
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้ เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๓ ขอขอบคุณ                  
หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓            
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ   ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ผ่าน เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจ าปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน                
ต่อที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้น าเรียน ต่อที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง   

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ                     
      สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน                 
ขอเชิญครับ 

 



๒ 
 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ สมัย ครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายวิชัย หาศิริ ครับ 
นายประวาล  เดชพันนา  สมาชกิสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายวิชัย หาศิริ ครบั 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมผู้รับรอง              

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ผมขอเสนอ ๑๕ วัน ครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ แต่ละสมัย เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ผมขอเสนอ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครับ 
นายประวาล  เดชพันนา  สมาชกิสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครับ 
นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครับ 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นวนัที่               

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 



๓ 
 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑๑ เสียง  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นวนัที่               

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๘  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง ๑๑ เสียง 
ประธานสภาฯ มติที่ประชุมเห็นชอบเท่ากัน ผมจึงขอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓             

เป็นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมผู้รับรอง              

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายถวิล  ค าชมภู สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอเสนอ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 

ทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายถวิล  ค าชมพู ครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายถวิล  ค าชมพู ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมผู้รับรอง              

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ           

ผมขอเสนอ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมผู้รับรอง               

๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
นายสุริยัติ  ดงจ าปา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    

ผมขอเสนอ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครับ 
นายประวาล  เดชพันนา  สมาชกิสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ผมขอรับรองนายสุริยัติ  ดงจ าปา ครับ 
นายเกษตร  พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก            

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอรับรองนายสุริยัติ  ดงจ าปา ครับ 



๔ 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔                  
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ           
ผมขอเสนอ ๑๕ วันครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ผมขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ครับ 
นางสาวบุญเลิศ  วงค์บาตร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
  ดิฉันขอรับรองนายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา ค่ะ   

๕.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒                             
      ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารครับ 
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ส าหรับเรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ขออนุญาตให้คุณสุมัทนา  แก้วเสนา ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ขอเชิญครับ  

น.ส.สุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม           
ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องการโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอนัดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน    

๕.๓ การโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓  
ประธานสภา ฯ ขอเชิญบริหารครับ  
นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

ส าหรับเรื่องการโอนงบประมาณ ขออนุญาตให้คุณสุมัทนา  แก้วเสนา ชี้แจงรายละเอียดการ                       
ขอโอนงบประมาณต่อสภาฯ ขอเชิญครับ  

น.ส.สุมัทนา  แก้วเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 
สมาช ิกสภาฯ  ผู ้ท รงเก ีย รต ิท ุกท ่านค ่ะ  การโอนงบประมาณ ม ี ๑  รายการ โอนตั ้ง               
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภ ัยฝ ่ายพลเรือนและ              
ระงับอัคคีภัย เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คือรายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวนเงิน ๒๓ ,๐๐๐ บาท โอนลดจากแผนงานสาธารณสุข        
หมวด เง ิน เด ือนฝ ่ายป ระจ า  ป ระ เภท เง ิน เด ือนพน ัก งาน  จ าน วน  ๒ ๓ ,๐ ๐ ๐  บ าท              
ส ืบ เนื ่องจากเจ ้าพน ักงานป ้องก ันและบรรเทาสาธ ารณ ภ ัย  ย ้ายมาตั ้งแต ่ป ี ๒๕๕๗              
ได้น าโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาใช้และเกิดปัญหาเครื่องดับท าให้การท างานล่าช้า หัวหน้าส านักปลัด
เห็นว่าสมควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ฯ เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ ผมเล็งเห็นความส าคัญตรงจุดนี้ ในอนาคตข้างหน้านี้ คาดว่าเครื่องใช้  
ส านักงานคอมพิวเตอร์จ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องให้มีทุกกอง โดยเฉพาะงานป้องกันฯ ใกล้ชิดกับ
ประชาชนอย่างมาก แล้วแต่ทางสภาฯว่าจะให้ความเห็นชอบอย่างไร ขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ    
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ที่จะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๓,๐๐๐ บาท ให้กับงานป้องกันฯ   
ผมอยากทราบว่าคอมพิวเตอร์แต่ละงานที่น ามาใช้เป็นส่วนตัวนั้น เฉพาะงานป้องกันฯหรือไม่ 
ท าไมถึงจัดซื้อให้เพียงงานเดียว หากมีงบประมาณท าไมไม่จัดซื้อให้ครบทุกงาน ขอเรียนถามท่าน
ประธานสภาฯผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ ขอฝากทางผู้บริหารได้ส ารวจให้ครบทุกส่วนราชการด้วย อย่างน้อยให้มีกองละหนึ่งเครื่องครับ 
นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอขอโอนงบประมาณ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน                  
ที่เสียหาย ใช้งานไม่ได้ กระผมเห็นด้วยกับท่านวิชัยที่อยากให้มีครบทุกหน่วยงาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๔ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข จ านวน ๘ ฉบับ ประกอบด้วย 

