
 
 
 
 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
สมัยวิสามัญ  สมัยแรก   คร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี  11  มีนาคม  2562 

---------------------------------------------------------------- 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี  1  ประจําปพ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี  
11  มีนาคม 2562 สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับรองรายงานการประชุมไปแลว เมื่อ
วันท่ี  20  มิถุนายน  2562 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธรายงานการประชุมดังกลาวใหประชาชนทราบ 
 

จึงประกาศ มาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 
 

 ปรัศว  กุลดิลก 
 (นายปรัศว  กุลดิลก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 
วันท่ี  11   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย
เหต ุ

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

๒ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด รองประธานสภาฯ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูที่  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายวิชิต  สรงกระสินธุ  สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๒ วิชิต  สรงกระสินธุ   
๗ นายลวน  มวงอยู สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๒ ลวน  มวงอยู  
๘ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ   
๙ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๔ ยอด   พันธปา  

๑๐ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธ์ิ  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูที่  ๗ โสนนอย  สังรักษา  

 ผูลาประชุม 
- 

   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายอุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ รองนายก อบต.ฯ อุกฤษฏยศ   ตรีสุคนธ  

3 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  

4 นายณัฐพล   ทองอําภา ผ.อ.กองชาง ณัฐพล   ทองอําภา  

5 วาท่ีรอยตรีสัญชัย หลีอาภรณ ผ.อ.กองสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอม 

สัญชัย หลีอาภรณ  

 
เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  
ประธานสภาฯ   จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ 

นายปรัศว กุลดิลก   เ รี ยนท านน ายกองค ก า รบริ ห ารส ว น ตํ าบลฯ , ท าน รอ ง
ประธานสภาฯ,ทาน 



ประธานสภาฯ รองนายกฯ, ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม, ทาน
หัวหนากอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปน
วันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี ๑….. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

รายงานการประชุมสภาฯ.สมัยสามัญท่ี  สมัยแรกประจําปพ.ศ.
2562    เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ  2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา  
3.1 พิจารณาอนุมั ติใหโอนงบประมาณ รายจายประจําป

งบประมาณ  
      2562 ในหมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง    
3.2 พิจารณาอนุมัติ  รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพัง 
      โหม  เรื่องหลักเกณฑการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 

       3.2.1 วาระท่ี 1 พิจารณาข้ันรับหลักการ 
       3.2.2 วาระท่ี 2 พิจารณาข้ันแปรญัตติ 
       3.2.3 วาระท่ี 3 พิจารณาข้ันตราเปนขอบัญญัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว  กุลดิลก  -ไมมี- 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา  
นายปรัศว   กุลดิลก  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ 
สมัยแรก 
ประธานสภาฯ   ประจําป  พ.ศ.2562    เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ  2562 

รายงานการประชุมดังกล าว  ไดผานการตรวจรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการสภา ฯ ได
จัดสงใหทานสมาชิกทุกทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทานสมาชิกทุก
ทานไดพิจารณาดู วาจะใหแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนขอความตอนใดหรือไม  
ขอเชิญครับ 

    -ไมมี- 
ถาไมมี  ลําดับตอไปผมมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดรับรอง
รายงานการประชุม  ผมขอใหยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  12 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 



รับรองรายงานการประชุม  10 คน  สมาชิกงดออกเสียง 1 คน (ส.อบต.
วิชิต   

สรงกระสินธุ  ม.2)  ไมรับรอง  -  คน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ือง  ท่ีตองพิจารณา  
นายปรัศว   กุลดิลก   3.1 พิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ 
2562 ในประธานสภาฯ   หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง   ผมใหเลขานุการสภาฯแจง
ระเบียบและ 
    รายละเอียดงบประมาณท่ีขอโอน 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 และ 3) 
พ.ศ.2543  

/หมวด 4 การโอน...... 
      -3- 
    หมวด 4 การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ    

