
 
 

ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมยัวสิามญั  สมยัท่ี 2   ประจ าปี  พ.ศ.  2561 

วนัท่ี  31  กรกฏาคม   2561 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

    ผูม้าประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายโสภณ  ดีแป้น ประธานสภาฯ โสภณ  ดีแป้น  
2 นายนิวตัน์  ชยัดี รองประธานสภาฯ นิวตัน์   ชยัดี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต.ม.2 ชู  สียางนอก   
5 นายบวัเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต.ม.2  บวัเรียน  สุภาษิต  
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต.ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวโิรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต.ม.4 วโิรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต.ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
9 นางค าจนัทร์  แสนสุข สมาชิก อบต.ม.6 ค าจนัทร์   แสนสุข  
10 นายจิรวฒัน์  ข่าขนัมาลี สมาชิก อบต.ม.7 จิรวฒัน์  ข่าขนัมาลี  
11 นายอดุลย ์  ศรีษะนาราช สมาชิก อบต.ม.8 อดุลย ์  ศรีษะนาราช  
12 นายอุดม   ข่าขนัมาลี สมาชิก อบต.ม.8 อุดม   ข่าขนัมาลี          
13 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต.ม.9 บรรจง  ศรียางนอก   
14 นายล้ินจ่ี     บรรเทา สมาชิก อบต.ม.9 ล้ินจ่ี  บรรเทา  
15 นายชยัเดช  สาระภี สมาชิก อบต.ม.10 ชยัเดช  สาระภี  
16 นายมีชยั   สิทธิดา สมาชิก อบต.ม.10   มีชยั  สิทธิดา             
17 นายประยงค ์ สุขประเสริฐ สมาชิก อบต.ม.12 ประยงค ์ สุขประเสริฐ  
18 นางวภิา   ค  าอินทร์ สมาชิกสภาฯ ม.12 วภิา     ค  าอินทร์  
19 นายพิชิต  ภูมิทศัน์ สมาชิก อบต.ม.13 พิชิต  ภูมิทศัน์  
20 นายชาย  ศรีวชิา สมาชิก อบต.ม.13 ชาย   ศรีวชิา  
21 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิกสภาฯ ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
22 นายสมบติั   ชยัดี สมาชิกสภาฯ ม.14 สมบติั     ชยัดี  
23  นายเกษม ศรีล าดวน  เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน  
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วฒันชยั ประไกรวนั นายก อบต. วฒันชยั ประไกรวนั  
2 นายไฉน  ศิริวชัรศิลป์ รองนายก อบต. ไฉน  ศิริวชัรศิปล ์  
3 นายบวั  กา้นค า รองนายก อบต. บวั   กา้นค า  
4 น.ส.ปัณฑิตาพร  สุดนอ้ย เลขาฯนายก อบต. ปัณฑิตาพร สุดนอ้ย  
5 นางสุภาพร  อิสระกลู รองปลดัอบต. สุภาพร  อิสระกลู  
6 นายพฤษภพ  เกิดศกัด์ิ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศกัด์ิ  
7 นายไพฑูรย ์ ศรีลาดหา หน.ส านกัปลดั ไพฑูรย ์ศรีลาดหา  
8 น.ส.นวพร  ศรีกดุเรือ ผอ.กองการศึกษา นวพร  ศรีกดุเรือ  
9 น.ส.จุฑารัตน์  ชยัดี นกัวชิาการคลงั

รักษาการ ผอ.กองคลงั 
จุฑารัตน์  ชยัดี  

10 น.ส.สิรินนัท ์ นนัต้ือ จพง.ธุรการ สิรินนัท ์ นนัต้ือ  
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 
  เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุมแลว้  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ชิญสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขา้ประจ าท่ีประชุม  และประธานสภาฯไดน้ าจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ - มีเร่ืองแจง้ใหส้มาชิกสภาฯทราบ วา่นายประสาท  นนัต้ิว สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 11  ลา

กิจน่ะครับ 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที ่2   เร่ือง  รับรองบันทกึรายงานการประชุมสภา (บันทกึรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที ่3  คร้ังที ่1/2561 เมื่อวันที ่ 18 กรกฏาคม 2561)  

ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบนัทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 
1/2561 เม่ือวนัท่ี 18  กรกฏาคม  2561  ซ่ึงทางสภาฯไดจ้ดัส่งส าเนาบนัทึกรายงานการ
ประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนท่ีจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงาน้ี ผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ไดส้รุปสาระการประชุมคร้ังท่ีแลว้ให้ท่ีประชุมทราบ ก่อนท่ีจะขอมติ
ท่ีประชุมครับ 

เลขาสภาฯ - ครับ ตามท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว้ เป็นการประชุมสมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือ
วนัท่ี  18  กรกฏาคม 2561 ผมขอสรุปสาระการประชุมดงัน้ีครับ 

 ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง พิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  วาระ
แรก ขั้นรับหลกัการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายปี 2562 เป็นไปตามระเบียบ  
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กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  
2541   แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ขอ้ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ 
ดว้ย ขอ้บงัคบั การประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.  
2554  ขอ้ 44  ขอ้  47 โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ทั้งส้ิน  46,500,000.-บาท 
ผูบ้ริหารได้อ่านแถลงร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โดยมีเอกสาร
สรุปร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายปี 2562 แนบ  ส าหรับรายละเอียดกิจกรรม
โครงการต่างๆ ท่ีบรรจุไวใ้นร่างขอ้บญัญติัท่ีไดส่้งให้สมาชิกไดพ้ิจารณาจะมีอยู่สอง
ส่วนดว้ยกนั  ส่วนแรกจะเป็นสรุปรายการทั้งหมดท่ีตั้งไวใ้นขอ้บญัญติั โดยจะแสดง
แยกเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกสามารถพิจารณาไดร้วดเร็วและเขา้ใจง่าย  
ส่วนท่ีสองเป็นร่างฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงจดัท าผา่นระบบอีลาแอส(e-LAAS)  ซ่ึงเป็นระบบ
การบญัชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินในส่วนน้ีจะแสดงรายละเอียด
ทั้งหมดทุกรายงการ  ดงันั้นหากรายงการใดท่ีสมาชิกไม่เขา้ใจก็สามารถตรวจสอบใน
ส่วนท่ีสองน้ีได ้ ก่อนท่ีผมจะช้ีแจงในรายละเอียดทั้งหมดผมแจง้ในท่ีประชุมวา่ ในการ
เสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 คร้ังน้ี ไดด้ าเนินการตามหนงัสือ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 - หนงัสือด่วนท่ีสุด มท 0808.2/ว 038 ลว  16 มิถุนายน 2561  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2562 ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน / ท่ีประชุมรับหลกัการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 มีมติ
เป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2  ลา 1) ต่อไปเป็นขั้นตอนท่ี 2 การ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ ในการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัตินั้น
จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 103 , 105 เราจะขอตั้งคณะกรรมการ
แปรญตัติ 5 คน ดงัน้ีครับ 
1.  นายปุ่น  มะธิปิไข เป็น  ประธานคณะกรรมการ 
2.  นายสมบติั  ชยัดี  เป็น  รองประธานคณะกรรมการ 
3.  นายชยัเดช  สาระภี  เป็น  คณะกรรมการ 
4.  นางวภิา  ค าอินทร์ เป็น  คณะกรรมการ 
5.  นายจิรวฒัน์  ข่าขนัมาลี เป็น  เลขานุการและคณะกรรมการ 
คณะกรรมการแปรญตัติ ไดน้ดัประชุมกนัในวนัศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00-
18.00 วนัเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 – 18.00 น. และการประชุมในคร้ังท่ี
สองคือวนัท่ี 23 กรกฎาคม  2561 ประชุมคร้ังท่ี 1 คือวนัน้ี (18 กรกฎาคม 2561) 
หลงัจากนั้นวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ก็จะไดย้ื่นเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้กบัประธานสภาฯ เพื่อจะไดพ้ิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3/ท่ี
ประชุม –รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลใช้ที่ราชพัสดุ ใน
การขอใชท่ี้ราชพสัดุนั้น ทางโรงเรียนบา้นโจดหนองแก หนองสิม ไดม้อบท่ีดินซ่ึงเป็น 
ท่ีราชพสัดุให้กบัทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใช้ในการสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านโจดหนองแก มีเน้ือท่ีจ  านวน 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา โดยขออนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทย ยื่นเร่ืองเสนอต่อกรมธนารักษ์จงัหวดัขอนแก่น แต่ตอ้งขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงสภาเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท ์
(เห็นชอบ  20 เสียง งดออกเสียง 2 ลา 1)/ท่ีประชุม –รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  อื่น ๆ  ในเดือนกรกฏาคม เป็นเดือนท่ีมีส าคญัในทางพุทธ
ศาสนาคือวนัอาสาฬหบูชา ในวนัท่ี 27  กรกฏาคม  2561 และวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว 66 พรรษา ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี  28 กรกฎาคม  2561 จะมีพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ท่ี 10 และพิธีถวายเคร่ืองราช
สักการะ และในวนัท่ี 24  กรกฎาคม 2561 เราไดท้  าพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อท่ีจะไดแ้ห่
เทียนถวายเทียนพรรษาใหก้บัวดัภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลของเราจ านวน  9 วดั 
อบต.ไดจ้ดักิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ /ท่ีประชุม – รับทราบ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแกไ้ข เก่ียวกบัการประชุมคร้ังท่ีแลว้หรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  ถา้ไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุมและขอมติดว้ยครับ โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม  - มีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 2 ลา 1) 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง    พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 วาระที่สอง ขั้นแปร
ญัตติและวารที่สาม ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พงศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 44 ข้อ 47 