๕.๔.๑ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ… 
๕.๔.๒ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ… 
๕.๔.๓ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ… 
๕.๔.๔ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมตลาด พ.ศ… 
๕.๔.๕ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ… 



๖ 
 

๕.๔.๖ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ… 
๕.๔.๗ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ… 
๕.๔.๘ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ… 
ทั้ง ๘ ฉบับเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข ฉะนั้น                  
ในส่วนนี้  ประธานขอเรียนให้ทราบว่าเราจะพิจารณา โดยให้ทางคณะผู้บริหารได้เสนอ                       
เป็นข้อๆและลงมติเป็นข้อๆ ไป เริ่มจากข้อ ๕.๔.๑ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ… ขอเชิญครับ 

นายสมณะ  รตินรภัทร นักวิชาการเกษตรช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กระผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงในส่วนของการจัดท า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข ขออนุญาตน าเรียนเหตุผลในเบื้องต้น สืบเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้มีข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขท่ีได้ใช้บังคับแล้ว จ านวน ๓ ข้อบัญญัติ 
ได้แก่ ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุม
ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ที ่              
ให้อ านาจท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติได้มีการปรับปรุงถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่งผลให้
หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ ด้านสาธารณสุข นั้นเปลี่ยนไป ท าให้หน่วยงานเราต้องด าเนินการ
ปรับปรุง ยกร่างข้อบัญญัติใหม่ ในวันนี้ขอน าเสนอในส่วนแรกคือการปรับปรุงข้อบัญญัติเดิม            
ซึ่งอย่างที่น าเรียนไปจากเดิม ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔            
ในเนื้อหาสาระได้รวบรวมทั้งในเรื่องของขยะ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในข้อบัญญัติ
เดียวกัน แต่ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเป็นสามร่างข้อบัญญัติ ซึ่งข้อบัญญัติแรก 
คือร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป สาระส าคัญ ของข้อบัญญัตินี้ จะเป็นเรื่อง
ที่ เกี่ ยวกับการป้ องกันสุขภาพของประชาชน เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม ตามจุดมุ่ งหมาย                     
ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข คือ คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสุขลักษณะคือการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ส่วนการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็น            
การป้องกันมลพิษและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสาระส าคัญ ในส่วนนี้  คล้ายกับพระราชบัญญัติ                   
การสาธารณสุขเดิม หรือข้อบัญญัติเดิม พ .ศ.๒๕๕๔ รายละเอียดตามที่ได้แจกให้กับสมาชิก            
ทุกท่าน หลักการส่วนใหญ่เป็นมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ เกี่ยวกับการเก็บมูลฝอยทั่วไป            
การขน และการก าจัด จะเป็นต้นทาง กลางทางและปลายทาง มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ในการให้บริการเก็บ ขน ก าจัด ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เราจะอิงกับอัตราเดิม              
ที่ได้ก าหนดไว้ในปี ๒๕๕๔ ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ ท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะผู้บริหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข       
จริงๆแล้ว ๓ ข้อนี้ เป็นข้อเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่อง ร่างข้อบัญญัติ ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
การควบคุมมูลฝอยติดเชื้อ และควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลนี้ เนื่องจากการปรับปรุงระเบียบ             
ของรัฐ ให้แยกออกมาเป็นกลุ่ม เป็นข้อๆไป ฉะนั้น จากที่ได้รับอนุมัติ เมื่อปี ๒๕๕๘ เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ จึงต้องน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะนับผลตั้งแต่วันนั้น
เป็นต้นไป  
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นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ               
ขออนุญาตชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ ่น  พ .ศ .๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่ม เติมฉบับที ่ ๒ พ .ศ .๒๕๕๔ หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ              
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม ทั้ง ๘ ฉบับในวันนี้ ขอมติ              
ที่ประชุมสภาฯว่าขอพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ  

