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                               ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 

                      วันที่  26 สิงหาคม  ๒๕62 เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 

******************* 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิจิตร  สงหนอง ประธานสภา อบต.น ้าผุด 
๒. นายโรม  เยาว์ด้า รองประธานสภา อบต.น ้าผุด 
๓. 

 

นายคล่อง  แป้นแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๔. นายจริน  ฤทธิฉิม สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวิรัตน์  วิเชียร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสมปอง  แก้วละเอียด สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๗. นายปรีชา  หมุนแทน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๘. นายสนอง  ขุนด้า สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙. นายปรีชา  ยังช่วย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 

๑๐. นายจ้านาญ  ชัยสุข สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๒. นางเสาวนีย์  ศรีหมอก สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นายสายชล  ชูเพชร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๔. นายศราวุฒิ  นุ้ยเอียด สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายสมปอง  ปานแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นายสมปอง  สะดี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๗. จ.ต.วิโรจน ์ เลี ยงสกุล สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๘. นายนูน  มากแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙. นายส้าเริง  สังขาว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๐. นายช้านาญ  หมุนแทน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑. นายสินไชย  ชูสีอ่อน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒๒. นายมณเฑียร  ทองนุช สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒๓. นางเยาวลักษณ์ รัตนะ เลขานุการสภา อบต.น ้าผุด 

           ผู้ไม่มาประชุม 

     1.นายเชิดชัย  เพ็งล้า                  สมาชิกอบต.ม.4 ลา 
     2.นายอนันต์ นุ่นแก้วสุทธิ์             สมาชิกอบต.ม.5  ลา 
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            ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิศาตร แสงศรี      นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
๒. นายอุดม จันสุข      รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
๓. นายวิชาญ  แก้วลาย      รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
๔. นางพรทิพย์ เสนี                    เลขานุการฯนายก 
๕. นางสุมาลี  จ้านงค์                  รองปลัดฯ                  
๖. นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง           หัวหน้าส้านักปลัดฯ 
๗. นางสาวกรกานต์ ตะมัง             ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
๘. นางมยุรี  บุณยวันตัง                แทนผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙. นางอักษรา  ปฐมอรรฆย์กุล     ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 22 คน ครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดกล่าวเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ้าปี ๒๕62 และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒        เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นายวิจิตร สงหนอง     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มีการประชุมสภาองค์การ 
  ประธานสภาฯ        บริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ.2562 ครั้งที่ ๑   
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
                       ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้จัดท้ารายงานการประชุมแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
                           ทราบแล้วสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หากมีข้อความใด 
                            ไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพ่ิมเติมขอเชิญน้าเสนอท่ีประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ 
                         แก้ไขเพ่ิมเติม  ผมให้เวลา ๕ นาที ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุม   

  นายวิจิตร สงหนอง      มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ หาก 
  ประธานสภาฯ             ไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด   
 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติรับรองรายงานการประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  

    ๑4  สิงหาคม ๒๕62 ดังนี้ 
                                     รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน  ๒1  เสียง 
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                                     ไม่รับรอง                       จ้านวน   -    เสียง 
                                     งดออกเสียง                    จ้านวน   ๑   เสียง 
 

  ระเบียบวาระท่ี  ๓       เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ. ๒๕63 วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ 

  นายศราวุฒิ นุ้ยเอียด       เรียน ประธานสภาอบต.น้้าผุด  
  ประธานคณะกรรมการ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
  แปรญัตติ              ประจ้าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติรับ 
                         หลักการแห่ง(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                              2563 และได้ก้าหนดระยะเวลาการยื่นแบบเสนอญัตติตั้งแต่สภารับหลักการ  
                                 ก้าหนดวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.30 น. นับตั้งแต่ 
                             สภามีมติรับหลักการและคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 09.00 - 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

                         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 50 จึงขอรายงานผลการพิจารณาแปร
ญัตติ ดังต่อไปนี้ 

1.ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ 
2.ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีกรรมการท่านใดขอแปร
ญัตติและมีเห็นชอบร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

