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
วำระที่ 1 รับหลักกำร
กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญ ญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญ ญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
หลักกำร
ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เหตุผล
กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บำงชนิดหรือบำงประเภทให้เหมำะสมกับสภำพ
กำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะสำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำเหตุเดือดร้อนรำคำญจำก
สัตว์เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีพของประชำชน
และสำมำรถป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ สมควรกำหนดเขตควบคุมกำรเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ จึงตรำข้อบัญญัตินี้
ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

ตำมที่ท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 แล้วนั้น
เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

- ไม่มี –
เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
โปรดยกมือขึ้น
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติ เห็ นชอบรั บหลั กกำรแห่ง ร่ำงข้อ บัญ ญัติฯ เรื่อง กำรควบคุ มกำรเลี้ยงหรื อปล่ อยสัต ว์
พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

มติที่ประชุม

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/นำยอภิวัฒน์...

~ 12 ~

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

นำยนำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)
นำยวรินทร กำงกั้น

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ในวำระที่ 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมกำรแปรญัตติเต็ม
สภำไปแล้ว จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ 2 แปรญัตติ และวำระที่ 3 ลงมติ ตรำเป็น
ข้อบัญญัติต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ
ร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 มีกำรกำหนดโทษ
หรือไม่ กระผม
มีกำรกำหนดโทษตำมกฎกระทรวงที่บัญญัติไว้ ครับ

(นักจัดกำรงำนทั่วไป
ชำนำญกำร
รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำร
กองสำธำรณสุขฯ)

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยนำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)
มติที่ประชุม
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

มติที่ประชุม

ท่ำนใดขอแปรญัตติ ตำมที่ท่ำนนำยกฯ เสนอร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ตำมที่ท่ำนนำยกฯ ชี้แจงต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติหรือไม่ครับ
ครั บ ผมได้ ต รวจดู เ อกสำรร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ เรื่ อง กำรควบคุ ม กำรเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์
พ.ศ.2561 แล้ว ผมมีควำมเห็นว่ำน่ำจะคงร่ำงฯ เดิมเอำไว้ครับ
ตำมที่ท่ำนนำชัยฯ เสนอมำ มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนออย่ำงอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมเพื่อให้ควำมเห็นชอบคงร่ำงเดิมข้อบัญญัติฯ
ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร
วำระที่ 3 ลงมติเพื่ อตรำเป็นข้ อบัญ ญัติอ งค์ กำรบริห ำรส่ วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่ อง กำร
ควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่ ๓ ไม่มี
กำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำร
พิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำรท่ำน
ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ ใดเห็ นชอบร่ ำงข้ อบั ญ ญั ติ เรื่ อง กำรควบคุ ม กำรเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ พ.ศ.2561
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ ใดไม่ เห็ นชอบร่ ำงข้ อบั ญญั ติ เรื่ อง กำรควบคุ ม กำรเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ พ.ศ.2561
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติ เห็ นชอบร่ ำงข้อบั ญญั ติ เรื่อง กำรจัด กำรสิ่ ง ปฏิ กูล พ.ศ.2561 ให้ ตรำเป็นข้ อบั ญ ญั ติ
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)

/นำยอภิวัฒน์...

~ 13 ~

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ
4. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุม
(นำยก อบต.)
กำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.2561
วำระที่ 1 รับหลักกำร
กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญ ญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญ ญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุ มกำรจำหน่ำยสิ นค้ำในที่หรือทำง
สำธำรณะ พ.ศ.2561
หลักกำร
ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
เหตุผล
โดยที่ ก ำรด ำเนิ น กิ จ กำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ในที่ ห รื อ ทำงสำธำรณะที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สุขลักษณะอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีก
ด้วยสมควรกำหนดสุขลักษณะในกำรดำเนินกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่ หรือทำงสำธำรณะ
หลั กเกณฑ์ ก ำรอนุ ญ ำตให้ด ำเนิ นกิ จ กำรจ ำหน่ ำ ยสิ นค้ ำ ในที่ หรื อทำงสำธำรณะและอัต รำ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้ดำเนินกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะจึงตรำ
ข้อบัญญัตินี้
ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

ตำมที่ท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
พ.ศ.2561 แล้วนั้น เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย ในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำร
ควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะพ.ศ.2561 ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำย
ครับ ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...