นายสมณะ  รตินรภัทร นักวิชาการเกษตรช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
๕.๔.๒ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จะเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลต่างๆ 

 ซึ่งในต าบลของเรา มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เอกชนก็จะเป็นคลินิก ก าหนดเกี่ยวกับ  
หลักเกณฑ์สุขลักษณะต่างๆ รวมถึงการเก็บ ขน การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีอยู่ ๓ วิธี คือ                   
๑. เผาในเตาเผาขยะ ๒.ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า ๓.ท าลายเชื้อด้วยความร้อน วิธีการก าจัดมีอยู่            
๒ ลักษณะ คือ ๑ . ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการก าจัดเอง ๒ . ให้ส่วนราชการอ่ืนหรือเอกชน                
มารับบริการ ในการก าจัด เก็บ ขน ท าให้อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ส่วนท้ายมีอยู่ ๒ ช่อง 
อัตราค่าบริการและอัตราค่าบริการขั้นสูง  ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯทราบว่า ท าไม      
ถึงมีค่าบริการธรรมดาหรือค่าบริการขั้นสูง ในส่วนของอัตราค่าบริการ ในกรณีที่หน่วยงาน             
เป็นผู้ด าเนินการเอง เราจะคิดอัตราค่าบริการตามเอกสารแนบท้าย ในกรณีอัตราค่าบริการขั้นสูง
หมายถึง ในกรณีที่ เอกชนมาขออนุญาตในการรับ ท าการเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ                   
เราต้องก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง เพื่อให้เอกชนหรือหน่วยงานนั้น มีผลก าไรในการด าเนินการ 
ในส่วนนี้เราก าหนดเท่ากัน ด้วยคณะกรรมการยกร่างได้พิจารณาแล้วว่า ในพ้ืนที่ของเรามูลฝอย
ติดเชื้อยังไม่เป็นปัญหามาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง ๒ แห่ง สามารถก าจัดเองได้       
ในส่วนของคลินิกมีน้อย จึงก าหนดไว้เท่ากัน ซึ่งก็จะไม่เป็นภาระต่อประชาชนมาก ครับ 
๕ .๔ .๓  ร่างข้อบัญญัติ  เรื่องควบคุมการจัดการสิ่ งปฏิกูล  เกี่ยวกับการเก็บ ขน น าไปทิ้ ง 
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราไม่มีที่ก าจัดที่แน่นอน ส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพยาธิใบไม้ตับ อาจมี      
การลักลอบทิ้งลงในแหล่งน้ า ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลดงมะไฟ มีผู้ขอรับอนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอยู่ ๒ ราย ซึ่งในอนาคตอาจมีการบังคับ จะให้ท้องถิ่นท าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้ง         
มูลฝอยในพ้ืนที่ของตัวเอง โดยไม่ให้ไปทิ้งที่ อ่ืน อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด            
การออกใบอนุญาต ก าหนดเท่าเดิม กับข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของประชาชน  
๕.๔.๔ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมตลาด เดิมเรามีอยู่แล้วส าหรับร่างข้อบัญญัติเรื่องควบคุมตลาด 
พ.ศ.๒๕๕๔ ด้วยระเบียบเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ต้องมีการปรับปรุงข้อบัญญัติใหม่ ซึ่งตลาดมีอยู่      
๒ ประเภท คือ ๑.ตลาดที่มีโครงสร้าง ๒.ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง ตลาดที่มีโครงสร้างมีแห่งเดียว    
คือบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างคือ ตลาดนัด ก าหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ของคนขายและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดยก าหนดเป็นพ้ืนที่ จ านวนแผงขายสินค้า พยายาม
ไม่ให้กระทบต่อประชาชนมาก ถ้าเป็นประชาชนโดยทั่วไป คงไม่กระทบในส่วนนี้  ยกตัวอย่าง 
ตลาดที่มีโครงสร้าง มีจ านวนแผงตั้งแต่ ๑๐-๓๐ แผงค้า อัตราค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาทต่อปี          
ต่อหนึ่งใบอนุญาต ก าหนดหนึ่งแผงค้ามีขนาดไม่เกิน ๔ ตารางเมตรต่อหนึ่งแผงค้า มีขนาดใหญ่
พอสมควร จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับตลาดนัด 
 
