
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 2)   
คร้ังที่ 1/2564 

วันที่ 29 มิถุนายน  2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

*************************************************************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภา ฯ พิสัย  ศรีเมือง  
2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภา ฯ อาคม  ชูมณี  
3 นางจารุวรรณ  ขันรุ่ง ส.อบต.ม.1 จารุวรรณ  ขันรุ่ง  
4 นายสมพร  จันทร์แจ่ม ส.อบต.ม.1 สมพร  จันทร์แจ่ม  
5 นายเชือบ  ฉีดเกิด ส.อบต.ม.2 เชือบ  ฉีดเกิด  
6 นายประทิพย์  ศรีงาม ส.อบต.ม.3 ประทิพย์  ศรีงาม  
7 นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง ส.อบต.ม.3 สุภาวดี  เพชรเรือนทอง  
8 นายศรีสมชัย  เอ่งฉ้วน ส.อบต.ม.4  ศรีสมชัย  เอ่งฉ้วน  
9 นายสายัญ ทิพย์สุราษฎร์ ส.อบต.ม.5 สายัญ ทิพย์สุราษฎร์  

10 นายอารี  สุวรรณ์มณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณ์มณี  
11 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต. ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  
12 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณีมัย  
13 นางหนูเจียม  แก้วเพ็ง ส.อบต.ม.9 หนูเจียม  แก้วเพ็ง  
14 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  

- 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประยูร แก้วรัตน์ นายก อบต.เพหลา ประยูร แก้วรัตน์  
2 นายสมหวัง  แก้วมณี รองนายก อบต. เพหลา สมหวัง  แก้วมณี  
3 นายชนะพล  ศักดิ์สม รองนายก อบต. เพหลา ชนะพล  ศักดิ์สม  
4 นายเอกสิทธิ์  เพชรฉวาง เลขานุการนายก อบต.เพหลา   เอกสิทธิ์  เพชรฉวาง  
5 นายสนิท  จุรักษ์ ผอ.กองช่าง สนิท  จุรักษ์  
6 น.ส.ถนอมวรรณ์  เอ่งฉ้วน ผอ. กองการศึกษา ถนอมวรรณ์  เอ่งฉ้วน  
7 น.ส.ทิพานันท์  พูลเกิด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทิพานันท์  พูลเกิด  
8 น.ส.เบญจมาศ  โรจนรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เบญจมาศ  โรจนรัตน์  
9 น.ส.กฤษณวรรณ  แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี กฤษณวรรณ  แก้วรัตน์  

10 นายภานุพงษ์  ไหวพริบ  ผู้ช่วยช่างเขียบแบบ ภานุพงษ์  ไหวพริบ  
11 นางสาวศรัณชกร  ขุนจันทร์ นิติกร ศรัณชกร  ขุนจันทร์  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ  

ว่าสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน 13 คน ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
นายพิสัย  ศรีเมือง  ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. รายงานตัวพนักงานใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
   1.น.ส.ทิพานันท์  พูลเกิด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัดสำนักปลัด 

2.น.ส.เบญจมาศ  โรจนรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดกองคลัง 
3.น.ส.กฤษณวรรณ  แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 
4.นายภานุพงษ์  ไหวพริบ  ผู้ช่วยช่างเขียบแบบ  สังกัดกองช่าง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  

2564  เชิญสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอให้รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์  2564   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. 3.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของอปท.(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

การแต่งตั ้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   เพื ่อให้การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา  
ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่น   ประกอบด้วย 

 

สำเนาถูกต้อง 
 
 
 

(นายพิสัย  ศรีเมือง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
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(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ  
(๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ  
(๔) ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
(๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  กรรมการ  
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ   กรรมการ 
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ  
จึงขอเสนอนางสาวสารีฮะ  กาเซ็ง  ครู กศน.ตำบลเพหลาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่น
เห็นชอบและขอเสนอนางสาวจิรัชญา  บัวทอง  ผอ.ร.ร.บ้านพรุเตย  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเพิ่มเติม  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของอปท. ดังนี้ 
 นางสาวสารีฮะ  กาเซ็ง      เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
 นางสาวจิรัชญา  บัวทอง  เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สภาท้องถิ่น

เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
นายก อบต. เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยาย 

ระยะเวลาในการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ออกไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน ๒๕6๔  
ให้ตรวจสอบว่ายังมีโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้จากหน่วยงานสังกัดกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากพบว่ายังมีโครงการที่ยังไม่ได้ขออนุญาตฯ ซอให้
เร่งรัดการขออนุญาต ซ่ึงฝายบ้านพรุเตียวได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานไม่ทราบแน่
ชัดว่ามีการขออนุญาตแล้วหรือไม่ โดยจะขอใช้เฉพาะพื้นที่บริเวณฝายบ้าน       พรุเตียว 
ม.5 บ้านพรุเตียว  ประมาณ 20 ไร่  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาฯ  ด้วย 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
รองประธานสภา ฯ ขอสอบถามว่าการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้มีขั ้นตอนหรือระเบียบ กฎหมาย ที่

เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง 
นายก อบต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุญาต

ให้เข้าทำประโยชน์เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้   และจะให้
กองช่างดำเนินการสำรวจสภาพพ้ืนที่เบื้องต้นและรายละเอียดหลักฐานเพ่ือประกอบการขอ
อนุญาตต่อไป 

ประธานสภา อบต. หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณฝายบ้านพรุเตียว 

ม.5  จำนวน  20 ไร่ 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
งบประมาณ 3,5000,000 บาท 
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นายก อบต. ตามที่ได้เสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์  ชนิด 6 ล้อ แต่เนื่องจากจะต้องดำเนินการเสนอเรื่องให้ผู้ว่าพิจารณาก่อน 
จึงขอถอนญัตติเรื่องการใช้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังกล่าว   

เลขานุการสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55 การถอนญัตติหรือคำแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติ
ร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้
รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภา 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจงการขอถอนญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ 
อเนกประสงค์  ชนิด 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์
ที่จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมยินยอมให้ถอนญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินการจัดซื้ออเนกประสงค์  ชนิด 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2564  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภามีมติยินยอมให้ถอนญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ 
อเนกประสงค์  ชนิด 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2564   

ระเบียบวาระท่ี 3.4  ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา จำนวน  4  ฉบับ   
-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร 
-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เลขานุการสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 
๔๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติทั่วไป
สามวาระรวดได้ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนผู้ที ่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอ ดังนั้น การเสนอให้สภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติทั่วไปสามวาระรวดนั้น สามารถเสนอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะเริ่มพิจารณาร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติแล้ว จึงเริ่ม
พิจารณาตามลำดับวาระทั้งสามวาระต่อไป หรือเมื่อรับหลักการแล้วโดยพลันก็สามารถ
เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้แล้วดำเนินการตามวาระสอง
และวาระสามต่อไป 

นายก อบต. สำหรับข้อบัญญัติทั้ง 4  ฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ไดด้ำเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว ด้วยการรับฟังความควิดเห็นทางเว็บไซต์ของอบต. ซึ่งมี
ประชาชนเห็นด้วยที่จะให้มีการออกข้อบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนถิ่นได้แจ้งเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่ง 
เรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นทราบ  โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและประกาศ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ  ดังนั้น ร่างข้อบัญญัติ ทั้ง  4 ฉบับนี้ หลังจากผ่านความ
เห็นชอบจากสภาฯแล้ว จะต้องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  สำหรับการพิจารณาร่าง 
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ข้อบัญญัติตำบลที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ สภาท้องถิ่นสามารถพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวได้ จึงขอเสนอให้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติสามวาระรวด 

ประธานสภา อบต.  ขอให้สมาชิกสภา ลงมติว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามวาระรวดหรือไม่ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัตใิห้พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามวาระรวด 
ประธานสภา อบต. ๓.๔.1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สัตว์พ.ศ. ..... ขอให้นิติกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 
นิติกร    หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที ่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลา  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้กระทำได้โดย
การตราเป็นข้อบัญญัติ  รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้ล่วงหน้าไปแล้ว 

ประธานสภา อบต. เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้ว ในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

นายประสิทธิ์  มณีมัย ขอสอบถามเรื่องการเลี้ยงสัตว์บนถนนและการเรียกร้องค่าเสียหาย 
นายก อบต. ตามข้อ ๕  (๒.๕) กําหนดให้เวลา ๐๘.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น.  ห้ามปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์

บนถนนสาธารณะและถนนในหมู่บ้านประเภทช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ  สุนัข 
หรือสัตว์อ่ืนๆ โดยเด็ดขาด  หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามพรบ.สาธารณสุข  ส่วนการเรียกร้อง
ความเสียหายจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง 

ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมก็ขอให้ที่ประชุมลงมติครับ 
ที่ประชุม มติรับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์  

