
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
สมัยสามัญที่ 3/2562  

ครั้งที่ 1 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

........................................................ 
จ านวนผู้มาประชุม   10 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม     2 คน   
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธนกร         อินทร์เจริญ ประธานสภาอบต. -------------------------------------- ไม่มาประชุม 
2 นายผดุงศักดิ์    พวงมาล ี รองประธานสภาอบต. ผดุงศักดิ์    พวงมาล ี  
3 นายศุภโชค       ประสพพฤกษ ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 -------------------------------------- ไม่มาประชุม 
4 นางระเบียบ      สะราค า สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 ระเบียบ     สะราค า  
5 นายมนตรี        ชนะสินธุ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2 มนตรี       ชนะสินธุ์  
6 นางแตงกวา     ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 แตงกวา     ทองรอด  
7 นางสุวรรณา    ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 สุวรรณา   ทองรอด  
8 นางดวงทิพย์    รัตนเจียม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 ดวงทิพย์   รัตนเจียม  
9 นายพลรบ        แย้มฉวาก สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 พลรบ      แย้มฉวาก  
10 นางอณุรดี        สัมฤทธิ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10 อณุรดี       สัมฤทธ์ิ  
11 นายสายันต์      สิทธิน้อย สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สายันต์     สิทธิน้อย  
12 นายสมุทร       สะอาดพุ่ม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สมุทร       สะอาดพุ่ม  

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ    เพ็งผล รองนายก อบต.เขาพระ ประเสริฐ   เพ็งผล  
2 นายสงบ         วัชราไทย รองนายก อบต.เขาพระ สงบ         วัชราไทย  
3 นางสาวผกานารถ ผลเกิดด ี เลขานุการนายกอบต.เขาพระ ผกานารถ   ผลเกิดด ี  
4 นายวิทมนตร์    กิริวรรณา ปลัด อบต. เขาพระ วิทมนตร์    กิริวรรณา  

 
เวลา  10.00 น. 
-เลขานุการสภาอบต. -ตามข้อ 25 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2554) เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบ 
รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภาให้สัญญานเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม 

 บัดนี้ ได้ตรวจสอบที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น อาศัยอ านาจ
ตามข้อ 17 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ จึงเชิญรองประธานสภาเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น 

 



ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ประธานสภา (แทน) - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   2. การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
   3. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   5. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 
   6. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
-ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
- ประธานสภา(แทน) -ให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุมสภาครั้ งที่แล้ว  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวแล้ว  พร้อม
นี้ขอให้สมาชิกสภาอบต.ท่านใดประสงค์จะแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงในการประชุมสภา
หรือไม่  

- ที่ประชุม - ไม่มี 
- ประธานสภา(แทน) - ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีต้องพิจารณา 
 1.พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 
- ประธานสภา(แทน) - อนุญาตให้ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดอบต.ชี้แจงรายละเอียด 
- ปลัดอบต. -  ตามระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) ข้อ 23ก าหนดให้เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยวิเคราะห์งบประมาณจากทุกหน่วยงาน เพ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณ พร้อมจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายฯ 
เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือที่จะได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม และระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถื่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อ 58 ญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
ท้องถิ่นตามแบบวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ประกอบกับ 

  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 มกราคม 2561 เรื่อง
การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

       คณะผู้บริหาร จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา 
ตามรายละเอียดเอกสารแนบพร้อมการประชุม ดังนี้ 



 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อบต.เขาพระได้ประมาณการรายรับไว้ 28,415,000 บาท ส่วน
งบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 28,415,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล และเงินสะสมที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจและหน้าที่ 
7,198,810.74 บาท และทุนส ารองเงินสะสม 4,256,073.85 บาท (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2562) 

 ประมาณการรายรับ     รวมจ านวน 28,415,000 บาท แยกเป็น 
 -รายได้จัดเก็บ    จ านวน  727,400 บาท แยกเป็น 

หมวดภาษีอากร 520,000 บาท  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 99,400 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000 บาท และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,000 บาท 

 -รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 13,547,600 บาท  
จากหมวดภาษีจัดสรร 

 -รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 14,140,000 บาท  จาก
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ประมาณการรายจ่ายตามงบ  รวมจ านวน  28,415,000 บาท แยกเป็น 
 -งบกลาง   6,088,745 บาท 
 -งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และหมวดค่าจ้างชั่วคราว)  

 10,439,500 บาท 
 -งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)  
  8,015,755 บาท 
 -งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,151,000 บาท 
 -งบรายจ่ายอื่น  -   บาท 
 -งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  720,000 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน    จ านวน 28,415,000 บาท แยกเป็น 
 1. ด้านบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป 12,000,155บาท แผนงานรักษา