 



๘ 
 

๕.๔.๕ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เดิมมีอยู่แล้ว 
เมื่อปี ๒๕๕๘ เป็นการก าหนดประเภทที่เกี่ยวข้องว่าอาหารประเภทไหน ที่จะต้องเข้าสู่นิยาม      
ของข้อบัญญัตินี้ ก าหนดสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร อาจมี
ผลโดยตรงกับแผงค้า ทางขึ้นวัดถ้ าผาแด่น สืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้ว ผมและคณะท างาน
จากสาธารณสุขจังหวัดได้ออกตรวจเยี่ยมบริเวณวัดถ้ าผาแด่น ได้รับค าแนะน ามา  ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง อนาคตอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขลักษณะ แต่ในมุมมองของผู้ปฏิบัติหรือ ผู้รับผิดชอบ
ก็ยังบริการประชาชนได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องขยะ เรายังไม่ได้ก าจัดให้ แล้วจะน าระเบียบ 
ไปบังคับไม่ได้ ในส่วนของสถานที่จ าหน่ายและสะสมอาหาร ก าหนดเป็นพ้ืนที่ขึ้นมา สถานที่
จ าหน่ายอาหาร ยกตัวอย่าง ร้านอาหารทั่วไป ถ้ามีพ้ืนที่ขนาด ๒๐๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๓๐๐ 
ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม ๑,๕๐๐ บาทต่อหน่วยต่อปี คาดว่าถ้าพ้ืนที่ต่ ากว่า ๒๐๐               
ตารางเมตรก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม จะได้ไม่เป็นภาระของประชาชน ในส่วนพ้ืนที่ต่ ากว่า ๒๐๐ 
ตารางเมตร ก็จะเสียค่าธรรมเนียมหนั งสือรับรองการแจ้ง พ้ืนที่  ๕ - ๒๐ ตารางเมตร                    
เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๑๐๐ บาท เหตุผลการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือให้การจัด           
เก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ 
๕.๔.๖ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการยกร่างข้อบัญญัติ 
อาจเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง มีทั้งหมด ๑๓ หมวด ๑๔๑ กิจการ มีค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
หากไม่ท าทั้ง ๑๔๑ กิจการก็ได้ หากจะท าแยกเพียง ๑๐ ก็ต้องท าเป็นข้อบัญญัติ ๑๐ แต่ถ้า          
ท าในลักษณะนี้ก็จะครอบคลุมทั้ง ๑๔๑ กิจการ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ก าหนดไว้             
ก็จะควบคุมเฉพาะกิจการที่ เป็นการค้า ไม่ได้ควบคุมทั้งหมด ยกตัวอย่างดูตามบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ประเภทที่ ๑ การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้ า การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
จ านวนตั้งแต่ ๕๐ ตัวขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมตัวละ ๕ บาท การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
คิดตามพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ตารางเมตรละ ๕ บาท การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป            
คิดเป็นตารางเมตร เข้าลักษณะที่เป็นฟาร์ม ที่เป็นมาตรฐานฟาร์ม การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดนม              
ตัวละ ๑๐ บาท ที่เข้าข่ายก็มีที่บ้านหนองไผ่ ฟาร์มโคนม กรณีนี้ขออนุญาตน าเรียนว่า ก่อนหน้านี้
ทางเจ้าของฟาร์มวัวนมบ้านหนองไผ่มาติดต่อที่ อบต . เพ่ือขอใบอนุญาตท ามาตรฐานฟาร์ม 
ขณะนั้นเราไม่มีข้อบัญญัตินี้ จึงไม่สามารถอนุญาตได้ จึงแนะน าให้ไปประสานกับทางส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด กระชังปลามีพ้ืนที่รวมกัน ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป คิดเป็นตารางเมตรละ ๕ บาท 
การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ตุ๊กแก กิ้ งก่า เหล่านี้ เป็นต้น ตารางเมตรละ ๕๐ บาท                   
การเลี้ยงแมลง ตั้งแต่ ๒๐ ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ ๑ บาท หากเลี้ยงไว้เพ่ือการบริโภค 
ไม่ได้จ าหน่าย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและการอนุบาลสัตว์ ก าหนดพ้ืนที่
ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ ๒ บาท การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์หรือ               
กิจการอ่ืน เช่น สวนสัตว์ ที่มีการเรียกเก็บค่าเข้าชม หรือค่าบริการ ตารางเมตรละ ๕๐ บาท            
ในส่วนนี้รายละเอียดมีมาก หากสมาชิกท่านใดสงสัยส่วนไหนก็สามารถสอบถามได้ ถ้ากิจการใด    
ที่เป็นลักษณะมีผลกระทบต่อประชาชนมาก ในข้อบัญญัตินี้ก็เปิดโอกาสให้มีการท าประชาคม
ก่อนด าเนินการ บางกิจการอาจมีผลกระทบต่อประชาชนมาก เราก็เปิดโอกาสให้ประชาชน              
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ให้ทางสมาชิกได้ตรวจสอบดูว่าแต่ละด้าน มีด้านไหนบ้างที่จะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน กิจการต่างๆ แยกเป็นหมวดชัดเจน กิจการไหนคล้ายคลึงกัน ก็จะอยู่ในหมวด
เดียวกัน  