เห็นชอบ       13    เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ........ 
 ๓.4.2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื ่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร 
นิติกร  หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
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เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพหลา  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำได้โดยการตรา
เป็นข้อบัญญัติ  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข ในการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร อัตราค่าธรรมเนียม 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร รายละเอียดตามเอกสารที่ให้กับทุกท่าน 

ประธานสภา อบต. ในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 
นายประทิพย์  ศรีงาม อัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม 
ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็ขอให้ที่ประชุมลงมติครับ 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์  

เห็นชอบ       13   เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั ้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ  เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เพหลา  เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ..... 
ประธานสภา อบต. 3.4.3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื ่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย  
นิติกร    หลักการ 

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ว่าด้วยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายใช้ในการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก 
ที่มียุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือด การควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 

เหตุผล 
โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดได้โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อ  องค์การ

บริหารส่วนตำบลเพหลาจึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในอาคาร 
หรือบริเวณบ้านเรือน  จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

ประธานสภา อบต. เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้ว ในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็ขอให้ที่ประชุมลงมติครับ 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ ด้วยเสียงเอกฉันท์  

เห็นชอบ       13    เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
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งดออกเสียง - เสียง 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม

ทั ้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เพหลา  เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ....... 
ประธานสภา อบต. 3.4.4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
นิติกร    หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55  
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้ล่วงหน้าไปแล้ว
นั้น 

ประธานสภา อบต. เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้ว ในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็ขอให้ที่ประชุมลงมติครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่อภิปรายเห็นชอบที่จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที่ จึงมีมติรับหลักการ 

ด้วยเสียงเอกฉันท์  
เห็นชอบ       13    เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระท่ีสอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆเห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..............  
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ประธานสภา อบต. ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ เรื่องอ่ืน ๆ 
เลขานุการสภา ฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอโครงการแต่ละหมู่บ้านเพ่ือจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.2565 
นายประสิทธิ์  มณีมัย สอบถามความคืบหน้าโครงการถนน ม.9 สายบ้านนายละเมียด-สวนป่า  การแก้ปัญหาถนน

ชำรุด ปัญหาเสียงตามสาย  และกล้องวงจรปิดหมู่บ้าน 
เลขานุการสภา ฯ โครงการถนน ม.9  สายบ้านนายละเมียด-สวนป่า  มีความล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาในแบบ

การก่อสร้างต้องกำหนดจุดเริ่มต้นโครงการใหม่  ส่วนการซ่อมแซมถนนชำรุดได้มีการจัดสรร
งบประมาณมาดำเนินการ 

รองประธานสภา ฯ สอบถามปัญหาความชำรุดบกพร่องงของระบบประปาป๊อกแทงค์  ให้มีประสิทธิภาพ 
นางหนูเจียม  แก้วเพ็ง ขอสอบถามเรื่องระบบประปาหมู่ที่ 9  ไม่เพียงพอและให้เจ้าหน้าที่ประปาตรวจสอบบัญหา

ที่เกิดขึ้น 
รองประธานสภา ฯ ขอให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละหมู่บ้านด้วย 
นายประทิพย์  ศรีงาม สอบถามความคืบหน้าถนนสายโคกกลาง มีหลุมเยอะขอให้มีการซ่อมแซม 
นายสมหวัง  แก้วมณี ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประปาให้ลงพื้นที่แก้ปัญหาระบบประปามาโดยตลอด โครงการถนนส่วน

ใหญ่มีปัญหาเรื่องการอุทิศท่ีดินและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
นายชนะพล  ศักดิ์สม การตั้งงบประมาณโครงการจะต้องสอดคล้องกับแผน 
นายก อบต. ชี้แจงโครงการถนน ม.9 สายบ้านนายละเมียด-สวนป่า  เสียงตามสายเกิดความเสียหายจาก 
 การตัดก่ิงไม้ 
เลขานุการสภา ฯ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 

ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 
       

      

 

 

                 ประกอบ มาศโอสถ 
(นายประกอบ มาศโอสถ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายอารี  สุวรรณ์มณ ี
3. นายสมพร  จันทร์แจ่ม 
4. นายสายัญ  ทิพย์สุราษฎร์ 
5. นายประทิพย์  ศรีงาม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ 1)                         
ครั้งที่ 2/2564  เวลา 09.30-12.00 น.  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 
 
  
               
                พิสัย  ศรีเมือง 

 (นายพิสัย  ศรีเมือง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

 


