
บันทึกบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสามัญ  สมัยท่ี สมัยสามัญ  สมัยท่ี 11    ประจ้าปี ประจ้าปี 25625622  

ครั งท่ี ครั งท่ี 11//25625622  
วันวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีท่ี  ท่ี  1414    กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์    25625622    เวลา  เวลา  1144..0000    นน..  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
---------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่8 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่5 
3 นายสมชัย   หลีเสงี่ยม เลขานกุารสภา อบต. ปลัด อบต. 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
5 นายอนุชติ   หาบหมาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
6 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
7 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  

10 นายสมบรูณ์   บนิหมูด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
11 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
12 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
13 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวฒุิ  ศรปีระสทิธิ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.   นายธ ารง   นนทแก้ว  ต าแหนง่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
  2.   นายธนกร   ช านาญ  ต าแหนง่นติิกรช านาญการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    
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นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562  

ครั งที่ 1/2562  วันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- ตามหนังสืออ าเภอกันตัง ที่ ตง ๐๐๒๓.๗/110 ลงวันที่ 14  มกราคม  ๒๕๖2 เรื่อง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนลาออกจากต าแหน่ง สิ นสุดลงนับตั งแต่
วันที่ ๑4 มกราคม ๒๕๖2 (นายประเสริฐ  ชนะนาค ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน หมู่ที่ 7  ต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขอ
ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เนื่องจากไปสมัครรับ
เลือกตั งเป็นผู้ใหญ่บ้าน)  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่าน อบต.สุวิทย์  ไชยภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 มาแล้วรายงานตัวด้วยนะครับ ทุกครั งใน 
ประธานสภา อบต. การประชุมสภา อบต. ถือว่าท่านไม่มีมารยาทในที่ประชุม ท่านเป็นตัวแทนของ

ประชาชนสมควรรักษาเวลาในที่ประชุมด้วยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 30  ตุลาคม  2561 ได้ส่ง

ให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการ
แก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมตริับรองรายงานการประชมุเปน็เอกฉนัท์ จ านวน ๑2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเพือ่พิจารณา 
๓.1 ญัตติพิจารณาก้าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖2 

นายสุทัศน์ ละเอียด การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญแรก 
ประธานสภา อบต. ของปีถัดไปครับ เชิญท่านเลขานุการสภา อบต. แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 
นายสมชัย หลีเสงี่ยม เรียน ท่านสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพ  กระผมขอชี แจงระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัย 
เลขานุการสภา อบต. ประชุม  ดังนี  
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ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ได้ก าหนดว่า  “ในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” และ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕4  
      ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี  

          (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัย
ในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นก าหนด 
      เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด ครับ  ตามที่ทางเลขานุการสภา อบต.  ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับใน 
ประธานสภา อบต. การก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นแล้วนะครับ ต่อไปก็ขอให้ทางสมาชิกสภา อบต.  ได้

เสนอว่าในการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 สมควรที่จะมีกี่สมัยครับ  
ขอเชิญครับ 

นายยาพาด สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผมนายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอให้  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖  มีการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 2 สมัยครับ 
นายสุทัศน์ ละเอยีด มีท่านใดจะเสนอเปน็อย่างอืน่อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกข็อมตทิี่ประชมุวา่ในปี 2562 จะให้ม ี
ประธานสภา อบต. การประชมุสภาสมัยสามญักีส่มัย ท่านใดเหน็สมควรให้มกีารประชมุ 2 สมัยยกมือครบั 
มติที่ประชุม  มีมตเิหน็ควรให้มกีารประชมุ 2 สมัย  จ านวน  12  เสยีง 
นายสุทัศน์ ละเอยีด สรุปที่ประชมุเหน็ควรใหม้ีการประชุมสภาสมัยสามญัประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 2  
ประธานสภา อบต. สมัย 
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นายสุทัศน์ ละเอียด ต่อไปให้ก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปีแต่ละครั งว่าควรจะ 
ประธานสภา อบต. เริ่มจากวันที่เท่าไหร่ และเดือนใด จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี พ.ศ.2562 การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ.๒๕62 ระหว่าง
วันที่ 1 –  15  กุมภาพันธ์ ๒๕62 ต่อไปให้ที่ประชุมได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.2562  