ประธานสภาฯ -  ครับตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก รายงานขออนุญาตเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั ประกอบกบัมาตรา 36 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั นายอ าเภอพลจึงเรียกประชุม 
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สภาสมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2561 ระหว่างวนัท่ี  25 กรกฎาคม – 8  สิงหาคม 
2561  มีก าหนด 15 วนั เชิญท่านเลขาสภาฯ ไดช้ี้แจงในวาระน้ีครับ 

เลขาสภาฯ - ค รับ ส าหรับในระเบียบวาระน้ีจะไม่ มีการอภิปรายน่ะครับ จะมอบให้กับ
คณะกรรมการแปรญตัติ ซ่ึงทางสภาฯของเราไดแ้ต่งตั้งและมีการประชุมเสร็จเรียบร้อย
แล้วและมีค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ท่ี 1/2561 เร่ือง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 จึง
ขอใหป้ระธานคณะกรรมการแปรญตัติไดร้ายงานการประชุมต่อสภาเลยครับ 

นายปุ่น มะธิปิไข - กราบเรียนประธานสภา ท่านผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมในนามประธาน
คณะกรรมการแปรญตัติขอรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 ตามค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ท่ี 1/2561 ได้มีค  าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
ลงนามโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ไดมี้ค าสั่งให้ขา้พเจา้
และคณะอีก 4 คน เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และได้ก าหนดรับค าขอแปรญัตติ รวมทั้ งได้มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติไปเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญตัติ เน่ืองจากไม่มีสมาชิกยื่นค าขอแปรญตัติ และคณะกรรมการ
แปรญตัติไดท้บทวนร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ยืนยนัร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ท่ีผูบ้ริหารเสนอวา่เป็นร่างท่ีสมบูรณ์และมีความเหมาะสมแลว้ ไม่
จ  าเป็นตอ้งแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด กระผมจึงได้เรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา
ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562  ท่ีได้รายงานผลการปฏิบติังานให้สภาได้รับทราบครับ ตอนน้ีถึงขั้นแปร
ญตัติแล้วแต่ไม่มีค  าขอแปรญตัติยงัคงไวซ่ึ้งร่างขอ้บญัญติัฯ แล้วน่ะครับ ต่อไปเป็น
ขั้นตอนท่ีสาม ขั้นลงมติครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนน (เห็นชอบ 20 งดออกเสียง 2 ลา 1) 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 
2561 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และ
ป้องกนัการเกดิมลพษิต่อส่ิงแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

ประธานสภา อ่านร่างข้อบญัญติัเร่ือง การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2561 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และป้องกนัการเกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
เพื่อขอทราบมติและจะไดต้ราเป็นขอ้บญัญติั เชิญท่านผูบ้ริหารไดช้ี้แจงครับ 