~ 14 ~

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

มติที่ประชุม

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ ใดรั บหลั กกำรแห่ งร่ ำงข้ อบั ญ ญั ติ เรื่ อง กำรควบคุ ม กำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ในที่ ห รื อ ทำง
สำธำรณะ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ ใดไม่รั บหลั กกำรแห่งร่ ำงข้ อบั ญญั ติ เรื่อง กำรควบคุม กำรจ ำหน่ ำยสิ น ค้ำ ในที่ ห รือ ทำง
สำธำรณะ พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำง
สำธำรณะ พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง
วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกำรจำหน่ำย
สิ น ค้ ำ ในที่ ห รื อ ทำงสำธำรณะ พ.ศ.2561 ในวำระที่ 1 ไปแล้ ว และมี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำไปแล้ว จำกนี้ จึง เป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ 2 แปรญัตติ
และวำระที่ 3 ลงมติ ตรำเป็นข้อบัญญัติต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็
ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

วำระที่ 3 ลงมติเพื่ อตรำเป็นข้ อบัญ ญัติอ งค์ กำรบริห ำรส่ วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่ อง กำร
ควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.2561 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
ในวำระที่ ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอัน
สมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มี
กรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ ใดเห็ นชอบร่ ำงข้อบัญญัติ เรื่ อง กำรควบคุม กำรจ ำหน่ำยสิน ค้ำ ในที่ห รือทำงสำธำรณะ
พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
พ.ศ.2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ พ.ศ.
2561 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

มติที่ประชุม

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...

~ 15 ~

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ ครับ ต่อไปขอเชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดญัตติ เรื่องต่อไปได้เลยครับ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ครับ
5. ญัตติ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุม
(นำยก อบต.)
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561
วำระที่ 1 รับหลักกำร
กระผมขอแถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญ ญัติ และเหตุผลในกำรเสนอร่ำงข้อบัญ ญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
พ.ศ.2561
หลักกำร
ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
เหตุผล
โดยที่กำรดำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอำจ
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง แวดล้อมอีกด้วย สมควร
กำหนดประเภทของกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพให้เป็นกิจกำรที่ต้องมีกำรควบคุมภำยใน
ท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแล
สภำพหรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้ดำเนินกิจกำรและมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ
หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำตให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จึงตรำข้อบัญญัตินี้
ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

ตำมที่ท่ำนนำยกฯ ได้แถลงหลักกำรของร่ำงข้อบัญญัติฯ เหตุผลที่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561
แล้วนั้น เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำย ในหลักกำรแห่ง ร่ำงข้อบัญ ญัติ ฯ เรื่อง กำรควบคุม
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561 ขอเชิญท่ำนสมำชิกฯ อภิปรำยครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...
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นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อภิปรำยและตอบข้อซักถำมแล้ว กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ ใดรั บหลั กกำรแห่ ง ร่ ำงข้ อบั ญญั ติ เรื่ อง กำรควบคุ ม กิ จ กำรที่ เ ป็ น อั น ตรำยต่ อ สุ ข ภำพ
พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ ใดไม่ รับหลั กกำรแห่งร่ำงข้ อบั ญญั ติ เรื่ อง กำรควบคุม กิจ กำรที่เ ป็น อัน ตรำยต่อ สุข ภำพ
พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้น
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

วำระที่ 2 กำรแปรญัตติ
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561 ในวำระที่ 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปร
ญัตติเต็มสภำไปแล้ว จำกนี้ จึงเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ 2 แปรญัตติ และวำระที่ 3 ลงมติ
ตรำเป็นข้อบัญญัติต่อไป คณะกรรมกำรแปรญัตติท่ำนใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่ำงเดิมไว้ทุกประกำร

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)

วำระที่ 3 ลงมติเพื่ อตรำเป็นข้ อบัญ ญัติอ งค์ กำรบริห ำรส่ วนต ำบลบำงปลำม้ำ เรื่ อง กำร
ควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระ
ที่ ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควร
ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมกำร
ท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่เห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
จำนวนผู้เข้ำประชุม
19
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
1
มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2561
ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

มติที่ประชุม

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ระเบียบวำระ...
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ระเบียบวำระที่ 5
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย
(เลขำนุกำรสภำฯ)