นายยาดพาด สะเละ เสนอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 ระหว่างวันที่ 1– 15 สิงหาคม ๒๕๖2 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ผู้รับรอง 
 ๑. นายสมบรูณ์   บินหมูด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
 ๒. นายส าราณ   ใจมุ่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมหากที่ประชุมเห็นว่าควร 
ประธานสภา อบต. ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ในวันที่ 1 –  15  สิงหาคม  2562 ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  มีมตเิหน็สมควร จ านวน  12  เสียง 
นายสุทัศน์ ละเอียด เป็นอันว่าที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ของปี พ.ศ.2562 เริ่ม  
ประธานสภา อบต. สมัยประชุมวันที่ 1 –  15 สิงหาคม  2562 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เมื่อที่ประชุมไม่มีเสนอนอกเหนือจากนี้แล้ว จึง  
ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุม มาดังนี  นะครับ 
ที่ประชุม มีมตกิ าหนดจ านวนสมัยประชุมสามญั ประจ าปี ๒๕๖2 ระยะเวลา และวนัเริม่สมัย

สามัญประจ าปีของปถีัดไป และระยะเวลาดังนี  
 สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 มี 2 สมัย 
 สมัยที่ ๑  ก าหนด 15 วนั  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 
 สมัยที่ 2  ก าหนด 15 วนั  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖2 
 และสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 เริม่วนัที่ 1 – 15  กมุภาพันธ์ 2563 มี

ก าหนด 15 วนั 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1. เห็นชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2. ไม่เหน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3. งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

 

3.2 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  จ านวน  1  
คน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แทนนายประเสริฐ  ชนะนาค 
เนื่องจากลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) ให้
ผู้บริหารแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกเป็นกรรมการ 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนต าบล เชิญครับ 
นายนิคม  สวนศร ี เสนอ นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ผู้รับรอง 
 ๑. นายอนุชิต   หาบหมาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
 ๒. นายยาพาด  สะเละ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้นาย

เอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

๓.3 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 ขององค์การบรหิารสว่นต้าบลบ่อน ้าร้อน 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561      
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั นตอน ดังนี   

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญผู้บริหารชี แจงเหตุผลและความจ าเป็น ที่ต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ที่ 
ประธานสภา อบต. ประชุมทราบ และลงมติต่อไป 
 
 
 

/นายธ ารง..... 
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นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ในญัตติร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับ  
ที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ และมีเหตุผลและความ
จ าเป็นดังนี   
หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 25 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั น รวมทั งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั งนี เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
2564) พร้อมทั งด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดท าข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 นั น 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในพื นที่เพ่ิมเติม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนั น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของ
ประชาชนได้ทันเวลา ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินนโยบายของ
รัฐบาล จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2564)  ฉบับ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 โดยถือระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  โดยให้ด าเนินการตาม
ขั นตอน  ดังนี  
 
 

 
 

/(1) คณะกรรมการ..... 
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     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
     (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหาร 
     (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
     เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
      ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวันไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู่
การปฏิบัติที่แท้จริง 

       ส าหรับรายละเอียดตามเอกสารได้น าส่งให้ทุกท่านไปแล้วนะครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.  
นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ นายก อบต. ได้ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วนะครับ ท่านสมาชิกสภาสงสัยอะไรบ้างไหม 
ประธานสภา อบต. ครับ หรือว่าจะดูระเบียบอย่างไรไปขอดูจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่

ประชุมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2564) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
บ่อน  าร้อน ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

๓.4 ญัตติพิจารณารา่งขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง การ
ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญนายก อบต. ชี แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ในญัตติร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์       
พ.ศ.2562 ผมมอบนิติกรชี แจงรายละเอียดครับ 

 
/นายธนกร..... 
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นายธนกร ช้านาญ เรียน ท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน การจัดท า 
นิติกรช านาญการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปลอ่ย

สัตว์ พ.ศ.2562 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนกลางในการด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติในการควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ ตาม  พ.ร.บ.การสาธารณสุข        
พ.ศ.2535 ส าหรับรายละเอียดของร่างข้อญัตติฯ แจ้งให้ทราบแล้วตามเอกสารที่แจก
ไป 
      “ชี แจงรายละเอียดของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ
ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562”  
     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน  าร้อนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอนายอ าเภอกันตัง ลงนามเห็นชอบ 
ก่อนส่งข้อบัญญัติฯ เพื่อไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ตามมาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออก
ข้อบัญญัติ ในการนี จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับฝ่าฝืน
ด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน ตามมาตรา 29 “เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั งหมดของพื นที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั นเป็นเขตควบคุมการเลี ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ได้ การออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
     ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบาง
ประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตที่การเลี ยงหรือปล่อยสัตว์
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้”   

นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ในญัตติร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์        
พ.ศ.2562 ที่ได้น าเสนอที่ประชุมไปแล้วนั น และในขั นตอนการพิจารณาข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนนี  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามวาระ 

/นายธนกร..... 
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รวด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมสภาจะเป็นผู้เสนอก็ได้ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ 
ประธานสภา อบต. ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว  
ที่ประชุม เห็นชอบ 
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 การพิจารณาในวาระที่หน่ึง 
นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาว่ารับหลัก 
ประธานสภา อบต. การร่างข้อบัญญัตินี หรือไม่ 
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.
2562 ฉบับนี มาเพ่ือที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณา ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผลดังนี  
หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2562 เพ่ือบังคับใช้ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

   เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน  าร้อน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ให้กระท าได้โดยการ
ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี    
ร่างข้อบัญญัติฯ  มีจ านวน 12 ข้อ ซึ่งได้แจกเอกสารให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไปแล้วนั น 

นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ นายก อบต. ได้ชี แจงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ให้ท่ี

ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา อบต . ท่านใดต้องการจะ
อภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 

/นายยาพาด..... 
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นายยาพาด  สะเละ เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ นายก อบต. และเพื่อนสมาชิกสภา อบต. ทุก 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ท่านครับ ในส่วนของการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ

ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 อาจจะเป็นผลดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเรา
ประชาสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าประเด็นปัญหาสัตว์เลี้ยง จะเป็นปัญหาเยอะ
มาก ผมอยากฝากถึงการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง การท าความเข้าใจกันตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่า
จะโดนปรับ หรือนอกเหนือจากที่มีความผิดแล้วก็ตาม ท าให้ประชาชนได้เห็นว่ามี
กฎหมายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้ว เมื่อร่างข้อบัญญัตินี ผ่านการอนุมัติ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ้าง เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายสุวิทย์  ไชยภักดี เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านครับ การ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ปล่อยสัตว์เข้าไปในสถานที่เอกชนสามารถกระท าได้ไม่ครับ หรือมีความผิดทางกฎหมาย

หรือไม่อย่างไรครับ 
นายธนกร ช้านาญ เรียน ท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ขอเรียนว่า 
นิติกรช านาญการ มีความผิดตามข้อบัญญัตินี  ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและส่วนมากจะไม่ยอมรับเพราะว่า

เจตนาต้องการให้ผู้ที่เลี ยงสัตว์ได้ตัดสินใจว่านี คือสัตว์ที่ตนเองเลี ยงหรือไม่ใช่  สัตว์ที่
ตนเองเลี ยง ปัจจุบันนี บางทีสัตว์เลี ยงพอเกิดเรื่องก็บอกว่าไม่ใช่สัตว์ของตนเอง ท าให้
เกิดปัญหามาตลอด สาระส าคัญของข้อบัญญัติฉบับนี มีไว้เพ่ือป้องกันสัตว์เลี ยงในที่
สาธารณะ หากมีจ านวนหลายตัว ต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ออกมาสู่ที่สาธารณะซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อผู้อื่นได้ โดยเนื อหาซึ่งให้มีผลบังคับใช้กับเจ้าของสัตว์ให้ถือปฏิบัติเท่านั น 
ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก ถ้าไม่มีสมาชิกสภา อบต.  
ประธานสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุม

การเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี 
หรือไม่ ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1.   รับหลักการ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมร่ับหลักการ จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

การพิจารณาในวาระทีส่อง 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ขั นแปรญัตติ ขอให้แต่งตั งคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี

ผู้ใดเสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ  
 
 

 
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ยกมือครับ 
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบต. มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 เมื่อสภาพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ในวาระท่ีสอง ขั นแปร
ญัตติ ขอเชิญพิจารณา 

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 เนื่องจากข้อบัญญัติดังกล่าวมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

ประธานคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ก็ถือว่าที่ 
แปรญัตติ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม ขอให้ที่ประชุมสภา อบต. พิจารณาใน

วาระท่ีสองต่อไป 
นายสุทัศน์ ละเอียด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ขอมติที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา อบต. ในวาระท่ีสอง ขั นแปรญัตติ ว่าให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการแปร

ญัตติหรือไม่ หากเห็นชอบ ยกมือครับ  
ที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิก อบต. ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.