ความสงบฯ 290,000 บาท  
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา 4,049,100 บาท แผนงาน
สาธารณสุข 1,869,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน 3,281,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000 บาท แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 522,000 บาท  
3.ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนงานการเกษตร  85,000 บาท 
4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน ประกอบด้วย แผนงานงบกลาง  6,088,745 บาท 

  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย    แยกเป็น 
 -แผนงานงบกลาง  รวม 6,088,745 บาท ประกอบด้วย 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000 บาท  
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  6,000 บาท 
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,400,000 บาท 



- เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,100,000 บาท 
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บาท  
-เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยฯ 200,000 บาท 
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000 บาท  
-เงินสมทบกองทุน บ าเหน็จ/บ านาญ 141,745 บาท 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม 11,801,155 บาท ประกอบด้วย  
 งานบริหารทั่วไป 

-งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 1,887,500 บาท,เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
5,720,000 บาท 
-งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 990,000 บาท,ค่าใช้สอย 1,918,655 บาท,ค่าวัสดุ 
685,000 บาท ,ค่าสาธารณูปโภค 560,000 บาท 
-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 40,000 บาท  
-งบเงินอุดหนุน   -    บาท 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 30,000 บาท  
   งานบริหารงานคลัง 

-งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 19,000 บาท 
-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 150,000 บาท 

   -แผนงานรักษาความสงบภายใน  รวม 290,000 บาท ประกอบด้วย 
   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
    -งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 185,000 บาท 
 
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 65,000 บาท 
    -งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 40,000 บาท 
   -แผนงานการศึกษา  รวม 4,049,100 บาท ประกอบด้วย 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    -งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจ า 552,000 บาท 

-งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 110,000 บาท ค่าใช้สอย 230,000 บาท  
-งบลงทุน ครุภัณฑ์ 17,000 บาท  

   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    -งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 810,000 บาท 

-งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าใช้สอย 773,600 บาท  
วัสดุ 494,500 บาท 
-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 72,000 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 400,000 บาท 
-งบเงินอุดหนุน 580,000 บาท 



   -แผนงานสาธารณสุข  รวม 1,869,000 บาท ประกอบด้วย 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
    -งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 698,000 บาท 

-งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 42,000 บาท ค่าใช้สอย 599,000 บาท  
-งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 12,000 บาท 

   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 100,000 บาท ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
    -งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 228,000 บาท 
    -งบเงินอุดหนุน 140,000 บาท 
   -แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท ประกอบด้วย 
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 40,000 บาท 

-แผนงานเคหะและชุมชน  รวม 3,281,000 บาท ประกอบด้วย 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

    -งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 772,000 บาท 
-งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 91,000 บาท ค่าใช้สอย 448,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 
บาท 

   งานไฟฟ้าถนน 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 50,000 บาท ค่าวัสดุ 250,000 บาท 

-งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,615,000 บาท  
   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 50,000 บาท 
   -แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท ประกอบด้วย 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 190,000 บาท 
   -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 522,000 บาทประกอบด้วย 
   งานกีฬาและนันทนาการ 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 100,000 บาท ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
    -งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 252,000 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท 
   งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 30,000 บาท  
   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    -งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 20,000 บาท  
   -แผนงานการเกษตร  รวม 85,000 บาทประกอบด้วย 
   งานส่งเสริมการเกษตร 
    -งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 45,000 บาท  



   งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
    -งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 40,000 บาท 

ดังรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2563 และรายละเอียดค าชี้แจงในการตั้ง
งบประมาณ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบพร้อมการประชุม ล าดับที่ 1)  จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือ
พิจารณาตามล าดับต่อไป 

-เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 (2)ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึงเสนอระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ  เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 1.ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 2.หนังสือ มท 0808.2/ว4461 ลว.8 สิงหาคม 2559 เรื่องแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของ

จังหวัดและอ าเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (เอกสารประกอบการประชุม) 

   รับหลักการ 
-ประธานสภา(แทน) - ตามข้อ 47 ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ในวาระที่หนึ่ง ขอมีมติที่ประชุมสภาในการรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

- ที่ประชุม -  มีมติรับหลักการ 
  -เห็นชอบ 10 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
-งดออกเสียง  - เสียง 

- ประธานสภา(แทน) - ตามข้อ 45 วรรคสาม ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้  และตามข้อ49 กรณีร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ให้ส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นให้แก่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ภายใต้บังคับข้อ 105 กรณีสมาชิก
สภา ท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติ ให้สามารถกระท าได้โดยยื่นขอแปรญัตติตามระเบียบฯ
ต่อไป 

