
สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/๒๕๕9 ครั้งท่ี ๒ 

วันท่ี   29  สิงหาคม ๒๕๕9   เวลา  ๐๙.0๐   น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ผู้มาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
ท่ี ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มนตรี  ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
๔ นายพงศ์ศักด์ิ  ตรียุทธ หัวหน้าเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พงศ์ศักด์ิ  ตรียุทธ  
๕ นายประพันธ์ แฉล้มนงนุช ช่างสํารวจกรมเจ้าท่า ประพันธ์ แฉล้มนงนุช  
6     
7     
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เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.0๐ น.  

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าห้องประชุม  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุด
จดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  และได้กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  ๒  ประจําปี  
พ.ศ.  ๒๕๕9    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พร้อมท้ัง
อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุเรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี  ๒๕๕9  ครั้ง
ท่ี 2 

ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   สมัยแรก ประจําปี 2559 วันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2559   ได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ    และมีประกาศกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3  ประจําปี  ๒๕๕9 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 
15 วัน นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับ 6)  พ.ศ. ๒๕52  ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการประชุมสภาองค์ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงขอเปิดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี  2559  
ต้ังแต่วันท่ี 15 – 29 สิงหาคม 2559 และจะดําเนินการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ในวันจันทร์ท่ี 29 
สิงหาคม 2559  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ หมู่ท่ี 2  ตําบล เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  และ
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบและ
เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวได้   

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  
สิงหาคม  พ.ศ.  2559  นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 

    

 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 1.1 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ 

(Prompt Pay)” 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
 ประธานสภาฯ  ด้วยอําเภอสวี ได้รับแจ้งจากจังหวัดชุมพร ว่ากรมบัญชีกลางในฐานะ

เลขานุการร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐว่า 
ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 4 แห่งของรัฐ ได้เปิดตัวบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่เรียกว่า 
“พร้อมเพย์” ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้มีสิทธิรับบําเหน็จ บํานาญผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินรับเงิน
สวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงินได้ หรือภาษีอ่ืนๆ คืนจากรัฐ และประชาชน
ท่ัวไป สามารถลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการพร้อมเพย์ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงินต้ังแต่วันท่ี 
15 กรกฎาคม  2559 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ จะได้รับประโยชน์ 
และประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ท้ังนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ และผู้รับบําเหน็จ บํานาญ ท่ีไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จ บํานาญ แต่อย่างใด 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน รวมท้ังผู้มี
สิทธิรับเงินจากภาครัฐลงทะเบียนพร้อมเพย์ ต้ังแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม  2559 
เป็นต้นไป 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 1.2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
หลวงของเรา ประจําปี 2559 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กําหนดจัดงานสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในหลวงของเราการแข่งขันเรือยาว ข้ึนโขนชิงถ้วยพระราชทาน ณ 
คลองหัววัง-พนักตัก ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันท่ี 22-
25  กันยายน  2559 

   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนท่ัวไปเข้ามาร่วมงานวันสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในหลวงของเรา ประจําปี 2559 ซ่ึงรายละเอียดตามแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีแนบมาพร้อมนี้   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   1.3  เรื่อง  การช้ีแจงความเข้าใจผิดเก่ียวกับข้อเสนอการปฏิรูป
องค์การบริหารส่วนตําบล 

   ตามท่ีมีการส่งข้อความหรือไลน์กันว่ามีการผ่านร่างกฎหมายยุบองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลท้ังประเทศ นั้น 



๕ 
 

   สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดชุมพร ขอเรียนข้อเท็จจริง
ว่า ภาพแสดงผลคะแนนดังกล่าวเป็นการประชุมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
สภาขับเคลื่อนก่ีปฏิรูปประเทศ (สปท.) ไม่ใช่การประชุมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงมิใช่จะมีการบังคับเป็นกฎหมายในขณะนี้แต่อย่างใด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