๙ 
 

๕.๔.๗ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เกี่ยวกับประชาชน
โดยตรง ในข้อบัญญัตินี้ก็จะให้อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ นายกสามารถออกประกาศ
ก าหนดให้ พ้ืนที่สาธารณะหรือทางสาธารณะส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถจ าหน่ายอาหารได้                  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร จะต้องมีประกาศและอัตราค่าธรรมเนียม 
๑๐๐ บาทต่อปีต่อใบอนุญาต ในพ้ืนที่ต าบลเราจะมีประเภทตลาดนัดที่มีการขายสินค้าบนถนน 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ.๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ มีหมวดหนึ่งที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือนายกและ    
เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศ โดยไม่ต้องมีข้อบัญญัติ หากฝ่าฝืนปรับ ในส่วนนี้อยากให้
ออกเป็นข้อบัญญัติมากกว่า เพ่ือให้ประชาชนทราบข้อมูลและมีส่วนร่วม ในการบังคับใช้จริง            
ถ้าขายสินค้าแล้วท าให้ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความเดือดร้อนก็จะไม่มีการด าเนินการ
ใดๆ ในส่วนนี้ครับ 
๕.๔.๘ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นข้อบัญญัติที่ไม่ได้ก าหนดอัตรา
ค่าบริการ เป็นข้อบัญญัติที่มุ่งเน้นเพ่ือบังคับประชาชนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้มีประสิทธิภาพ 
กรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ด าเนินการ เราจึงก าหนดระวางโทษไว้ไม่เกิน ๑๐๐๐ บาท              
ตามกฎหมายจัดตั้งอบต. จะเน้นที่วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งที่คิดว่าจะมียุงลาย ขออนุญาต         
น าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่น าเสนอทั้งหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติ จากที่รับฟัง            
ก็ไม่เกี่ยวกับประชาชนโดยทั่วไป ส่วนมากก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นฟาร์ม เป็นเรื่องปกติที่            
ต้องเสียภาษี ฉะนั้นการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการรองรับอนาคต            
ที่เกิดขึ้น ลักษณะการขายสินค้า ทางสาธารณะก็อาจขัดต่อระเบียบจราจร ดังนั้นก็ไม่เกี่ยวข้อง     
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แต่จะเกี่ยวกับกลุ่มที่ประกอบกิจการค้าเท่านั้น ขอเชิญ            
ทางสมาชิกได้อภิปรายก่อนลงมติ ขอเชิญครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ ผมเห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติทั้ง ๘ ฉบับ นี้ครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ตามที่ทางบริหารน าเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุข จ านวน ๘ ฉบับ เพ่ือขอความ
เห็ นชอบจากสภาฯ  ผม เห็ นด้ วยบางส่ วน  แต่บางส่ วนก็ ไม่ เห็ นด้ วย เพราะบางส่ วน                         
ก็มีค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชน การก าจัดขยะชาวบ้านก็สามารถก าจัดได้เอง 
ข้อบัญญัตินี้จะน าไปสู่การจัดซื้อรถขยะแล้วจะน าขยะไปทิ้งที่ไหน ก็กลายเป็นปัญหาเพ่ิมขึ้นอีกครับ 