นายไฉน ศิริวชัรศิลป์ - ครับ จากร่างขอ้บญัญติัน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั การ
จดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีเหมาะสมและถูกสุขลกัษณะจะควบคุมและป้องกนั ไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซ่ึงการจดัการมูลฝอยติดเช้ือมีขั้นตอนการ
ด าเนินการหลายขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่การ เก็บ ขน และก าจดั สมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ หลักเกณฑ์
อนุญาตใหบุ้คคลใด เป็นผูด้  าเนินกิจการรับท า การเก็บ ขน หรือก าจดัมูลฝอยติดเช้ือเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบ ตามมาตรา 20 และ 44 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 อาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแก เป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญให้กบัประชาชนภายใน
ต าบลของเราครับ 

เลขาสภาฯ ครับ ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เร่ือง การ
จดัการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2561 เราจะให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ เพื่อตรา
เป็นขอ้บญัญติับงัคบัใช ้วาระแรกใหท้่านพิจารณาร่างขอ้บญัญติัครับ และวาระสองเป็น
การแปรญตัติน่ะครับ วาระสามพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ท่านอ่านหลกัการและ
เหตุผล พร้อมทั้งประกอบการพิจารณาในเล่ม เหตุผลท่ีมีขอ้บญัญติัน้ีเน่ืองจากว่าเป็น
การรองรับการขยายตวัของเมือง ซ่ึงถ้าหากมีการถ่ายโอนภารกิจมาให้กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้บญัญติัน้ีจะไดใ้ช้ในการควบคุมขยะติดเช้ือ จะเป็นการแยก
ออกมาจากขอ้บญัญติัขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล แต่จะเป็นมูลฝอยท่ีติดเช้ือเช่น กรณีท่ีมี
โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานประกอบการพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลสัตว ์จะมีขยะ
ติดเช้ืออยา่งเช่น เข็มฉีดยา ส าลี ผา้พนัแผล หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชใ้นการรักษา รวมถึงน ้ าท่ี
ใชช้ าระลา้ง  ปกติแลว้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตอ้ง 
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น าขยะติดเช้ือไปท าลายท่ีโรงพยาบาลในเมืองท่ีมีระบบการก าจดัขยะติดเช้ือ แต่ถา้หาก
มีการถ่ายโอนภารกิจมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งด าเนินการจดัหาท่ีทิ้งหรือท าลายขยะติดเช้ือเอง ขอ้บญัญติัน้ีมีทั้งหมด 49 
ขอ้ ทุกท่านคงไดอ่้านและท าความเขา้ใจแลว้ เพื่อเป็นการควบคุมสถานพยาบาล หรือ
คลินิก เพื่อไม่ใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดแลว้ หรือเหตุร าคาญต่อพี่นอ้งประชาชน จึงตอ้งมี
ขอ้บญัญติัฉบบัน้ีข้ึนมา ขอใหทุ้กท่านไดเ้ปิดดูหนา้สุดทา้ยเป็นบญัชีอตัราค่าธรรมเนียม
ทา้ยขอ้บญัญติัน้ีเป็นอตัราค่าธรรมเนียมท่ีทางกระทรวงไดก้ าหนดราคาแลว้ และเป็น
อตัราค่าธรรมเนียมท่ีอยูบ่นเพดานสูงสุด ขอใหท้่านพิจารณาค่าธรรมเนียมดว้ยวา่จะเป็น
ราคาน้ีหรือต ่ากวา่น้ี แต่จะไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมท่ีทางกระทรวงไดก้ าหนดมา 

ประธานสภา - ครับทุกท่านไดอ่้านและพิจารณาร่างขอ้บญัญติัฉบบัน้ีแลว้ มีท่านใดสงสัยหรือจะ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

นายสมบติั ชยัดี - ครับ ผมมีความสงสัยอตัราค่าธรรมเนียมการเก็บ หรือปริมาณการเก็บ เราจะทราบได้
อยา่งไรวา่การเก็บแต่ละคร้ังมีน ้าหนกัเท่าไหร่ ใครท่ีจะเป็นคนจดบนัทึกในการเก็บแต่
ละคร้ังครับ 