  นายวิจิตร สงหนอง   ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการพิจารณาและแปรญัตติไป       
  ประธานสภาฯ       แล้วนั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ้าปี ๒๕63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
   แต่อย่างใดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
   พ.ศ.๒๕63 ผมจึงขอสอบถาม สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย 
   หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ 
      เมื่อที่ประชุมไม่มีใครซักถามหรืออภิปราย ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าให้ความ 

             เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ในวาระท่ี ๒ หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น                            

 

   มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวาระท่ีสอง  
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                                       เห็นชอบ      จ้านวน     ๒1  เสียง 
                                       ไม่เห็นชอบ   จ้านวน      -     เสียง 
                                       งดออกเสียง   จ้านวน     ๑     เสียง 

                                               
 

                                                    -   พัก ๑0 นาที  - 
 

           ๓.๒ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕63 วาระท่ีสาม 

นายวิจิตร สงหนอง     ผมขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาฯ       สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดเห็นชอบให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดมีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ 
                      งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
                       เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ     จ้านวน    ๒1     เสียง 
                       ไม่เห็นชอบ                                            จ้านวน      -     เสียง 
                  งดออกเสียง                                           จ้านวน      ๑    เสียง 

นายวิจิตร สงหนอง         เมือ่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ          รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร   

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดที่จะน้าข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เสนอนายอ้าเภอเมืองตรัง เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายวิจิตร สงหนอง     4.1 ญัตติ พิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง 
ประธานสภาฯ            หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
                                      ขอเชิญนายวิศาตร แสงศรี นายก อบต.น้้าผุดเสนอข้อบัญญัติ  

นายวิศาตร แสงศรี    ข้อบัญญัติองค์องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย   
นายก อบต.น้้าผุด       พ.ศ.  2562  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.  2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ



รายงานการประชุมสภา อบต.น้้าผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ้าปี ๒๕62 หน้า 5 
 

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าผุด โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด และ
นายอ้าเภอเมืองตรัง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด   
                 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562” 
    ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดตั้งแต่วันถัด 

   จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
    ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 

                                   “มูลฝอย”  หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
   ถุงพลาสติก ภาชนะ  ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาด 
   จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษ  
   หรืออันตรายจากชุมชน 
                                  “มูลฝอยอินทรีย์”  หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือ 
   ชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
                                   “มูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ 
   หรือน้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดก้าหนดให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่            
    “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือ 

มีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลหรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่  กระป๋องหรือ ภาชนะ
อ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย ข้างต้น 

                                    “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ 
   มูลฝอยที่น้ากลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน  
    “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า 
   ส้านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และ 
   หมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้้า อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วย 
   การควบคุมอาคารด้วย 
                                  ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
                                           (1.) มูลฝอยทั่วไป 

                  (2) มูลฝอยอินทรีย์ 
                       (3.) มูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่ 

                  (4.) มูลฝอยที่เป็นพิษหรือันตรายจากชุมชน 
ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละ

ประเภทตามข้อ 4 ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท
ของมูลฝอยนั้นถุงส้าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มี
ขนาดที่เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมี
ปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใด ให้มิดชิด รวมทั้งจัดการ
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ป้องกันมิให้มูลฝอย น้้า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุง 
ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท้าจากวัตถุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงใน
ภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังส้าหรับใส่มูลฝอย ต้องเหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มี
ฝาปิดมิดชิด เพื่อมิให้มูลฝอย น้้า กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออก
จากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 

                       ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภาพ  ลักษณะ  หรือขนาด  ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือ 
ภาชนะบรรจุมูลฝอยได้คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูก
ลักษณะ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดก้าหนดให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

                       ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน้าถุงหรือภาชนะมูลฝอยตามข้อ 4 (4) 
  ที่คัดแยกประเภทไว้แล้วทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
  ประกาศก้าหนด 

                                  ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
    ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 

นายวิจิตร สงหนอง ตามท่ีเสนอข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 มีสมาชิก 
 ประธานสภาฯ  สภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับ  
   หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่องหลักเกณฑ์การ  
   คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม                              รับหลักการ 21 เสียง 
                                              ไม่รับหลักการ – เสียง  
                                              งดออกเสียง   1 เสียง 

นายวิจิตร สงหนอง      มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ         ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

พ.ศ.2562 ในวาระ 2 หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม             ให้ความเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง   
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในวาระที่ 2  