นายน าชัย  อ่อนจงไกร สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่๑๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เกี่ยวกับมลพิษ เตาเผาถ่านในชุมชน เราจะสามารถก าหนดข้อบังคับในข้อบัญญัติได้หรือไม่ เพราะฝุ่น
ควันที่เกิดจากการเผาถ่านไปรบกวนประชาชนใกล้เคียง ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สามารถไปร้องเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไปครับ 
นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  

เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ทั้ง ๘ ฉบับนี้ อยากขอเสนออีกประเด็นหนึ่ง คือ รถขนดิน ขอปรึกษา            
ทุกท่าน เนื่องจากเรายังไม่มีมาตรการควบคุมในเรื่องนี้ เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อน    
จากฝุ่นควัน อาจเกิดอุบัติเหตุ ขอฝากให้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

 
 



๑๐ 
 

นายสมณะ  รตินรภัทร นักวิชาการเกษตรช านาญการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุม ขอชี้แจงตามที่ทางสมาชิกได้อภิปรายไว้ เกี่ยวกับขยะ ที่เกรงว่า            
จะเป็นภาระแก่ประชาชน ที่ประชาชนสามารถก าจัดขยะได้เอง ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่อย่างที่        
ทราบกัน ทุกวันนี้ความเป็นชุมชนเมืองขยายตัวเข้ามาแล้ว หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้น ปัญหาขยะ 
ตอนนี้คนที่ต้องการก็มี ส่วนคนที่มองว่าเป็นภาระก็มีเช่นกัน ในส่วนของขยะ หากหน่วยงานเรา
จะจัดให้มีถังขยะ ที่หรือทางสาธารณะ ในส่วนนี้ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการบริการ
ประชาชน ถ้าเป็นสถานที่ของเอกชน เช่น ร้านค้ามีความต้องการถังขยะ หรือหมู่บ้านจัดสรร 
เหล่านี้ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับการเผาถ่านจะเข้าข้อบัญญัติเรื่องควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก าหนดไว้ที่ต้องควบคุม คือ การเผาถ่านหนึ่งครั้งต้องได้จ านวน 
๑๐-๒๐ กระสอบขึ้นไป ข้อบัญญัตินี้ได้ให้อ านาจนายกในการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
ต่างๆ ขึ้นมา ยกตัวอย่าง ก าหนดให้เผาถ่านไกลจากชุมชนกี่เมตร และประเด็นเกี่ยวกับรถขนดิน 
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขยังไม่มีที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถขนดิน แต่สิ่งที่พอจะท าได้ คือ เกี่ยวกับ           
เหตุร าคาญจากฝุ่น แต่เหตุนี้ก็ไม่มีตลอดเวลาจึงบังคับยาก แต่มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่บังคับ                
ในส่วนนี้ คือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ กล่าวไว้ว่า เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ 
กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอ่ืนใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกัน            
มิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าว ตก หล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น 
รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง                  
ปรับไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือต ารวจ          
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่น ารถไปที่สถานีต ารวจ ที่ท าการขนส่ง หรือ
ส านักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ
จะช าระค่าปรับ ถ้าผู้มีอ านาจยึดรถน ารถไปที่สถานีต ารวจแล้วไม่ปฏิบัติตามปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท ซึ่งไม่ต้องออกข้อบัญญัติแต่เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่