- ที่ประชุม - รับทราบ พร้อมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ภายใน 3 
วัน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ( ภายใต้ระเบียบข้อบังคับข้อ 49 ) 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณฯ  
- ประธานสภา(แทน) - ตามข้อ 103 (1) และข้อ105ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  ก าหนดให้มีคณะกรรมการได้ 3-7 คน เพ่ือ



พิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนกี่คนจึ งเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือแต่งตั้งจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

- นายสายันต์ สิทธิน้อย  -  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนรวม 3 คน 
-นางระเบียบ สะราค า, นายพลรบ  แย้มฉวาก เป็นผู้รับรอง 

-ประธานสภา(แทน) -มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
-ที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
 -งดออกเสียง   - เสียง 
-ประธานสภา(แทน) -  ด าเนินการเลือกคณะกรรมการฯภายใต้ข้อ 107 ระเบียบมท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาฯ โดยน าวิธีการเลือกตามข้อ 8 และ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอให้ที่ประชุมเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

-นางสุวรรณา ทองรอด - เสนอนายผดุงศักดิ์ พวงมาลี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
   - นางอณุรดี สัมฤทธิ์  และนายมนตรี ชนะสินธุ์  เป็นผู้รับรอง 
-ประธานสภา(แทน) -มีสมาชิกท่านใดเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
-ที่ประชุม -เห็นชอบ 
-ประธานสภา(แทน) -แจ้งต่อที่ประชุม ให้นายผดุงศักดิ์ พวงมาลี เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญ

สมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
-นางแตงกวา ทองรอด -เสนอนายพลรบ แย้มฉวาก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
   -นางระเบียบ สะราค า และนายสมุทร สะอาดพุ่ม เป็นผู้รับรอง  
-ประธานสภา(แทน) -มีสมาชิกท่านใดเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
-ที่ประชุม -เห็นชอบ 
-ประธานสภา(แทน) -แจ้งต่อที่ประชุม ให้นายพลรบ แย้มฉวาก เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญ

สมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
-นางดวงทิพย์ รัตนเจียม -เสนอนายสมุทร สะอาดพุ่ม   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 -นายสายัณห์ สิทธิน้อย และนายพลรบ แย้มฉวาก เป็นผู้รับรอง 
-ประธานสภา(แทน) -มีสมาชิกท่านใดเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
-ที่ประชุม -เห็นชอบ 
-ประธานสภา(แทน) -แจ้งต่อที่ประชุม ให้นายสมุทร สะอาดพุ่ม เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
-ที่ประชุม -รับทราบ 
-ประธานสภา(แทน) -แจ้งต่อเลขานุการสภาเพ่ือด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมนัด

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 
-เลขานุการสภา -ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับเลือกประชุมเพ่ือเลือกประธานในวันที่ 5 กรกฏาคม 

2562 เวลา 14.00 น. 
- ประธานสภา(แทน) - แจ้งต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบฯ พร้อม

รายงานผลต่อประธานสภา เพ่ือทราบต่อไป 
- คณะกรรมการแปรญัตติ - รับทราบ 



 3.การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8 
-ปลัดอบต.  เสนอบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 8) ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับ
ที่ 2) 

-ประธานสภา(แทน) - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาเอกสารการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 

-ประธานสภา(แทน) -ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 8) 

 -ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ 
4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5 

-ปลัดอบต.  เสนออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
ข้อ 29 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 3) 

-ประธานสภา(แทน) - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 
5  และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 

-ประธานสภา(แทน) -ขอมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 5 

-ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ 
   5. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2562 
   6. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
-ประธานสภา(แทน) - อนุญาตให้ปลัด/จนท.ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 
 หลักการและเหตุผล 
-ปลัดอบต.   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ตาม

หนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 00983 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่องแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยให้เร่งด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 ซึ่งก าหนดกรอบการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ ด้านการบริหารจัดการ 1.2)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติการ
จัดการขยะมูลฝอย นั้น 



   เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน และควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิด
เหตุร าคาญต่อประชาชน ตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการขยะมูล
ฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขน ก าจัด 
หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัด ของราชการส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามความมาตรา71 แห่ง 
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ประกอบ
มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 แห่งพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และมาตรา 20 มาตรา 63 แห่งพรบ.สาธารณสุข 
พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงตราร่างข้อบัญญัติ เรื่ องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.
2562 และร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ขึ้น   