เลขาสภาฯ - ครับ ในกรณีปริมาณการเก็บขนนั้น เราจะมาดูกนัวา่ในแต่ละเดือนจะมีการเก็บก่ีคร้ัง 
แต่ละคร้ังจะตอ้งมีตารางการบนัทึกขอ้มูลของปริมาณการใชท่ี้เป็นขยะติดเช้ือ เพราะ
หากมีการชัง่ตวงปริมาณของขยะ เราจะตอ้งบนัทึกการเก็บแต่ละคร้ัง และถา้หากวนั
ไหนท่ีมีการเก็บขยะมูลฝอยท่ีไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือน ้าท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงไม่เกิน 13 
ลิตร จะเก็บอตัราค่าธรรมเนียม 300 บาทต่อเดือน หรือถา้หากเกิน 2 กิโลกรัม หรือน ้าท่ี
เกินปริมาณ 13 ลิตร เราจะบวกเพิ่มข้ึนอีก 300 บาท ภายในเดือนนั้นผูป้ระกอบการ
จะตอ้งจ่าย 600 บาท ครับ เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ร.บ.สาธารณสุข มีท่านใดจะ
สอบถามอีกหรือไม่ครับ 

นางวภิา ค าอินทร์ - ดิฉนัเห็นดว้ยกบัอตัราค่าธรรมเนียมน้ี และควรจะประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมใหก้บัประชาชนทัว่ไปไดท้ราบคะ 

ประธานสภาฯ - ครับ ถา้หากร่างขอ้บญัญติัฉบบัน้ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ คงตอ้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบแน่นอนครับ 

นายพิชิต ภูมิทศัน์ - ผมเห็นดว้ยครับท่ีจะใหมี้ขอ้บญัญติัน้ี และอตัราค่าธรรมเนียมก็ไม่สูงเกินไป เป็น
อตัราท่ีเหมาะสมแลว้ครับ 
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นางวภิา ค าอินทร์ - ดิฉนัสงสัยวา่ขอ้ 2 การก าจดัมูลฝอยติดเช้ือโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดรั้บประโยชน์ตอบ
แทนดว้ยการคิดค่าบริการ เป็นอยา่งไรคะ ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมดว้ยคะ 

เลขาสภาฯ - ครับ ส าหรับการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีท าเป็นธุรกิจนั้น หมายถึง จะมีบริษทัเอกชน
เป็นผูด้  าเนินการหาท่ีทิ้ง หรือก าจดั แลว้ท าการเก็บมูลฝอยติดเช้ือและคิดค่าบริการจาก
ผูป้ระกอบการเอง โดยทางส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ตอ้งไปเก็บเองครับ 
จะลกัษณะคลา้ยๆ กนักบัรถสูบส่ิงปฏิกูลครับ อตัราค่าธรรมเนียมท่ีทางองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจะเก็บไดจ้ากเอกชนไม่เกิน 10,000 บาท ครับ เป็นการออกใบอนุญาตใหท้ า
การเก็บขน และก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ีครับ 

ประธานสภาฯ -ครับ มีท่านใดสงสัย หรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ถา้ไม่มีท่านใดเพิ่มเติมหรือสงสัย ผมขอมติเพื่อเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโจดหนองแก เร่ือง การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2561 ดว้ยครับ ถ้าหาก
ท่านใดเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัฉบบัน้ีโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 19 งดออกเสียง  3 ลา 1) 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  การโอนและเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ 3 รายการ 

เลขาสภา - ในระเบียบวาระน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงงบประมาณ ครับ แต่จะเปล่ียนจากคราวท่ีแลว้ท่ีมี
การระบุยี่ห้อในรูปภาพตวัอย่าง ท าให้ท่านสงสัยว่าเราจะซ้ือยี่ห้อน้ีหรือไม่ เพราะเรา
ไม่ไดห้มายเหตุให้ท่านทราบว่าเป็นภาพตวัอย่าง ขอให้ทุกท่านไดดู้ภาพตวัอย่างหรือ
ขอ้มูลท่ีอยูก่บัท่านครับ วา่เราจะใชต้วัช้ินงานแบบน้ี แต่จะไม่ระบุยี่ห้อ มีสเปคตามท่ีได้
แจง้ไวแ้ลว้ รายละเอียดสินคา้ก็จะมีบอก ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ ์ 

นายสมบติั ชยัดี - แลว้ราคาของเล่ือยกบักลอ้งถ่ายรูป จะตอ้งเป็นราคาตามน้ีเลยหรือไม่ครับ 