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และส่ิง 
กอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเป
นรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ ของสภาทองถ่ิน  
รายการท่ีขอโอนไปต้ังเปนรายการใหม 
งบลงทุน /คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑกอสราง 
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา (ซับเมอรส) จํานวน 70,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบ Submersbie 
ขนาด 7.5 แรงมา 3 เฟส พรอมคาแรงติดต้ังจํานวน 1 ชุด ( จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑหรือราคาพาณิชยจังหวัดนครปฐม หรือราคาตาม
ทองตลาดตามลําดับแลวแตกรณี) ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย (00332) งานกิจการประปา (00332) (กองชาง) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท่ี 138 
โอนลดงบประมาณจากรายการ 
แผนงานเคหะและชุมชน /คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง งบประมาณต้ังไว 
300,000 บาท โอนลด 70,000 บาท งบประมาณภายหลังโอนลด 
230,000 บาท 



 ผมขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม  ท่ีมาของการโอนงบประมาณในครั้งนี้  
เนื่องจากโครงการกอสรางถังน้ําประปาพรอมเจาะบอบาดาล หมูท่ี 3 ท่ีน้ํา
มีสีเหลืองและมีกล่ินเหม็น  และหมูท่ี 4 เครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา (ซับเมอรส) 
ไมทํางาน อบต.ไดแจงใหผูรับจางมาดําเนินการแกไข  เพราะอยูในชวงการ
รับประกันอยู  แตผูรับจางไมมาดําเนินการ  อบต.จึงมีหนังสือถึงผูรับจาง
แลวใหมาดําเนินการแกไข  แตผูรับจางก็ไมเขามาดําเนินการ  อบต.จึงมี
ความจําเปนตองริบหลักประกันสัญญาของท้ัง 2 โครงการมาดําเนินการ
แกไข   แตระเบียบการจัดซื้อ-จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ใหนําเงินท่ีริบมาเขาเปนรายได  แลวดําเนินการเบิกจายตามระเบียบตอไป  
ของหมูท่ี 3 เปาลางทําความสะอาดบอไมมีปญหาอุปสรรค  แตของหมูท่ี 4 
คาจัดซื้อซับเมอรส ขนาด 7.5 แรงมา  3 เฟส ไมมี ในขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562  จึงมีความจําเปนตองขอ
โอนงบประมาณในการประชุมคราวนี้ครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 2   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ท่ีขอโอนงบประมาณนี้ ไปแกไขถังน้ําประปาใหมของหมูท่ี 4 ใช
หรือเปลาครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผู
เขา 

/รวมประชุม……. 
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รวมประชุมทุกทานครับ 
 ถังน้ําประปายังอยูในการรับประกันอยู  ทําไม อบต.ไมหักจากเงิน
ประกันไปดําเนินการเลย  
 

นายสมเกียรต์ิ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 3   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 



องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 เงินประกันท่ีริบเขามาดําเนินการของหมูท่ี 4 จํานวน 70,000 
บาทนี้ เพียงพอแนหรือเปลาครับ  ไมใชเด๋ียวไมพอก็ขอเปดประชุมเพื่อขอ
โอนเพิ่มอีก  เพราะน้ําประปาไมไหล  ประชาชนผูใชน้ําเดือดรอน 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ผมขอเรียนช้ีแจงดังนี้ครับ 
 1.โครงการกอสรางน้ําประปาของ หมูท่ี 3 และหมู ท่ี 4 ยังอยู
ในชวงการรับประกันอยู  และเราก็ริบหลักประกันมาดําเนินการ  แต
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตองปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 2560  

2.จํานวนเงิน  70,000 บาท  พอแนนอนครับ  เพราะผูรับจางท่ี
จะมาดําเนินการแกไข  เสนอราคามาแลว  อยูในจํานวนเงินท่ีขอโอน
งบประมาณครับ   

นายปรัศว  กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของและรายละเอียด
งบประมาณท่ี   
ประธานสภาฯ   ขอโอนจบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดสงสัย  สอบถามไดครับ 

-ไมมี- 
ถาไมมี  ลําดับตอไปผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติ
ใหโอนงบประมาณ  ผมขอใหยกมือดวยครับ     

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  12  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 
11  คน   ไมอนุมัติ    -  คน  
 

นายปรัศว   กุลดิลก  3.2 พิจารณาอนุมัติ  รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม   ประธานสภาฯ   เร่ืองหลักเกณฑการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. .........    

