
รายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การส่วนต าบลบางพลับบริหารบางพลับ 

............................................ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเสกสิทธิ์    บุษบา ประธานสภาฯ นายเสกสิทธิ์  บุษบา 
๒. นายบุญเจิด   วงศ์น้อย รองประธานสภาฯ นายบุญเจิด   วงศ์น้อย 
๓. นายธนู   เรืองสุรีย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ นายธนู   เรืองสุรีย์ 
๔. นางนารี  ใจสุกใส สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ นางนารี ใจสุกใส 
๕. นางชุลี  ดากระบุตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ นางชุลี  ดากระบุตร 
๖. นายสมชาย  สาลิกุล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ นายสมชาย  สาลิกุล 
๗. นายสนั่น   ปานเฟือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ นายสนั่น   ปานเฟือง 
๘. นายประยูร   ใจเสือกุล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ นายประยูร   ใจเสือกุล 
๙. นายปานเดชา  ใจเสือกุล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ นายปานเดชา  ใจเสือกุล 

๑๐. นายนิทัดชัย    รื่นณรงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ นายนิทัดชัย    รื่นณรงค์ 
๑๑. นางสาวศิริพร   กะโห้แก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ นางสาวศิริพร  กะโห้แก้ว 
๑๒. นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า 
๑๓. นางสมหมาย    เกตุแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ นางสมหมาย    เกตุแก้ว 
๑๔. นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาอบต.บางพลับ นายธนวัฒน์ หมอนเมือง 
 ผู้ขาดประชุม - คน                                                                                                                                      
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายปราศรัย    แสวงทรัพย์ นายก อบต.ฯ นายปราศรัย    แสวงทรัพย์ 
๒. นายประเสริฐ   รูปหล่อ รองนายก อบต.ฯ นายประเสริฐ   รูปหล่อ 
๓. นายชาตรี   แย้มบางยาง รองนายก อบต.ฯ นายชาตรี   แย้มบางยาง 
๔. นายบ ารุง    ศรีทองแท้ เลขานุการ นายก อบต.ฯ นายบ ารุง    ศรีทองแท้ 
 

 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

            นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้า
ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เปิดการประชุม
เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑                          เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                    
         -ไม่มี-                                                                                        
ระเบียบวาระท่ี ๒                          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯอบต.สมัยสามัญสมัยที่ ๓/ 
                                               ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ที่ประชุม                                    ได้ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์                                
ระเบียบวาระท่ี ๓                          เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ                                      
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา                                รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายประยูร ใจเสือกุล                     ตามท่ีสภาฯได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และก าหนด 
                                               วันที่ ๑๖,๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. 
                                               เป็นวันเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 
        กระผมขอรายงานให้สภา อบต.บางพลับทราบ ดังนี้ วันที่ ๑๖ 

                                     สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา    
                                     ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ผู้บริหาร สมาชิกฯ ไม่ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ 
                                     คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอความเห็นให้คงร่างเดิมไว้ และสงวน 
                                     ค าแปรญัตติไว้ พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมในเรื่องดังกล่าว 
                                     ให้ประธานสภาฯเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม                                    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔                          เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๒และวาระที่ ๓ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ผมได้จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ                              ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                               ให้ผู้บริหารและสมาชิกแล้วที่แนบไปกับระเบียบวาระการประชุม 
                                               ในวันนี ้ซึ่งในรายงานการประชุมนั้น สรุปได้ว่าผู้บริหารและสมาชิก 
                                               ไม่ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการแปรญัตติได้สงวนค าแปรญัตติ  

                                     ไว้ ดังนั้นการพิจารณาวาระที่๒(การแปรญัตติ) ผมขอถามที่ประชุมว่า                                                
                                     ผู้บริหาร สมาชิกฯ มีความประสงค์จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้เสนอได้ 



๓ 

 