เลขาสภาฯ - ราคาของเล่ือย หรือกลอ้งถ่ายรูปนั้น จะไม่มีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ข้ึนอยู่กบัวา่ทาง
เราตอ้งการของแต่ละทอ้งถ่ินจะใชง้าน หรือสถานะการเงินการคลงัของเราดว้ยครับ เรา
จะสอบถามราคาจากทอ้งตลาดครับ ให้ไดต้ามท่ีเราตอ้งการใช้งานและราคาตอ้งถูก 
ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้งสอบถามหลายๆ ร้านจากผูป้ระกอบการครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านใด สงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถา้หากไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอใหท้่านไดมี้มติเห็นชอบ และไม่
เห็นชอบ การโอนและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
หมวดค่าครุภณัฑท์ั้ง 3 รายการครับ  

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 19  งดออกเสียง 3 ลา 1) 

เลขาสภาฯ ครับ ส าหรับการโอนเปล่ียนแปลงของกองการศึกษา รายการโอนงบประมาณโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโจดหนองแก จ านวน 50,000 บาท ซ่ึงเป็น
จ านวนเงินท่ีไม่พอกบัโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโจดหนองแก 
จากขอ้บญัญติังบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 79 งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังขาดอีกเป็นจ านวนเงิน  64,500 บาท โดยโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณจากรายการดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหวา้ จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหวา้ฐานอ านาจพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2557 ประกอบกบัพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 จากขอ้บญัญติังบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 79 งานโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเตาเหล็ก จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเตาเหล็กฐานอ านาจพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2557 ประกอบกบัพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 จากขอ้บญัญติังบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 79 งานโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
เปล่ียนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโจดหนองแก
เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 

3. การโอนเพิ่มจากงบประมาณจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อด าเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 
14,500 บาท 
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถา้หากไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอใหท้่านไดมี้มติเห็นชอบ และไม่
เห็นชอบ การโอนและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง (เห็นชอบ 20  งดออกเสียง 2 ลา 1) 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง  อืน่ๆ 

ประธานสภา - ในระเบียบวาระน้ีจะเป็นการคุยเร่ืองการส่งองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
เขา้ประกวดในเร่ือง การจดัการบริหารบา้นเมืองท่ีดี ท่ีทางส านกันายกรัฐมนตรีไดจ้ดัท า
โครงการน้ีข้ึนมา ขอใหท้่านเลขาสภาฯไดช้ี้แจงครับ 

เลขาสภาฯ -ครับ ในเร่ืองน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีว่าทางเราได้ส่ง อบต.เขา้ประกวดในประเภททัว่ไป 
และไดร้างวลัมาแลว้คร้ังหน่ึงในปี 2560 และในปี 2561 น้ีเราคาดหวงัวา่เป้าหมายของ
เราคือการไดเ้ขา้รางวลัท่ี 1 ถึง 3 ตอนน้ีทางคณะอนุกรรมการไดข้อเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ท าให้เรามองไดว้า่อาจจะเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีทางคณะอนุกรรมการได้
ขอเอกสารเพิ่มเติม ผมไดป้ระชุมพนกังานแลว้เพื่อน าเอาปัญหาท่ีทางคณะอนุกรรมการ
ไดแ้จง้มานัน่คือ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ตอนน้ีทางพนกังานของเราได้
ด าเนินการในเร่ืองน้ีแลว้ และรอการประกาศผลในวนัท่ี  21 สิงหาคม 2561 ครับ เป็น
การประชาสัมพนัธ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลของเราให้ทุกๆ หน่วยงานไดท้ราบ เป็น
ความภาคภูมิใจของหน่วยงานเราครับ 

ประธานสภาฯ - ครับ ถือเป็นความภูมิใจของเรา คาดหวงัวา่จะไดเ้ขา้รอบชิงรางวลัต่อไปครับ มีท่านใด
มีขอ้หารือหรือสงสัย หรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
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ประธานสภาฯ -  วนัน้ีเราไดป้ระชุมมาพอสมควรแลว้ และขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีไดท้  าหนา้ท่ีของ

ตนเองอยา่งดีท่ีสุด และถา้หากจะมีการประชุมอีกผมจะมีหนงัสือแจง้ให้สมาชิกทราบ
ต่อไปครับ 

 -ปิดประชุม  เวลา  13.00  น.  
 ................................................................................................... 
. 
 
 

 
                      (ลงช่ือ)                                        ผูต้รวจบนัทึกรายงานการประชุม 
                                   (นายเกษม  ศรีล าดวน ) 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 
 

(ลงช่ือ)                                  ผูต้รวจสอบบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                ( นายโสภณ  ดีแป้น ) 
                                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