พิจารณาในวาระท่ี 1    ข้ันรับหลักการ ขอใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของครับ 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

การพิจารณารางขอบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุม  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ  ๔๗ กําหนดวา  



/“ในการพิจารณา....... 
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“ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี  ๑  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษา
ในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติ
กอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินจะอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

นายปรัศว  กุลดิลก  การพิจารณารางขอบัญญัติของทองถ่ิน ยกเวนการพิจารณารางขอบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณ  ใหพิจารณาสามวาระติดตอกันได  ขอใหเลขานุการสภาฯ 
แจง 
    ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปน
สามวาระ แตท่ีประชุม สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน ผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะ
เปนผูเสนอก็ได เมื่อท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติให พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

นายปรัศว  กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของจบไปแลวนั้น   ตอไปผม
ขอประธานสภาฯ   สอบถามทานสมาชิกวา  เราจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม  
นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

     ผมเสนอใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  แตใหพิจารณาทีละวาระ
นะครับ 
นายปรัศว  กุลดิลก  มีสมาชิกทานเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   -ไมมี- 



ถาไมมี  ผมขอสรุปวา  ในวันนี้เราจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวเลย  แต
จะพิจารณาทีละวาระนะครับ 

ลําดับตอไป ผมขอให ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ช้ีแจง
หลักการและเหตุผล และรายละเอียดของขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม  เรื่องหลักเกณฑการคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 
................ 

วาท่ีรอยตรีสัญชัย  หลีอาภรณ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ  บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

 หลักการ 
ใหมีขอบัญญัติวาดวยหลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.2562 

/เหตุผล……. 
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เหตุผล 
เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาด  และการจัดระเบียบใน

การคัดแยก  เก็บ   ขน  และกําจัด  ส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอย  ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.2535  ให
กระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติจึงขอตราขอบัญญัตินี้ 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

เร่ือง  หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ............. 

  โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุง

กระพังโหม วาดวยหลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.
2546 ประกอบมาตรา 34/3  (2) แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.2535  ซึ้งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560   องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระพังโหม โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหมและนายอําเภอกําแพงแสน จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระพังโหม เรื่องหลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. …….” 

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม ต้ังแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 



                  ขอ  3  ในขอบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  

เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซาก
สัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น  
และหมายความรวมถึงมูลฝอย  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“มูลฝอยอินทรีย”  หมายความวา  มูลฝอยท่ียอยสลายไดงาย เชน 
ซากพืชหรือช้ินสวนของพืชและ สัตว  มูลสัตว  เศษอาหารหรือมูลฝอยอื่นๆ
ท่ียอยสลายไดงาย  

“มูลฝอยนํากลับมาใชใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีสามารถ
นํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิตภัณฑใหมได   ไดแก  แกวกระดาษ  โลหะ   
ขวด พลาสติกและวัสดุอื่นๆ 

“มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูล
ฝอยท่ีปนเปอนหรือมีสวนประกอบของวัตถุท่ีอาจเกิดอันตรายหรือกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของบุคคล  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน  
หลอดไฟ  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่  กระปองหรือภาชนะอื่นใดท่ีใชบรรจุ
สารเคมี  หรืออาจเปนอันตราย  ขางตน 