2562 ให้คงร่างเดิม และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว ผมขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาวาระที ่2 ขั นแปรญตัติ ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

การพิจารณาในวาระที่สาม 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ  
ประธานสภา อบต. ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 วาระที่สาม ขั นลงมติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 52 ก าหนดว่า  

 
/การพิจารณา... 
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      การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก ถ้าไม่มีอภิปราย ผมขอมติ 
ประธานสภา อบต. ที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ

ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

 

๓.5 ญัตติพิจารณารา่งขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญนายก อบต. ชี แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ในส่วนญัตติร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ผมมอบนิติกรชี แจงรายละเอียดครับ 

นายธนกร ช้านาญ เรียน ท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน การจัดท า 
นิติกรช านาญการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติใน
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ส าหรับรายละเอียดของร่างข้อญัตติฯ แจ้งให้ทราบแล้วตามเอกสารที่แจกไป 
      “ชี แจงรายละเอียดของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562”  
     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน  าร้อนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอนายอ าเภอกันตัง ลงนามเห็นชอบ 
ก่อนส่งข้อบัญญัติฯ เพื่อไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ตามมาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อ 
 

/ข้อบัญญัติ..... 
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บัญญัติ ในการนี จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับฝ่าฝืนด้วยก็
ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน ตามมาตรา 29 “เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั งหมดของพื นที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั นเป็นเขตควบคุมการเลี ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ได้ การออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
     ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบาง
ประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตที่การเลี ยงหรือปล่อยสัตว์
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้”   

นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ในญัตติร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2562 ที่ได้น าเสนอที่ประชุมไปแล้วนั น และในขั นตอนการพิจารณาข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนนี  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามวาระ
รวด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมสภาจะเป็นผู้เสนอก็ได้ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ 
ประธานสภา อบต. ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว  
ที่ประชุม เห็นชอบ 
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 การพิจารณาในวาระที่หน่ึง 
นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาว่ารับหลัก 
ประธานสภา อบต. การร่างข้อบัญญัตินี หรือไม่ 
 
 
 

/นายธ ารง..... 
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นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2562 ฉบับนี มาเพ่ือที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณา ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลดังนี  
หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 เพ่ือ
บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

   เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการ
ควบคุม ในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี   

นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ นายก อบต. ได้ชี แจงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       

พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
ต้องการจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2562 ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี หรือไม่ ยกมือครับ 

  1.   รับหลักการ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมร่ับหลักการ จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

การพิจารณาในวาระทีส่อง 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ขั นแปรญัตติ ขอให้แต่งตั งคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี

ผู้ใดเสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ  
ที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ยกมือครับ 
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบต. มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 เมื่อสภาพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม 
 

 
/สภา โดยให้..... 
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สภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ในวาระที่สอง 
ขั นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา 

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 เนื่องจากข้อบัญญัติ
ดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

ประธานคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ก็ถือว่าที่ 
แปรญัตติ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม ขอให้ที่ประชุมสภา อบต . พิจารณาใน

วาระที่สองต่อไป 
นายสุทัศน์ ละเอียด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ขอมติที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา อบต. ในวาระที่สอง ขั นแปรญัตติ ว่าให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการแปร

ญัตติหรือไม่ หากเห็นชอบ ยกมือครับ  
ที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิก อบต. ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.2562 ให้คงร่างเดิม และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว ผมขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาวาระที ่2 ขั นแปรญัตติ ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

การพิจารณาในวาระที่สาม 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ  
ประธานสภา อบต. ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 วาระที่สาม ขั นลงมติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 52 ก าหนดว่า  
      การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก ถ้าไม่มีอภิปราย ผมขอมติ 
ประธานสภา อบต. ที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง การ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ยกมือครับ 
 
 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปิดการ

ประชุม 
  

ปิดประชุมเวลา   14.20  น. 
 
 
 

ลงชื่อ      สมชัย  หลีเสงี่ยม         ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสมชัย  หลีเสงี่ยม) 

                                                  เลขานกุารสภา 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั งแล้ว 
 
     

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