ที่ประชุม                                    ผู้บริหาร,สมาชิก ไม่ได้เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ การลงมต ิผมขอถามที่ประชุมว่า 
ประธานสภา ฯ                             ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                               จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
                                               พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ถ้าให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    ยกมือเป็นเอกฉันท์ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
ระเบียบวาระท่ี ๖                          เรื่องเสนอใหม ่
                                               ๑.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนต าบลบางพลับ เรื่อง การควบคุม 
                                               มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ................... 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       ขอเชิญนายปราศรัย แสวงทรัพย์ นายก อบต.บางพลับ 
ประธานสภาฯ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                 ขอมอบให้นายธนวัฒน์ หมอนเมือง ปลัด อบต.บางพลับได้ชี้แจง 
นายก อบตฯ                                รายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                  ร่างข้อบัญญัติงบองค์การบริการส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุม     
ปลัด อบตฯ                                 มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ................... มี 
                                               รายละเอียดดังนี้ 
  
                                                                                หลักการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การควบคุม     
                                               มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ...............  
                                                                                 เหตุผล 
 ด้วยปรากฏว่าในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีฝุ่นละอองและควันที่เกิด 
                                               จากการเผาในที่โล่ง ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ  หญ้าแห้ง  ตลอดถึงไฟ 
                                               ป่าท าให้เกิดมลพิษทางอากาศอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก   
                                               ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันมลพิษอันเกิดจากการกระท าหรือเกิดจาก 
                                               ธรรมชาติดังกล่าว ผู้บริหารจึงเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้สภา  
                                               พิจารณา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 (2) (7) และมาตรา  
                                               71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
                                               2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดต่างฯในร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                                               บริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น 
                                               ละอองจากการเผา พ.ศ................ตามเอกสารที่แจกให้ 



๔ 

 