/“มูลฝอยท่ัวไป……. 
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“มู ลฝอย ท่ั ว ไ ป”  หมายคว า มว า   มู ลฝอยประ เภทอื่ น

นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย  มูลฝอยท่ีนํากลับมาใชใหม  หรือมูลฝอยท่ี
เปนพิษหรือเปนอันตรายจากชุมชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ ตลาด 
คลังสินคา สํานักงาน หรือปลูกสรางอื่นๆ  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใช
สอยได และหมายความรวมถึง อัฒจันทร เข่ือน สะพาน อุโมงค  หรือปาย
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

ขอ 4 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแตละ
ประเภท  ดังนี้ 

                        (1) มูลฝอยท่ัวไป 
                        (2) มูลฝอยอินทรีย 
               (3) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม 
                        (4) มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ขอ 5 เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยก
แลวแตละประเภทตามขอ 4 ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย  ใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 

ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยตองมีความทนทาน  ไมฉีดขาดงาย  ไม
รั่วซึม  มีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถเคล่ือนยายไดโดยสะดวก  การบรรจุมูล
ฝอยลงในถุงตองมีปริมาณท่ีเหมาะสม  ปดถุงดวยการมัดหรือผนึกดวยวิธี



อื่นใดใหมิดชิด  รวมท้ังการจัดปองกันมิใหมูลฝอย  น้ํากล่ิน  หรือส่ิงอื่นอัน
เกิดจากมูลฝอยตกหลน  รั่วไหลออกจากถุง 

ภาชนะบรรจุมูลฝอยตองทําจากวัสดุท่ีแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  
การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย  เชน  ถังสําหรับใสมูลฝอย  
ตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม  ไมลนออกมานอกภาชนะ  มีฝาปดมิดชิด
เพื่อมิใหมูลฝอย  น้ํา  กล่ิน  หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหลนรั่วไหล
ออกจากภาชนะ และสัตวและแมลงเขาไปในภาชนะได 

ขอ  6  มูลฝอยท่ีมีสภาพ  ลักษณะ  หรือขนาด  ท่ีไมสามารถ
บรรจุในถุงหรือภาชนะมูลฝอยไดใหคัดแยกไวตางหาก  ตามประเภทของ
มูลฝอยโดยตองจัดใหถูกสุขลักษณะตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหมกําหนด 

ขอ  7  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนําถุงหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยท่ีคัดแยกประเภทไวแลว  ท้ิงตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมประกาศกําหนด 

                  ขอ  8  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  มีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
ขอ  9  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมเปนผู

รักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. 
....... 
                     (ลงช่ือ) 
                                                                     (นายอนุชา  กุลดิลก) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพงัโหม 

  /เห็นชอบ......... 
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  เห็นชอบ 

              ลงช่ือ 
     (นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ) 

   นายอําเภอกําแพงแสน 
นายปรัศว  กุลดิลก  ตามท่ีผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ไดช้ีแจงหลักการและเหตุผล 
และประธานสภาฯ   รายละเอียดของขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
เรื่อง 

หลักเกณฑการคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. ..... จบไปแลวนั้น  มีสมาชิกทาน
ใดสงสัย  สอบถามไดครับ 

นายลวน  มวงอยู    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  



ส.อบต.หมูท่ี 2   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 การออกขอบัญญัติ จะมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง  แลว
ประชาชนทราบหรือยังวาการแยกขยะ  จะแยกอยางไรแลวถาไมแยกหรือ
แยกขยะไมถูกตองจะมีผลอยางไรตามมา 

นางสายยัน  มะโนเสริฐ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 1   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม     ทานหัวหนาสวนราชการและผู
เขา 
รวมประชุมทุกทานคะ 