                                               เห็นชอบ 21 เสียง 
                                                ไม่เห็นชอบ – เสียง 
                                                งดออกเสียง 1 เสียง 

นายวิจิตร สงหนอง         ผมจะขอมติเพ่ือเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 ประธานสภาฯ           น้้าผุด เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม             เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง  
    หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
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                                            เห็นชอบ 21 เสียง 
                                              ไม่เห็นชอบ – เสียง 
                                              งดออกเสียง 1 เสียง 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง 4.1  ขอเสนอญัตติกันเงิน 
หัวหน้าส้านักปลัด        ดิฉันนางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง ได้รับมอบหมายจากนายกอบต.น้้าผุดให้เสนอญัตติกัน

เงิน ดังรายละเอียดดังนี้ 
บัดนี้ มีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด กันเงิน

และขยายเวลาเบิกเงิน ดังนี้   
                                           1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งารบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ 17,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
12,000 บีทียู ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้ง         
ที่ 1 หน้า 37 ล้าดับที่ 14 เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งไว้ เพื่อติดตั้งในอาคารศูนย์กู้ชีพ 
อบต.น้้าผุด ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีความจ้าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งต่อไปอีก ส้านักงาน
ปลัด อบต.น้้าผุด มีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 ในกรณีทีมีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ้าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก ไม่ได้
ด้าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ้านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
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ดังนั้น ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด จึงขออนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป 

นายวิจิตร สงหนอง      มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือซักถามในท่ีประชุม ถ้าไม่มี ผมจะขออนุมัติ 
 ประธานสภา        สภาฯ กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

 มติที่ประชุม          อนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
                                       อนุมัติ          21   เสียง 
                                       ไม่อนุมัติ         –    เสียง 
                                       งดออกเสียง     –   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง อ่ืนๆ 
นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง   1. กองการศึกษาประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ระหว่าง 
ผอ.กองการศึกษา       วันที่ 2-13 กันยายน 2562 สามารถสมัครได้ที่กองการศึกษาได้ทุกวันเวลาราชการ  

รับสมัคร 30 คน 
                           2.กิจกรรมลากพระ ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2562 หากวัดไหนประสงค์จะส่ง 
    เข้าประกวดเรือพระแจ้งได้ที่กองนะคะ 

3.กิจกรรมลอยกระทง 11 พ.ย. 2562 ครบรอบของหมู่บ้านที่จัดร่วมกับ อบต.  
หมู่ไหนที่จะประสงค์จะจัดร่วมกับ อบต.น้้าผุด ให้หมู่บ้านแจ้งความประสงค์ได้หรือหารือ
กับผู้ใหญ่บ้าน 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง 1.ส้านักปลัดจัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จ้านวน 2 รุ่น รุ่นแรก ระหว่าง 
หัวหน้าส้านักปลัด        วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป้าหมาย อสม ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 

2.จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของหมู่บ้าน ขอช่วยส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้านเพื่อรายงานอ้าเภอ โดยแจ้งรายละเอียด วัน เวลา จ้านวน ทางไลน์  

นายวิจิตร สงหนอง     มีสมาชิกสภาท่านใดจะน้าเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  
ประธานสภาฯ               อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัย 

วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี ๒๕62 ขอขอบคุณ   

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.     
 
                                        (ลงชื่อ)    เยาวลักษณ์ รัตนะ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางเยาวลักษณ์  รัตนะ) 
         เลขานุการสภา อบต.น้้าผุด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น 
หลักฐาน 
 

                                         (ลงชื่อ)   คล่อง  แป้นแก้ว  ประธานกรรมการ 
 (นายคล่อง  แป้นแก้ว) 

 
 

                                         (ลงชื่อ)  สมปอง ปานแก้ว)  กรรมการ 
 (นายสมปอง ปานแก้ว) 

 
 
 

                                         (ลงชื่อ)  สมปอง  แก้วละเอียด  กรรมการ/เลขานุการ 
   (นายสมปอง  แก้วละเอียด) 

 
 

                                       (ลงชื่อ)       วิจิตร  สงหนอง     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นายวิจิตร  สงหนอง) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
 
 

 