นายเสกสิทธ์ บุษบา                       สมาชิก คงจะได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
ประธานสภาฯ                             เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ........ 
                                               มาบ้างแล้ว ประกอบกับได้รับทราบหลักการและเหตุผลความ จ าเป็นที่ 
                                               จะต้องมีข้อบัญญัติดังกล่าวไปแล้ว 
                                             - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                               เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ 
                                               ...................สามารถพิจารณาได้สามวาระรวดเดียวได้ ถ้าผู้บริหารหรือ 
                                               สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
                                               จะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาอนุมัติ ก็สามารถพิจารณาร่าง 
                                               ข้อบัญญัติดังกล่าว สามวาระรวดเดียวได้ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                 ได้เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
นายกฯ                                      เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ 
                                               ..................สามวาระรวดเดียว 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        สมาชิกฯมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม                                         
ประธานสภาฯ             ผมขอถามที่ประชุมว่า ตามที่นายกเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                                               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟ 
                                               และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ..........สามวาระรวดเดียว ถ้าที่ประชุม 
                                               อนุมัติขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       วาระท่ี ๑ รับหลักการ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 
ประธานสภาฯ                              พลับ เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  
                                               พ.ศ........ให้สมาชิกได้ปรึกษาในหลักการเรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การ
       บริหารสว่นต าบลบางพลับเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น 
                                               ละอองจากการเผา พ.ศ.........ส าหรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟ 
                                               และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ............สมาชิกได้รับทราบ รายละเอียด 
                                               ไปแล้วหากสมาชิกมีความประสงค์จะอภิปราย ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    สมาชิกฯไม่ได้ยกมือขออภิปราย 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        สมาชิกไม่ได้ยกมือขออภิปรายผมขอถามท่ีประชุมว่าจะรับหลักการ
ประธานสภาฯ                              ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุม 
                                               มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.............หรือไม่ถ้ารับ 
                                               หลักการขอให้ยกมือ                                                                                    
ที่ประชุม                                    ยกมือรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
                                               เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ..... 
                                               เป็นเอกฉันท์   
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นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภาฯ                              บริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น 
                                               ละอองจากการเผา พ.ศ………….พิจารณาสามวาระรวดเดียว การ       
             พิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม  
                                               สภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติผู้ 
                                               แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกฯ 
                                               ต้องการแปรญัตติขอให้เสนอค าแปรญัตติได้  
ที่ประชุม                                    ผู้บริหาร สมาชิกฯไม่ได้เสนอค าแปรญัตติ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                       ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย                       
ประธานสภาฯ                              เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
                                               ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็น  
                                               ข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ร่างข้อบัญญัติ 
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟ 
                                               และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ…….....ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ 
                                               บริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น 
                                               ละอองจากการเผา พ.ศ…….....ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    ยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 
                                               พลับเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา 
       พ.ศ…..…...ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง 
                                               การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ...........  
 ๒.ร่างข้อบัญญัติ อบต.บางพลับ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
                                               สัตว์ พ.ศ................ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       ขอเชิญนายปราศรัย แสวงทรัพย์ นายก อบต.บางพลับ 
ประธานสภาฯ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                 ขอมอบให้นายธนวัฒน์ หมอนเมือง ปลัด อบต.บางพลับได้ชี้แจง 
นายก อบตฯ                                รายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                  ร่างข้อบัญญัติงบองค์การบริการส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุม     
ปลัด อบตฯ                                 การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ................มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 หลักการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีข้อบัญญัติว่าด้วย เรื่องการเลี้ยง  
                                               หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ................  
 เหตุผล 
 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง 
                                               ชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด 
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                                               จากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ซึ่งพระราชบัญญัติ 
                                               การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึง 
                                               ตราข้อบัญญัตินี้โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่ง  
                                              พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
                                               2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ  มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา  
                                               44 และมาตรา 45      แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
                                     รายละเอียดต่างฯในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
                                               เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..................ตามเอกสาร 
                                               ที่แจกให้ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                       สมาชิก คงจะได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
ประธานสภาฯ                              เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..................มาบ้างแล้ว  
                                               ประกอบกับได้รับทราบหลักการและเหตุผลความ จ าเป็นที่จะต้องมี  
                                               ข้อบัญญัติดังกล่าวไปแล้ว                                                                    
                                             - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                               เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..................สามารถ 
                                               พิจารณาได้สามวาระรวดเดียวได้ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกจ านวนไม่ 
                                               น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
                                               เมื่อที่ประชุมสภาอนุมัติ ก็สามารถพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว สาม 
                                               วาระรวดเดียวได้ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                 ได้เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
นายกฯ                                      เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..............สามวาระ                  
                                               รวดเดียว 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        สมาชิกฯมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม                                         
ประธานสภาฯ                           ผมขอถามที่ประชุมว่า ตามที่นายกเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ 
                                               ปล่อยสัตว์ พ.ศ..................สามวาระรวดเดียว ถ้าที่ประชุม 
                                               อนุมัติขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       วาระท่ี ๑ รับหลักการ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 
ประธานสภาฯ                              พลับ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..................ให ้
                                               สมาชิกได้ปรึกษาในหลักการเรื่องร่างข้อบัญญัติองค์กาบริหารส่วน 
                                               ต าบลบางพลับเรื่องการการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ 
                                               ..................ส าหรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน 
                                               ต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ........... 
                                               สมาชิกได้รับทราบ รายละเอียดไปแล้วหากสมาชิกมีความประสงค์จะ  
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                                               อภิปราย ขอให้ยกมือขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    สมาชิกฯไม่ได้ยกมือขออภิปราย 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        สมาชิกไม่ได้ยกมือขออภิปรายผมขอถามท่ีประชุมว่าจะรับหลักการ
ประธานสภาฯ                              ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการควบคุมการ 
                                               เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..................หรือไม่ถ้ารับหลักการขอให้ยกมือ                                                                                    
ที่ประชุม                                    ยกมือรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
                                               เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..................เป็นเอกฉันท์   
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภาฯ                              บริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
                                               พ.ศ..................พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ีสอง 
                                               นั้นให้ที่ประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม  
                                               สภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติผู้ 
                                               แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกฯ 
                                               ต้องการ แปรญัตติขอให้เสนอค าแปรญัตติได้  
ที่ประชุม                                    ผู้บริหาร สมาชิกฯไม่ได้เสนอค าแปรญัตติ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                       ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ในวาระนี้จะไม่มีการ                       
ประธานสภาฯ                              อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาฯจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ 
                                               อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตรา 
                                               เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ร่าง ข้อบัญญัติ 
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
                                               ปล่อยสัตว์ พ.ศ..................ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                                               ต าบลบางพลับเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ............. 
                                               ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    ยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 
                                               พลับเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..................ตราเป็น  
                                               ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการควบคุมการเลี้ยง 
                                               หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.................. 
 ๓.ร่างข้อบัญญัติ อบต.บางพลับเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย        
                                               พ.ศ.................. 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       ขอเชิญนายปราศรัย แสวงทรัพย์ นายก อบต.บางพลับ 
ประธานสภาฯ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                 ขอมอบให้นายธนวัฒน์ หมอนเมือง ปลัด อบต.บางพลับได้ชี้แจง 
นายก อบตฯ                                รายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                  ร่างข้อบัญญัติงบองค์การบริการส่วนต าบลบางพลับ เรื่องหลักเกณฑ ์    
ปลัด อบตฯ                                 การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ................มีรายละเอียดดังนี้ 
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                                                                หลักการ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี ข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
                                               คัดแยกมูลฝอย พ.ศ................. 
 เหตุผล 