เรื่องอื่นๆ
- ญัตติ เรื่อง กำรกำหนดจำนวนสมัยประชุมสำมัญ ระยะเวลำ วันเริ่มต้นประชุม ประจำปี
2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีของปีถัดไป
ต่อไปขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ
ขอนำเรียนปรึกษำในที่ประชุม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับในกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 กำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสมัยสำมัญประจำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสำมัญประจำปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป
กำรกำหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนด ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 53 บัญญัติว่ำ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ
สองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย
วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำหนดสมัยประชุมสำมัญ
สมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำก
นำยอำเภอ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 287 วรรคสำม
บัญญัติให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนต่ อ ประชำชนใน
เรื่ อ งกำรจั ด ทำงบประมำณกำรใช้ จ่ำยและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี เพื่อให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและกำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28
และข้อ 29 (1), (2), (4) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกควำมใน (3) ของข้อ
29 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อ สภำท้ องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยทั่วไปอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
ระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรงบประมำณขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 3 วิธีกำรจัดทำงบประมำณ
ข้อ 23 วรรคสอง เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมำณยอดใดเป็น
งบประมำณประจำปีแ ล้วให้เจ้ำหน้ำที่ง บประมำณรวบรวมและจัด ทำเป็นร่ำงงบประมำณ
รำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภำท้องถิ่น
ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/(5) ผู้บริหำรท้องถิ่น...
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กล่ำวคือ
1. เดือนเมษำยน สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น
2. เดือนสิงหำคม สภำฯ จะต้องประชุมเพื่อพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ไม่เกินวันที่ 15 สิงหำคม
3. เดื อ นตุ ล ำคม สภำฯ จะต้ องประชุ มเพื่ อพิ จ ำรณำกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น และกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะ
ดังนั้น กระผมจึงขอนำเรียนปรึกษำกำรกำหนดสมัยสำมัญประจำปี เพื่อให้สภำฯ
ร่วมพิจำรณำกำหนดสมัยประชุมสำมัญประจำปี ครับ
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ กระผมขอเสนอให้มีกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ จำนวนสมัยประชุม
(นำยก อบต.)
สำมัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีของปีถัดไป รำยละเอียด
ดังนี้
1. สมัยประชุมสำมัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 16 เมษำยน 2561
ถึง 30 เมษำยน 2561 มีกำหนด 15 วัน
2. สมัยประชุมสำมัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 13 สิงหำคม 2561
ถึง 27 สิงหำคม 2561 มีกำหนด 15 วัน
3. สมัยประชุมสำมัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 17 ตุลำคม 2561
ถึง 31 ตุลำคม 2561 มีกำหนด 15 วัน
4. สมั ยประชุมสำมัญ ประจ ำปี สมัยแรก ของปี ถัดไป วั นที่ 17 มกรำคม 2562
ถึง 31 มกรำคม 2562 มีกำหนด 15 วัน
นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอสมัยประชุมและวันประชุมนอกจำกที่ท่ำนนำยกฯ เสนอหรือไม่ ถ้ำไม่มี
(ประธำนสภำ อบต.)
ขอมติที่ประชุม เพื่อให้ควำมเห็นชอบกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และ
วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปีของปีถัดไป ดังกล่ำว ด้วยครับ
- ผู้ใดเห็นชอบกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจำปีของปีถัดไป โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่เห็นชอบกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจำปีของปีถัดไป โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
20
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
2
มีมติเห็นชอบกำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ
ประจำปีของปีถัดไป ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์ ...
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นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ
(นำยก อบต.)

มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมสภำฯ อีกหรือไม่ครับ
ครับ ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ
เรื่องที่ 1 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ กำหนดกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
งวดเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
วันที่
หมู่ที่
สถำนที่
เวลำ
6 กุมภำพันธ์ 2561
11
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 11
08.30 – 09.30 น.
3
09.30 – 10.30 น.
6 กุมภำพันธ์ 2561
อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้
12
10.30 – 11.30 น.
6 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 12
5
13.00 – 14.00 น.
6 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 5
6
14.00 – 15.30 น.
6 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 6
10
08.30 – 09.30 น.
7 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 10
1
09.30 – 10.30 น.
7 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 1
9
10.30 – 11.30 น.
7 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 9
4
13.00 – 14.00 น.
7 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 4
8
14.00 – 15.30 น.
7 กุมภำพันธ์ 2561
ศำลำรวมใจ หมู่ที่ 8
หมำยเหตุ

1. ขอควำมอนุเครำะห์ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต.
จัดสถำนที่ในกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ ตำมวันและ
เวลำ ดังกล่ำว ขอขอบพระคุณ
2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์
ไม่สำมำรถมำรับเงินฯ ได้ ตำมวันและเวลำ ดังกล่ำว สำมำรถมำรับได้ที่
ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ตั้งแต่ วันที่ 9 – 23
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ เรื่องที่ 2 โครงกำรเฝ้ำระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณำกำรของประเทศไทย ครั้งที่ 1 /2561
(นำยก อบต.)
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ได้รับแจ้ง จำก อำเภอบำงปลำม้ำ และ
ได้รับแจ้งจำกจังหวัดสุพรรณบุรีว่ำ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่ำ กรมปศุสัตว์มี
นโยบำยค้ำหำโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณำกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพื่อให้กำร
ด ำเนิ น โครงกำรดั ง กล่ ำ วบรรลุ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กรมปศุ สั ต ว์
ได้กำหนดให้ดำเนินกำร ครั้งที่ /2561 ระหว่ำงวันที่ 8 มกรำคม – 9 กุมภำพันธ์ 2561
เป็นเวลำ 1 เดือน
เพื่อ ให้ กำรด ำเนินกำรโครงกำรเฝ้ ำระวั ง โรคไข้ห วัด นกเชิ ง รุ กแบบบู รณำกำรของ
ประเทศไทย ครั้งที่ /2561 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจำรณำดำเนินกำรดังนี้

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/1. ประสำน ...
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1. ประสำนกั บ หน่ ว ยงำนปศุ สั ต ว์ ใ นระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรเฝ้ ำ ระวั ง โรค
โดยสอบถำมลัก ษณะอำกำรสัตว์ ปีก จำกเจ้ำ ของทุก รำย ในระยะเวลำ 30 วัน ที่ผ่ำ นมำ
พร้อมจัดทำข้อมูลดังกล่ำว
2. กรณีเมื่อทรำบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตำย โดยมีลักษณะน่ำสงสัยโรคไข้หวัด
นกให้ดำเนินกำรแจ้งสำนักงำนปศุสัตว์อำเภอ เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ
3. ร่วมกับหน่วยงำนปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ทำลำยสัตว์ปีกที่เหลือในฝูงและสัตว์ปีก
บริเวณใกล้เคียงที่คำดว่ำมีโอกำสได้รับเชื้อโรคแล้วทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องรอผลกำรตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำรและดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรคในพื้นที่อย่ำงเร่งด่วนทันที
4. เตรี ยมควำมพร้อ มด้ำ นบุ คลำกร งบประมำณ และวั ส ดุอุ ป กรณ์ เพื่ อ รองรั บ
สถำนกำรณ์ระบำดของโรคไข้หวัดนก
รำยละเอียดสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ www.suphanburi.go.th (หนังสือรำชกำร)
เรื่องที่ 3 โครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ได้รับแจ้งจำก อำเภอบำงปลำม้ำ และ
ได้ รั บ แจ้ ง จำกจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ว่ ำ กรมส่ ง เสริ ม กำรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ว่ ำ
ด้วยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560- 2564 ได้กำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศไว้ 6 ด้ำน เพื่อนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน
โดยเน้นให้มีกำรเติบโตเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่ง ยืน และแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรขยะมู ลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ได้กำหนดแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของประเทศที่มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชน ซึ่ง กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่ง เสริมกำรปกครองท้อ งถิ่น เห็นว่ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรจั ดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่ำง
เป็นระบบ โดยใช้ 3 RS : Rdduce Reuse Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมำใช้ใหม่) และ
ช่วยปกป้อง รักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมสมดุลและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็น
ธรรม อย่ำงไรก็ตำมกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในเรื่อง
ดังกล่ำว จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนอย่ำงเต็มที่ เริ่มจำกกำรปลูกฝังจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อมในระดับ
เยำวชน กำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยเพื่อช่วยปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อมและถ่ำยทอดอง ค์
ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่ง แวดล้อมในระดับประชำชน กรมส่ง เสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้ริเริ่มโครงกำรอำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ ได้ดำเนินกำร ดังนี้
1. ประชำสัมพั นธ์ให้ประชำชนทรำบอย่ ำงทั่วถึ ง ว่ำ อำสำสมัค รท้องถิ่น รักษ์โลก
(อถล.) คือ บุคคลที่มีควำมสนใจ มีควำมสมัครใจ มีควำมเสียสละ และอุทิศตนในกำรทำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตน ใช้ชื่อย่อ
ว่ำ “อถล.” ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้ต้องมีคุณสมบัติในเบื้องต้น คือ มีสัญชำติไทย
มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนำอยู่ใน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ มีควำม
สมัครใจและมีจิตอำสำเข้ำร่วมดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย
รวมถึงกำรปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อม

สำเนำถูกต้อง

/2. เปิดรับสมัคร...

(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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2. เปิดรับสมัครอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และรำยงำนยอดกำรรับสมัคร
อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้อำเภอบำงปลำม้ำทรำบทุกวันจันทร์ของสัปดำห์ โดยรำยงำน
ครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 4 มกรำคม 2561 จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครสมัคร ครับ
มติที่ประชุม

- รับทรำบ -

นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.)
ปิดประชุมเวลำ

มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้ทรำบอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี
กระผมขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕61 ณ บัดนี้
๑1.45 น.

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

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ )
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ.2561
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ.......................................................... ประธำนกรรมกำร
(นำยชลอ แก้ววิชิต)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ลงชื่อ.......................................................... กรรมกำร
(นำยวิมล นิ่มอนงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ลงชื่อ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร
(นำยสมควร บุญมีรอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