นายชัยยัญ  บุญย้ิม 

 ประธานสภาฯ    ในวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ของเราได้รับ
เกียรติจากเจ้าหน้าท่ีจากกรมเจ้าท่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก 
จังหวัดชุมพรได้แก่ คุณประพันธ์ แฉล้มนงนุช ช่างสํารวจกรมเจ้าท่า และคุณพงศ์
ศักด์ิ  ตรียุทธ เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ส.2 หัวหน้าหน่วยปลายกริม และท้ังสอง
ท่านมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ลําดับต่อไปขอเชิญ คุณพงศ์ศักด์ิ ตรียุทธ 
ครับ 

นายพงศ์ศักด์ิ  ตรียุทธ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ส.2   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผม นายพงศ์ศักด์ิ  ตรียุทธ เจ้า

พนักงานพิทักษ์ป่า ส.2 ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยปลายกริม เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งระยะ-นาสัก ครับ 

   ด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก ได้จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรร่วมใจรักษ์พิทักษ์ป่าไม้และสัตว์ ป่าเ พ่ือสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก จังหวัดระนอง
และจังหวัดชุมพร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการรู้รัก สามัคคีปรองดองร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวในการพิทักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และ
ดํารงชีวิตอย่างพอเพียงร่วมมือร่วมใจซ่ึงกันและกัน กระตุ้นให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และเกิดความ
ร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประชาชน ชุมชนและท้องถ่ิน ใน
วันท่ี 30-31 สิงหาคม 2559 โดยใช้สถานท่ีห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ แห่งนี้ 

   ผมจึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ทุกท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรร่วมใจพิทักษ์ป่าไม้และสัตว์
ป่าฯ ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ   ผมก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน เข้าร่วม

ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรร่วมใจพิทักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าฯ ของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก โดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพราะถือว่า
เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อตําบลของเรา และสมาชิกสภาฯ ในฐานะผู้นํา
ท้องถ่ิน  
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   ลําดับต่อไป ผมขอเชิญ คุณประพันธ์ แฉล้มนงนุช ช่างสํารวจจากกรม
เจ้าท่า ครับ 

นายประพันธ์ แฉล้มนงนุช 
 ช่างสํารวจฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมนายประพันธ์  แฉล้มนงนุช เป็น

ช่างสํารวจจากกรมเจ้าท่า ผมและเจ้าหน้าท่ีได้เข้ามาสํารวจเส้นทางน้ําต้นน้ํา
คลองสวีหนุ่มไปจนถึงปากแม่น้ําสวี เพ่ือเก็บค่าพิกัดและระดับทางบก บริเวณริม
ตลิ่ง ใช้อ้างอิงกับการสํารวจความลึกท้องคลอง ผมจึงขอความร่วมมือผู้นําในพ้ืนท่ี
ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบว่ามีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาสํารวจ
เส้นทางน้ําในพ้ืนท่ีตําบลเขาทะลุด้วย เพราะเกรงว่าจะทําให้ประชาชนท่ีไม่ทราบ
เกิดการเข้าใจผิดได้ และหากทุกท่านต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมต่างๆ ก็
สามารถขอถ่ายสําเนาเอกสารหรือจะไปติดต่อสอบถามผมและเจ้าหน้าท่ีได้ท่ี
โฮมสเตย์เพ่ือนพายรีสอร์ทได้ครับ เพราะผมและเจ้าหน้าท่ีพักอยู่ท่ีนั้น แต่ในวันนี้
ผมต้องขออนุญาตในท่ีประชุมแห่งนี้ แจ้งประชาสัมพันธ์สั้นเนื่องจากผมและ
เจ้าหน้าท่ีจะต้องรีบเข้าไปดําเนินการสํารวจต่อ ขอบคุณครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําปี ๒๕๕9) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 

 ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ   ได้จัดทําเอกสารสําเนาบันทึกรายงานการ 
ประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว (สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/๒๕๕8  ครั้งท่ี ๑  วันท่ี  19 
สิงหาคม 2559 ) ให้กับสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น  
ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิก
ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ 