 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะ  
                                               มูลฝอยให้ราชการสว่นท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้  
                                               ในที่สาธารณะและสถานราชการให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภท 
                                               ของมูลฝอย โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์  
                                               มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
                                               เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นไปอย่างมี                
                                               ประสิทธิภาพบรรลวุัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องตรา     
                                               ข้อบัญญัตินี้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
                                               สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไข   
                                               เพ่ิมเติมโดยและมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ 
                                               สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึง           
                                               แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น  
                                               ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
 รายละเอียดต่างฯในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
                                               เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................ตามเอกสาร 
                                               ที่แจกให้ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                       สมาชิก คงจะได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
ประธานสภาฯ                              เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................มาบ้างแล้ว  
                                               ประกอบกบัได้รับทราบหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องมี  
                                               ข้อบัญญัติดังกล่าวไปแล้ว                                                                                                                 
                                             - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                               เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................สามารถพิจารณา 
                                               ได้สามวาระรวดเดียวได้ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
                                               ในสาม ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุม 
                                               สภาอนุมัติ ก็สามารถพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว สามวาระรวด 
                                               เดียวได้ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                 ได้เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
นายกฯ                                      เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................สามวาระรวดเดียว 
 



๙ 

 

นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        สมาชิกฯมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม                                         
ประธานสภาฯ ผมขอถามที่ประชุมว่า ตามที่นายกเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก 
                                               มูลฝอย พ.ศ..................สามวาระรวดเดียว ถ้าที่ประชุม 
                                               อนุมัติขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                    ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       วาระท่ี ๑ รับหลักการ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 
ประธานสภาฯ                              พลับ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................ให้สมาชิกได้ 
                                               ปรึกษาในหลักการเรื่องร่างข้อบัญญัติองค์กาบริหารส่วนต าบลบาง 
                                               พลับเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................ส าหรับ 
                                               หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่อง  
                                               หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................สมาชิกฯได้รับทราบ  
                                               รายละเอียดไปแล้วหากสมาชิกมีความประสงค์จะอภิปราย ขอให้                   
                                               ยกมือ 
ที่ประชุม                                    สมาชิกฯไม่ได้ยกมือขออภิปราย 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       สมาชิกไม่ได้ยกมือขออภิปรายผมขอถามท่ีประชุมว่าจะรับหลักการ
ประธานสภาฯ                              ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
                                               คัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................หรือไม่ถ้ารับหลักการขอให้ยกมือ                                                                                    
ที่ประชุม                                    ยกมือรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
                                               เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................เป็นเอกฉันท์   
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภาฯ                              บริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ 
                                               ..................พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ 
                                               ที่ประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม 
                                               เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ 
                                               ดว้ยวาจาได้ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกฯต้องการ แปรญัตติขอให้เสนอค า 
                                               แปรญัตติได้  
ที่ประชุม                                    ผู้บริหาร สมาชิกฯไม่ได้เสนอค าแปรญัตติ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                       ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ในวาระนี้จะไม่มีการ                         
ประธานสภาฯ                              อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาฯจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ 
                                               อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตรา 
                                               เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ร่าง ข้อบัญญัติ 
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  
                                               พ.ศ..................ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                               เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.................. ขอให้ยกมือ 



