
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที ่ ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสมชัย  โพธิ์สามต้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

2 นายสมนึก   สวนกัน    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  

3 นางน้ าค้าง  คิดควร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๑ 

๔ นางกัลยา  พ่ึงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๒ 

๕ นายสมนึก   ศรีดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๓ 

๖ นายบุญภา  แก้วสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

๗ นายประเชิญ  กล่อมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๖ 

๘ นางปราณี  คุ้มจั่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๖   

๙ นายอนุชา  จินดาวณิชย์ 
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ/  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
ผู้ไม่มาประชุม    

-  นางวาสนา   เจริญสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๕  (ลา) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
๒ นายวันชัย  ถึงสีปั้น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
๓ นายไพโรจน์  ศรีดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

๔ นางสาวศิริพร  ศิรินรเศรษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
๕ นายอัครพล  กุศลสร้าง หัวหน้าส านักปลัด 
๖ นางนิตา  สัมภวคุปต์ นิติกรช านาญการ 

 
ผู้มาประชุม         ๙   คน   
ผู้ลาประชุม          ๑  คน  
ผู้ขาดประชุม         -  คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๖  คน 

/เริม่ประชุม... 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  นางวาสนา  เจริญสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๕  ได้ขอลากิจ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เ รื่ อ ง  รั บ รองร าย งานการประชุ มสภาองค์ กา รบริ ห ารส่ วนต า บลบาง เดื่ อ                               

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ท าส าเนารายงาน การประชุมสภาซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อรับรองรายงานการประชุมนั้น มีท่านใดจะขอแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการ
ประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบรับรอง         จ านวน      ๖   คน 
-ไม่รับรอง         จ านวน      -    คน 
-งดออกเสียง         จ านวน      -    คน 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ครั้งนี้ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีมติรับรอง  ๖  เสียง  
ไม่รับรอง   -  เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ 30 (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
/องค์การบริหาร… 

 



-๓- 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามเอกสารที่แจกให้ท่าน
สมาชิกสภาทราบแล้ว นั้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้รับ

ทราบ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 25๖๑ –    
25๖๕) ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   

ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้จัดท าประกาศ เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ จึงได้เสนอท่ีประชุมสภาเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้รับ

ทราบ การรายงานผลการด าเนินงานในรอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .....  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..... ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อ  

นายก อบต.บางเดื่อ                                  บันทึกหลักการและเหตุผล 

       

                      ประกอบร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
                        เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..... 

       หลักการ 
           เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วย เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ใช้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ในเรื่องของประเภทของ
สัตว์ที่ห้ามเลี้ยง กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกันเหตุร าคาญ และการปล่อยสัตว์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็น
ควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อว่าด้วย เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ 

                                                                    เหตุผล 
                                     เนื่องจากโรคที่เกิดจากสัตว์มีการติดต่อกันได้ทั้งจากสัตว์สู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่                               

คน  ข้อบัญญัตินี้จึงมีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ                            
ด ารงชีพของประชาชนและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยพิจารณา
เห็นว่าสัตว์ทุกชนิดที่คนเราน ามาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบปล่อย อาจมีปัญหาต่อผู้เลี้ยง
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ก าหนดการควบคุมการเลี้ยง  

/หรือปล่อยสตัว์... 



-๔- 
                            หรือปล่อยสัตว์ ให้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นตามระเบียบ เพ่ือความปลอดภัยจากการ

เป็นโรคต่างๆ ดังนั้นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อว่าด้วย เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....ขึ้น  เพ่ือให้มีผลบังคับในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายก อบต.บางเดื่อ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯไปแล้วนั้น  ขอให้ที่ประชุม ได้
พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบ
กฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                             ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาว่าจะประชุมสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
นายสมนึก  ศรีดี          กระผม นายสมนึก  ศรีดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หมู่ที่ ๓  

ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .....  สามวาระรวดเดียว  

ประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หมู่ที่  ๓ ได้เสนอให้พิจารณา ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. .....  สามวาระรวดเดียว นั้น  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน   ๖  คน 
            -ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -   คน  
            -ไม่ออกเสียง  จ านวน   -   คน   
เลขานุการสภาฯ           เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ

ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๕ 
ที่กล่าวมาแล้วนั้น 

 
/ประธานสภาฯ... 



-๕- 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญยกมือ

ขึ้นครับ 
นางกัลยา  พ่ึงค า         ดิฉัน นางกัลยา  พ่ึงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตาม

ข้อบัญญัติ ที่ก าหนดว่า สุนัข แมว เป็ด ไก่ ยกเว้นสัตว์อ่ืน ๆ เช่น การเลี้ยงปลา มันจะ
เกี่ยวกับการระบายน้ าด้วยหรือไม่  

ปลัด อบต.บางเดื่อ      การเลี้ยงสัตว์ตามปกติ จะต้องท าความสะอาดอยู่แล้ว เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายแล้ว 
ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติเกิดข้ึน อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อบัญญัตินั้น  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มีท่านใดจะอภิปราย  จึงให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อมีมติว่าจะ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  หรอืไม่   ผู้ใดเห็นชอบให้ขอเชิญยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม -เห็นชอบ           จ านวน   ๖    คน 
 -ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -    คน   
 -ไม่ออกเสียง  จ านวน    -    คน   
 ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีมติ

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............. โดยมีมติเห็นชอบ  ๖  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  งดออก
เสียง  -   เสียง 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอหรือไม่ 
นายบุญภา  แก้วสุก     กระผม นายบุญภา  แก้วสุก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หมู่ที่ ๕  

อยากจะสอบถามว่า น้ าในคลองบางเดื่อเน่าเสีย เราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
นิติกร                     ตามที่ได้เคยสอบถามกับทางส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ า

เน่าเสีย จะต้องประสานกับกรมชลประทาน เพ่ือให้ปล่อยน้ าดีมาไล่น้ าเสีย 
รองนายก อบต.          แต่ช่วงนี้ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ าได้เนื่องจากชาวนาต้องการน้ าส าหรับการท านา 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอ ข้าพเจ้าขอปิดการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ปิดประชุม เวลา  ๑๐.๒๕  น. 

                        
 

                                ลงชื่อ                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                        (นายอนุชา  จินดาวณิชย์) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาฯ 
 

/คณะกรรมการ... 
 



-๖- 
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว 
 
             ลงชื่อ                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นางน้ าค้าง   คิดควร) 
                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๑ 
 
                                 ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม      
                                                      (นางกัลยา   พึ่งค า) 
                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๒ 
 
                                ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม      
                                                (นางวาสนา       เจริญสุข) 
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๕ 
                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ อบต.บางเดื่อ 
 
                สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ....................... ครั้งที่ ................./.......... เมื่อวันที่  ........................... ......... 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔      
                               
                               ลงชื่อ                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                               (นายสมชัย โพธิ์สามต้น) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 
 