นายชาญชัย  ศรียาภัย 

 ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) หน้า 8 บรรทัดท่ี 8 ตรงส่วนของ 
นายพนม  เพชรจร นายก อบต. “ผมในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ทําหน้าท่ีแถลงเหตุผลและความนําเป็นในการ
เสนอ” ซ่ึงในวันนั้น นายก อบต. เป็นผู้แถลงเอง ไม่ใช่รองนายก อบต. แถลงแทน 
จึงควรแก้ไขเป็น “ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ขอแถลงเหตุผล
และความจําเป็นในการเสนอ” 

   หน้า 10 “และในส่วนของรายละเอียดของให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
ตรวจดูจากเอกสาร” ผมว่าน่าจะเป็น “และในส่วนของรายละเอียดขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ดูจากเอกสาร” 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ครั้งท่ีผ่านมาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ี
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ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๕9 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ขอมติครับ 

    
   มติท่ีประชุม  รับรอง  21 เสียง 
      งดออกเสียง    ๑ เสียง 
      ไม่รับรอง - เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ญัตติด่วน (ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
    
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
      
  ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 

(วาระท่ี ๒ ) แปรญัตติ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ลําดับต่อไป ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา ผมจะให้

นายวราชัย  ต้ันต๋ี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าท่ีประธานฯ 
ในท่ีประชุมต่อ ขอเชิญครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) เม่ือสมาชิก

สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมแล้ว ลําดับต่อไป ก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ข้อ ๔.๑  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560  วาระท่ี ๒ (แปรญัตติ)  ตามท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2559 
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม  2559 และสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ 
(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ไปแล้ว และได้มีการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 5 ท่าน และมีการกําหนดระยะเวลารับยืนคําแปรญัตติ
ฯ ระหว่างวันท่ี 20-22 สิงหาคม 2559 และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรฯ ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 นั้น  

   ต่อไปผมจะให้ คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2560 ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้แก่ท่ี
ประชุมสภาฯได้รับทราบ ก่อนจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) 

นายวันชัย พรมกัณฑ์ 
ประธานกรรมการฯ   (กล่าวรายตัวต่อประธานสภาฯ)   ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เขาทะลุ ได้ดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี พ.ศ.๒๕59 ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในวาระท่ี ๑ 
(รับหลักการ) และได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมท้ังให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ระหว่างวันท่ี 20-22 
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สิงหาคม 2559 เวลา 08.3๐ - ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ และให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในวันท่ี 23 
สิงหาคม  ๒๕59  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ นั้น 

    บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ได้ดําเนินการรับยื่นคําเสนอขอแปรญัตติ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ต้ังแต่วันท่ี 20-22 สิงหาคม 2559และได้มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลยื่นขอเสนอแปรญัตติฯ จํานวน 1 ราย และได้เชิญผู้ยื่น
คําขอเสนอแปรญัตติฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ในวันท่ี 23 สิงหาคม 
2559  ท้ังนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560  มีมติให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี      พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําดิบระบบประปาหมู่บ้าน 
จํานวน 242,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําดิบระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 (บริเวณหลังวัดเขาทะลุ)  โดยการวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 
นิ้ว พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง 3HP ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด) นํามาจากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน  แก้ไข
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําดิบระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 
242,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1 (บริเวณหลังวัดเขาทะลุ)  โดยการวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 
944 เมตร พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง 3HP ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

   และในวันท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
ฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายพนม  เพชรจร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ
ได้รับรองเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ข้างต้น ท้ังนี้ผมก็ได้แนบบันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผ่านประธานสภาฯ ส่งไปยังสมาชิก
สภาฯ ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) จากการท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้

ชี้แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2560  ไปแล้ว  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเก่ียวกับ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2560 หรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะให้แก้ไข 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างท่อ
ส่งน้ําดิบระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 242,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
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ท่อส่งน้ําดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 (บริเวณหลังวัดเขาทะลุ)  โดยการวาง
ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง 3HP 
ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กําหนด) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน แก้ไขเปล่ียนแปลงใหม่เป็น โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําดิบ
ระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 242,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อส่งน้ํา
ดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 (บริเวณหลังวัดเขาทะลุ)  โดยการวางท่อ PVC 
ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 944 เมตร พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบหอย
โข่ง 3HP ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนท่ี อบต.กําหนด) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ฯ หรือไม่ 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบแก้ไขตามมติ คกก.แปรญัตติฯ      21 เสียง  