                                                    การคัดแยกขยะ ทาง อบต.มีถังขยะคัดแยกแลวหรือยังคะ  
นายสมเกียรต์ิ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 3   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ผมอยากทราบวา อบต.มีสถิติการเก็บขยะ   การคัดแยกขยะ และ
กลุมใดท่ีควรสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะ  อบต.ควรประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบเรื่องขยะดวย 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ตามปกติ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 ขอ 31-35 ก็กําหนดเรื่องการคัดแยก
ขยะไวแลว  ไมจําเปนตองมาออกขอบัญญัติตําบลอีกนะครับ 

วาท่ีรอยตรีสัญชัย  หลีอาภรณ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ  บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 



 เรียนทานสมาชิกทุกทานครับ  ทาง อบต.เราไดออกรณรงคเรื่อง
การคัดแยกขยะมาต้ังแตป พ.ศ.2560 แลวครับ  

/โดยเฉพาะตลาด……… 
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 โดยเฉพาะตลาดรุงเจริญ  หางสรรพสินคา  
 สวนถังคัดแยกขยะ อบต.ก็มีอยูแลวท่ีเปนถังสีฟานั่นแหละครับ  
เพราะโดยปกติประชาชนก็มีการคัดแยกขยะอยูแลว  ขยะรีไซเคิล  ขยะ
เปยก สวนขยะท่ัวไปก็ใหท้ิงลงถังขยะสีฟา  ขยะอันตราย อบต.มีใหหมูบาน
ละ 1 จุด เพราะการกําจัด อบจ.นครปฐม จะมาเก็บไปกําจัดปละประมาณ 
2 ครั้งนะครับ 
 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.2535 นั้นออกมานานแลวครับ  สวนทองถ่ินใดจะออก
ขอบัญญัติตําบลในสวนท่ีกฎหมายกําหนด  ใหอบต.สามารถออกขอบัญญัติ
ตําบลไดแตตองไมขัดกับกฏหมายหลักนะครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

นอกจากพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ.2535 ยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอ 8. อบต.
ตองจัดใหมีถังรองรับขยะมูลฝอย อบต.ทําแลวหรือยัง อยางเชน 

ถังสีน้ําเงิน   ขยะท่ัวไป 
ถังสีแดง  ขยะอันตราย 
ถังสีขาว  ขยะอินทรีย 
ถังสีเหลือง ขยะนํากลับมาใชใหมได 

ผมอยากให อบต.เราทําปจจุบันใหดีกอน  จะดีกวาไหม 
นายสมเกียรต์ิ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 3   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 ผมโดนพาดพิง ในกรณีการรณรงค การคัดแยกขยะเมื่อป 2560 
ผมวามันนานไปแลว ชาวบานอาจลืมไปแลว  ผมวาเราตองสรางวินัยให
ประชาชนและตองประชาสัมพันธใหชาวบานทราบอยางตอเนื่อง   โดย
ประชาสัมพันธตามเสียงไรสาย  ใหเปดเหมือนไขเลือดออกนั่นแหละ  ไมใช



เงียบกริบ  ผมไมทราบวาเครื่องเสียงไรสายยังใชไดอยูหรือเปลา  ถาเสียก็
ใหรีบดําเนินแกไขดวนดวย 

และเรื่องการออกขอบัญญัติตําบลนี้มีมีผลกระทบกับชาวบาน  ผม
อยากใหทานนายกถอนญัตตินี้ออกไปกอน  ไวหลังเลือกต้ังหรือประชาคม
หมูบานรับฟงความคิดเห็นชาวบานกอน  คอยมาพิจารณากันใหม 

นางสายยัน  มะโนเสริฐ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 1   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม     ทานหัวหนาสวนราชการและผู
เขา 
รวมประชุมทุกทานคะ 
 อยากใหเก็บขยะเปนจุด  โดยเฉพาะบริเวณตลาดรุงเจริญ  ให ผ.อ.
กองสาธารณสุขดําเนินการคะ 
 