   ทั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอน คณะท างานในการร่างข้อบังคับของท้องถิ่น 
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ในการประชาคมต าบลของอบต.เขาพระ ใน
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  โดยที่ประชาคมต าบล
เห็นชอบตามหลักการร่างข้อบังคับทั้งสองฉบับ แต่ให้สงวนสิทธิร่างข้อบัญญัติการจัดการมูล
ฝอยทั่วไปฯ  ข้อ 41 กรณีอัตราค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
จนกว่าจะได้ขอสรุปที่ชัดเจนต่อไป จึงได้ก าหนดบทเฉพาะกาล ข้อ 43 ระบุ   “ในกรณีตาม
วรรคหนึ่ง ข้อ 41 มิให้น ามาบังคับใช้จนกว่าจะผ่านขั้นตอนและกระบวนการว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
ข้อระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการ 

-ปลัดอบต. 1. ตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552) มาตรา 71 ระบุ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติฯเพ่ือใช้บังคับใน
เขตได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้ด าเนินการออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนด
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ร่างฯจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล นั้น ฯลฯ 

 2.ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ



รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภาฯ โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

   จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ.2562 และเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 จ านวนสองฉบับ  ดัง
รายละเอียดเอกสารแนบการประชุม พร้อมนี้ 

-ประธานสภา(แทน) - ตามท่ีปลัดฯ อ้างอิงข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้พิจารณาตามล าดับขั้นตอน พร้อมขอมติที่ประชุม เพ่ือด าเนินการดังนี้ 

 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ฯ การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

-ประธานสภา(แทน) -ขอมติที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียว และให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา และประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

-ที่ประชุมสภาฯ -มีมติอนุมัติพิจารณาสามวาระรวดเดียว และด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯตาม
ระเบียบต่อไป 

 รับหลักการ 
-ประธานสภา(แทน) - ตามข้อ 47 ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ในวาระที่หนึ่ง ขอมีมติที่ประชุมสภาในการรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

- ที่ประชุมสภาฯ -  มีมติรับหลักการ และเห็นชอบ 10 เสียง (ขาดประชุม 2 เสียง) 
แปรญัตติ 

- ประธานสภา(แทน) - ตามข้อ 63-65 ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ให้สมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย ก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบฯที่ก าหนด 

 -สอบถามต่อที่ประชุม สมาชิกสภาท่านประสงค์จะอภิปราย/กระทู้อ่ืนอีกหรือไม่ 
- ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดประสงค์ขออภิปราย/กระทู้ 

ลงมติ 
-ประธานสภา(แทน) -  อาศัยตามข้อ 73-76 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ สอบถามวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนเพื่อลงมติแบบเปิดเผย(ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ)หรือลงคะแนนลับ 
-ที่ประชุมสภาฯ - เห็นชอบลงมติแบบเปิดเผย (ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ) 
-ประธานสภา(แทน) -ด าเนินการตรวจสอบดูว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม

หรือไม่ 
-ขอมติในการลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ.2562 

-ที่ประชุมสภาฯ  - มีมติเห็นชอบ 



ประธานสภา(แทน) -ขอมติในการลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เรื่องหลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

-ที่ประชุมสภาฯ  - มีมติเห็นชอบ 
- ประธานสภา - แจ้งต่อเลขานุการสภาท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าเป็นข้อบัญญัติฯ เสนอ

นายอ าเภอเดิมบางนางบวช เพ่ืออนุมัติ และประกาศใช้ตามระเบียบฯต่อไป 
- ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืน 
-ประธานสภา(แทน) - สอบถามต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามญัตติอ่ืนอีกหรือไม่ 
-ที่ประชุม - ไม่มี 
- ประธานสภา(แทน) - เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอปิดประชุม  พร้อมนัดหมายที่ประชุม เพื่อประชุมสภาสมัยสามัญที่ 

3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
ระเบียบต่อไป 

-ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
     วิทมนตร์  กิริวรรณา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายวิทมนตร์  กิริวรรณา )  

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562             
เห็นว่าถูกต้อง 

            มนตรี  ชนะสินธุ์  ผู้ตรวจรารยงานการประชุม 
                 ( นายมนตรี  ชนะสินธุ์ ) 
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 2 

               ดวงทิพย์  รัตนเจียม  ผู้ตรวจรารยงานการประชุม 
              ( นางดวงทิพย์  รัตนเจียม ) 
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 7 

                                                          ระเบียบ  สะร าค า  ผู้ตรวจรารยงานการประชุม 
               ( นางระเบียบ  สะร าค า ) 
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 1 
 รายงานการประชุมนี้ได้ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ในการประชุมสมัยสามัญที่ 
3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 



     ธนกร  อินทร์เจริญ  ผู้รับรอง 
             ( นายธนกร  อินทร์เจริญ ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 

 