      งดออกเสียง                    ๑ เสียง 
          ไม่เห็นชอบ             - เสียง 
 

  ๔.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (วาระท่ี ๓) เห็นชอบ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะอภิปรายเพ่ิมเติม

เก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  หรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติท่ีประชุม
สภาฯ  ให้ความเห็นชอบตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  วาระท่ี ๓  ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  19 เสียง 
     งดออกเสียง    ๑ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
  ๔.3  พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เรื่อง การ

กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 (4.3) เรื่อง 

พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 ผมจะให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ได้
ชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2559 ในครั้งให้ท่ีประชุมฯ รับทราบ และหลังจากนั้น ผมจะให้
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่ท่ีประชุมฯ อีกครั้ง 

นายพนม  เพชรจร 
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  นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ี ผมได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 
ฉบับนี้ข้ึนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีข้อบังคับตําบล เรื่อง 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 ซ่ึงเป็นข้อบังคับตําบลท่ีใช้
มาเป็นระยะเวลานานมาก และไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานและภารกิจในด้าน
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของตําบลเขาทะลุ ผมจึงได้ปรึกษาหารือกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าสํานักงานปลัด และ
นิติกร ว่าจะสามารถดําเนินการตราเป็นข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าวข้ึนมาใหม่ได้
หรือไม่ จึงเป็นท่ีมาของการจัดทําร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฉบับนี้ ส่วนบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างข้อบัญญัติฯ มีดังนี้ 

   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559  

   หลักการ 
   ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ.2559 รวมถึงกําหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลและกําจัด
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

   เหตุผล 
   เพ่ือควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้มีการรักษาความสะอาด

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 
19 และมาตรา 20 จึงเป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนตําบลเขาทะลุ เพ่ือนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
พิจารณาในความรับผิดชอบต่อไป 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้

ชี้แจงในส่วนของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการตราข้อบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่สมาชิกสภาฯ  

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  ปลัด อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย 

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (๒)ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขต องค์การบริหารส่วน
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ตําบล ดังต่อไปนี้  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมาย หรืออํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร ส่วนตําบล ในการนี้จะกําหนด
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ กําหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฏหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2537 มาตรา 20   เพ่ือ
ประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจออกข้อกําหนดของ  
ท้องถ่ิน  

จากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องข้างต้น จึงเป็นท่ีมาของการจัดทํา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2559 ฉบับนี้ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านก็ได้

ทราบว่าการการจัดทํา(ร่าง)ข้อบัญญัติฯ ในครั้งนี้ มีกฎหมายใดท่ีเก่ียวข้องบ้าง 
ลําดับต่อไป ผมจะให้ผู้บริหารฯได้ อ่าน (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ให้แก่สมาชิกสภาฯ 
และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง 

นายพนม  เพชรจร 
นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขออนุญาตท่านประธานฯ อ่าน

รายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2559 มีท้ังหมด 19 ข้อ ซ่ึงในส่วนนี้ผมขออนุญาตท่าน
ประธานฯ ให้สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมฯ อ่านรายละเอียด เพราะเกรงว่า
จะทําให้เป็นการเสียเวลามากจนเกินไป ผมขออ่านบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 

     อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 
500 ลิตร 

     - วันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร เดือนละ 30 บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร  เดือนละ   40  บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร  เดือนละ  60  บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร  เดือนละ  80 บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 100 บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ 200 บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ 300 บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ 400 บาท 
     - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ 500 บาท 
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   2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
500 ลิตรข้ึนไป 

     - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 1,500 บาท 
   - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ

เศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000บาท 
     3. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ 
     - ไม่เกิน  1 ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 150 บาท 
   - เกิน  1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของ

ลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท 
   - ค่าทําความสะอาดกรณีขยะมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน

รําคาญ  ครั้งละ 2,000 บาท 
   หมายเหตุ : .ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีอํานาจ

ปรับอัตราค่าธรรมเนียม เพ่ิม/ลด ตามส่วนให้เหมาะสมกับสภาพท้องท่ี 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีแทนประธานฯ) หลังจากผู้บริหารองค์การบริการส่วนตําบล ได้ชี้แจง

เหตุผล ความจําเป็นและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้แจ้งรายละเอียดกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดทําข้อบัญญัติฯ ไปแล้ว  ลําดับต่อไปผมจะให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบฯ ท่ีจะใช้ในการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ในครั้งนี้ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
เลขานุการสภาฯ  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๓๘ 
ญัตติท้ังหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถ่ินและมีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถ่ินนั้นมีสมาชิกสภาท้องถ่ินเหลืออยู่น้อย
กว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองหนึ่งคน 

  นอกจากญัตติท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดให้ทําเป็นหนังสือ การเสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองท้องถ่ินเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

  ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุม
สภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เม่ือท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 



๑๓ 
 

 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานสภาฯ) เม่ือสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ
แล้วว่าในการประชุมระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ จะต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่หากจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้ แต่สภาฯ จะต้องเป็นผู้อนุมัติให้
พิจารณาเป็นสามวาระรวด ผมจึงจะปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่าจะให้พิจารณาสาม
วาระรวด หรือจะพิจารณาแยกวาระ  

 
 
 
 
 
นายศราวุธ  ศรีนวล 
 ส.อบต.หมู่ 3   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอว่าให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด 

เพราะ(ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงสามารถพิจารณา
เป็นสามวาระรวดได้ ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
 รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ 

จะเสนอให้ประชุมแยกพิจารณาสามวาระรวด หรือประชุมแยกท่ีละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ 
ผมถือว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด 

   มติท่ีประชุม เป็นเอกฉันท์ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ    (ทําหนาท่ีประธานสภาฯ) เม่ือท่ีประชุมฯ ได้รับทราบเหตุผลความจําเป็นในการ

จัดทําร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ลําดับต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2559 หรือไม่  

   มติท่ีประชุม รับหลักการ  21 เสียง 
     ไม่รับหลักการ    - เสียง 

งดออกเสียง    1 เสียง 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) เม่ือท่ีประชุมฯ ได้พิจารณารับหลักการ(ร่าง) ข้อบัญญัติฯ 

และมีมติให้พิจารณาสามวาระรวดไปแล้ว ผมจะให้ท่ีประชุมแห่งนี้ได้อภิปรายแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 
ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  21 เสียง 
     ไม่รับเห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง    1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 



๑๔ 
 

 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ)  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุม

สภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่  บัดนี้การประชุมก็ได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควร
และครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการ
ประชุม และภายหลังปิดประชุมสภาฯ ผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมฯทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ ได้จัดเตรียมไว้ท่ีชั้นล่าง และผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี  ๒๕๕9  ครั้งท่ี ๒  ในโอกาสนี้ ขอให้
สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
ปิดการประชุมเวลา  ๑2.๓๐  น. 

 
       ลงชื่อ    วโิรจน์  แก้วเจย้      ผู้จดบันทึก 

               (  นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย  ) 
                    เลขานุการสภาฯ  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

         ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)  ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)  บรรพต  นิลเวช     กรรมการ 
       (นายชาญชัย  ศรียาภัย )           (นายบรรพต  นิลเวช) 
 
 
(ลงชื่อ) แสวง  พนมใส        กรรมการ   (ลงชื่อ)  ศิริฤกษ์  ทองเรือง   กรรมการ 
       ( นายแสวง  พนมใส )            (นายศิริฤกษ์  ทองเรือง) 
 
  

(ลงชื่อ)  อุดม  ม่วงศรี กรรมการ 
( นายอุดม  ม่วงศรี ) 

 
 

(ลงชื่อ)  ชัยยัญ  บุญยิ้ม ผู้รับรอง 
(นายชัยยัญ  บุญยิ้ม ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 