/นายวิชิต......... 
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นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี ๒   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 การออกขอบัญญัติตําบล ควรประชาสัมพันธใหชาวบานทราบกอน  
การรณรงคเมื่อป พ.ศ.2560 นั้นนานมากแลว  ชาวบานเขาจําไมไดแลว  
อยากใหมีการประชาคมหมูบาน รับฟงชาวบานกอนครับ 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
 การออกขอบัญญัติตําบลมีหลักเกณฑการทําประชาคมหรือการทํา
ประชามติกอนหรือไม  และเรื่องขยะท่ีคนอื่นนํามาท้ิงในพื้นท่ีของเรา   จะ
มีวิธีการอยางไร  โดยเฉพาะบานจัดสรร ครับ 

นางสายทอง  ทองบอมะกรูด  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  



ส.อบต.หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม     ทานหัวหนาสวนราชการและผู
เขา 
รวมประชุมทุกทานคะ 
 ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้  อยากให อบต.โอนงบประมาณ
มาจัด 
ซื้อถังขยะแยกสีแจกใหกับทุกหลังคาเรือนคะ 

นางกานดา  ทองลาว   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 6   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม     ทานหัวหนาสวนราชการและผู
เขา 
รวมประชุมทุกทานคะ 
 ตามท่ี อบต.ข้ึนคาขยะจากเดิม เปน 30 บาท อบต.ไมมีการแจง
ลวง 
หนาเลย และการข้ึนคาขยะไมตองผานการพิจารณาของสภาหรือคะ 

นางสาวจีราพร  รัตนบุญ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
รองปลัด อบต.ฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม     ทานหัวหนาสวนราชการและผู
เขา 
รวมประชุมทุกทานคะ 
 ขอเรียนช้ีแจงกรณีการข้ึนคาขยะ จากเดิม  เปน 30 บาทตอ
หลังคาเรือนนั้น เปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล   กอนข้ึน
คาขยะ อบต.ไดประชาสัมพันธลวงหนาหลายเดือน และมีการแจกเอกสาร
ใหทุกครัวเรือนทราบลวงหนาแลวคะ 

วาท่ีรอยตรีสัญชัย  หลีอาภรณ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ  บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

เรียนทานสมาชิกทุกทานครับ การจัดซื้อถังขยะ อบต.เราจะมี
เฉพาะถังขยะสีฟาเทานั้นครับท่ีนําไปต้ังตามจุดตางๆ  ไมใชสมบัติเฉพาะตัว
นะครับ   

/ถังขยะเปน…….. 
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ถังขยะเปนของ อบต.ใครก็สามารถนําขยะมาท้ิงได  บางหลังคาเรือนก็ไม
อยากใหนําไปต้ังหนาบานของตนเพราะมีกล่ินเหม็น  แตถาจะให อบต.ซื้อ
ไปแจกทุกหลังคาเรือนนั้นไมสามารถทําไดนะครับ  เพราะตอนนี้ยังมีบาง
หลังคาเรือนยังไมยอมจายคาขยะเลย 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการเลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทาน
สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ผมขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมจากท่ี ผ.อ.กองสาธารณสุขตอบไปนะ
ครับ  การออกขอบัญญัติตําบลนั้น ทองถ่ินจะออกไดก็ตองมีกฎหมายหลัก
อยูแลว  และเขาใหอํานาจทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติตําบลได    แต
ตองไมขัดหรือเกินกวาท่ีกฎหมายหลักกําหนด เพื่อใหพนักงานทองถ่ิน
สามารถดําเนินการบังคับไดในทองถ่ินของตนเองครับ 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี ๒   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ผมอยากให อบต.เอาถังขยะไปใหทุกหลังคาเรือนครับ  เราจะได
เก็บคาขยะทุกบานโดยไมมีขออาง 

นายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 5   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 

ผมอยากให อบต.เก็บขยะทุกหลังคาเรือน  บางบานไมขอถังขยะก็
อยากใหมีถังกลาง ท่ีใครๆ ก็สามารถมาท้ิงขยะได 

นายวิชิต  สรงกระสินธุ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี ๒   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 