คือ ปลัด และรองปลัด ตาม พ .ร.บ.นี้ มีอ านาจด าเนินการ ตามมาตรา ๔๔ คือ อ านาจของ             
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่  คือ ๑.โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่              
ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าจะบังคับใช้ต้องออกประกาศ ๒.สอดส่องและกวดขันไม่ให้มี
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด ๓.ตักเตือนผู้กระท าความผิดหรือสั่งให้ผู้กระท าความผิด
แก้ไข เมื่อท าประกาศ หากเกิดปัญหาก็สามารถตักเตือน หากตักเตือนแล้วไม่มีการปรับปรุงก็           
๔ .จับกุมผู้กระท าผิด พ .ร .บ .นี้ ให้อ านาจ นายก ปลัด และรองปลัด ในการด าเนินการ                       
ไม่ต้องมีข้อบัญญัติ กรณีจะควบคุมการขนดินสามารถใช้ตามพระราชบัญญัตินี้มาอ้างอิงได้ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ให้ทุกท่านพิจารณารับหลักการ ว่าเห็นสมควรหรือไม่  ในการออกข้อบัญญัติดังกล่าว                    
เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในล าดับต่อไป สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเห็นสมควรว่า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุขที่น าเสนอนี้ สมควรที่จะรับหลักการไว้ในเบื้องต้นหรือไม่               
ถ้าเห็นควรรับหลักการ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 



๑๑ 
 

ประธานสภาฯ จะขอความเห็นชอบว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นข้อๆไป หรือยกมือเห็นชอบทั้งหมดเลย 
สมาชิกท่านใดในวาระสอง และวาระสาม จะลงมติเห็นชอบติดต่อกัน หลังจากที่รับหลักการแล้ว 
เราจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นข้อๆ หรือจะให้ความเห็นชอบทั้ง ๘ ฉบับ ในคราวเดียวกัน 
ขอความเห็นจากสมาชิกครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่านครับ ขอเสนอรวดเดียวทั้ง ๘ ฉบับครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุขทั้ง ๘ ฉบับนี้                 
ให้ความเห็นชอบครั้งเดียว ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาเนื่องจากมีบางข้อที่ยังไม่เข้าใจ อยากจะพิจารณา           

เป็นข้อๆ ไป กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑๗ เสียง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุขทั้ง ๘ ฉบับ ที่ประชุมเห็นสมควรให้ลงมติให้ความเห็นชอบ           

ทั้งวาระสองและวาระสามติดต่อกัน ว่าสามารถจะน าข้อบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านสาธารณสุขทั้ง ๘ ฉบับ               
เพ่ือประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ -  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑๗ เสียง 
 
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายประวาล  เดชพันนา  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
    เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ออกไปจ่าย แต่ระยะหลังโอนเข้าบัญชี ประชาชน 
    บางส่วนได้รับความเดือดร้อน จากที่ส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุ หมู่ ๙ ร้อยเปอร์เซ็นต์            
    อยากให้เจ้าหน้าที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ขอสอบถามครับ 
ประธานสภาฯ ให้ท่านเสนอเป็นกระทู้จะได้ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้มาตอบข้อซักถามครับ    
 
 



๑๒ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

     
ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายไพโรจน์  พลธิราช) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 

 