๑๐ 

 

ที่ประชุม                                    ยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 
                                               พลับเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..................ตราเป็น  
                                               ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง หลักเกณฑ์การคัด 
                                               แยกมูลฝอย พ.ศ.................. 
ระเบียบวาระ ๗                            เรื่องอ่ืนๆ 
นายปราศรยั แสวงทรัพย์ ผมขอเสนอให้สภาฯพิจารณาการโอนงบประมาณของกองช่างที่ 
นายก อบต.บางพลับ                      เกี่ยวกับกิจการประปา รายละเอียดขอให้ นายธนวัฒน์ หมอนเมือง 
 ได้ชี้แจง 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง ผมได้รับแจ้งจาก ผอ.กองช่างเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่าค่าวัสดุ 
ปลัด อบต.บางพลับ                        ก่อสร้างที่ตั้งงบประมาณไว้ในงานกิจการประปาคาดว่าจะไม่พอใช้จ่าย

จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนเพ่ิม การโอนงบประมาณในครั้งนี้ที่ไม่ได้
บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เนื่องจากผมได้ส่งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกฯเมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

                                               -ก่อนที่สภาฯจะรับพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ผมขอแก้ไขตัวเลขท่ีขอโอน       
                                               เพ่ิม โอนลด จาก ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                        ตามที่ นายก อบต.บางพลับ ได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาโอน 
ประธาน สภาฯ                             งบประมาณของกองช่างที่เกี่ยวกับกิจการประปาและตัวเลขท่ีปลัดฯได้

ขอแก้ไขนั้น ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเสนอญัตติด้วยวาจามี
เหตุผลความจ าเป็น อนุญาติให้บรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุม
คราวนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนให้ที่ประชุมได้
พิจารณา 

นายธนวัฒน์ หมอนเมือง การโอนงบประมาณรายจ่ายงานกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ 
ปลัด อบต.บางพลับ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 
 โอนเพิ่ม 
 ด้าน เศรษฐกิจ 
 แผนงาน การพาณิชย์ 
 งาน กิจการประปา 
 งบ ด าเนินงาน 
 หมวด ค่าวัสดุ 
 ประเภท วัสดุก่อสร้าง 
 -งบประมาณอนุมัติ                ๒๖๐,๐๐๐   บาท 
 -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      ๕๘,๖๒๕  บาท 
 -โอนเพิ่ม                            ๒๐๐,๐๐๐   บาท 



๑๑ 

 

 -งบประมาณคงเหลือหลังโอน    ๒๕๘,๖๒๕   บาท 
 รวมโอนเพ่ิม                        ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
 โอนลด 
 ด้าน เศรษฐกิจ 
 แผนงาน การพาณิชย์ 
 งาน กิจการประปา 
 งบ ลงทุน 
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 -งบประมาณอนุมัติ                ๒๕๐,๐๐๐   บาท 
 -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 -โอนลด                              ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
 -งบประมาณคงเหลือหลังโอน      ๕๐,๐๐๐   บาท 
 รวมโอนลด                          ๒๐๐,๐๐๐   บาท 

-การโอนงบประมาณในครั้งนี้ อยู่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ การโอนเป็นอ านาจของสภาฯ ตามข้อ ๒๗
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ 

นายเสกสิทธิ์ บุษบา สมาชิกฯ มีข้อสงสัยหรือจะสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ 
ประธานสภาฯ สอบถามได้ ถ้าไม่มี ผมขอถามที่ประชุม ถ้าที่ประชุมอนุมัติให้โอน

งบประมาณ ตามที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้ชี้แจง
รายละเอียดข้างต้น ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณตามรายละเอียดที่ ปลัด 
อบต.ได้ชี้แจง 

 เลิกประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
                                                       ลงชื่อ      ธนวัฒน์  หมอนเมือง     ผู้จดรายงานการประชุม      
                                                                (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)                  
                                                                      เลขานุการ สภาฯ                       
 
                                                       ลงชื่อ       เสกสิทธิ์  บุษบา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
                                        (นายเสกสิทธิ์  บุษบา) 

                          ประธานสภาฯ 