 ทาน ผ.อ.มีกฎหมายอยูในมือ ทานสามารถบังคับใหทุกหลังคา
เรือนตองเสียคาขยะ  ถาไมยอมจายก็ดําเนินการตามกฎหมายไปเลย 

นายปรัศว   กุลดิลก  เรียนทานสมาชิกสภาฯทุกทาน  ผมเคยไปเท่ียวท่ีนิวซีแลนด ท่ีนั่นเขาก็มี
การคัดประธานสภาฯ   แยกขยะเหมือนกัน  เขาก็บังคับเก็บทุกหลังคาเรือนแตไมมีถังขยะ
ต้ังหนาบานเลย 

เขาเอาถังขยะเก็บไวในบาน แลวพอถึงเวลาก็เอาขยะออกมาต้ังจุดท่ีกําหนด  
แลวจะมีรถมาเก็บถาใครไมนํามาต้ังตามท่ีกําหนด ขยะก็จะอยูในบานนั่น
แหละ  พอตอนเย็นทุกหลังคาเรือนก็มาเอาถังขยะเขาบานตามเดิม 

นายสมเกียรต์ิ  สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายก
องคการ  
ส.อบต.หมูท่ี 3   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิก
สภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวม 

/ประชุมทุกทาน......... 
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ประชุมทุกทานครับ 
 ผมอยากใหทานนายกถอนญัตติการออกขอบัญญัติตําบลนี้ออกไป
กอน เพราะมีผลกระทบกับชาวบาน  อยากใหมีการประชาคมหรือ
ประชาสัมพันธใหมากกวานี้  ไมใชเรงรีบแบบนี้ครับ 

นายอนุชา  กุลดิลก  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานรอง 
นายก อบต.ฯ ประธานสภาฯ,ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ 

ผมขอถอนญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม     เรื่องหลักเกณฑการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ..... ....ออกไปกอนครับ  
เพราะเรื่องนี้ 

มีผลกระทบกับประชาชนโดยรวม  ใหทําประชาคมหมูบาน/ตําบลและ
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับทราบมากกวานี้กอนคอยเสนอญัตตินี้เขา
สูการพิจารณาของสภาฯตอไปครับ 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีทานนายกขอถอนญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังประธานสภาฯ   โหม     เรื่องหลักเกณฑการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ........ออกไป
กอนนั้นมี 
    สมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม  เชิญครับ. 
    -ไมมี- 



ถาไมมี  ลําดับตอไปผมขอมติดวยครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหถอนญัตติ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เรื่องหลักเกณฑการ
คัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ........ออกไปกอน  ผมขอใหยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   สมาชิกเขารวมประชุม  12  คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 
อนุมัติใหถอนญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม 
เร่ืองหลักเกณฑการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ........ จํานวน 11  คน    
ไมอนุมัติ    -  คน  
 

ระเบียบวาระท่ี4   เร่ืองอื่นๆ  
นายปรัศว   กุลดิลก  มีทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ           -ไมม-ี    

ถาไมมี  ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต., ทานผูบริหาร และ หัวหนาสวนราชการ
ทุกทาน  ท่ีเขารวมประชุมสภาฯในครั้งนี้  ผมขอปดประชุมครับ  

ปดประชุม     เวลา    12.00  น. 

                         (ลงช่ือ)      สนิท   ชมเทศ          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 

                              เลขานุการสภาฯ อบต.  

(ลงช่ือ)            ปรัศว  กุลดิลก          ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรัศว  กุลดิลก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม  

 

/รายงานการ……. 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  เมื่อวันท่ี  11  

มีนาคม พ.ศ. ๒๕62  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

(ลงช่ือ)         สมพงษ  ขวัญทอง  กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

    สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 (ลงช่ือ)      กานดา  ทองลาว        กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

 



(ลงช่ือ)    สุพระลักษณ  วงษจําปา     กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                          สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  
 


