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สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2557  

วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕7  
วันท่ี  9  ธันวาคม  2557  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
-------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง  แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และรองประธานสภา 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
1.2 เรื่อง  ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค 

บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป  ๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2557 
เม่ือวันท่ี 19  พฤศจิกายน  2557 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
  เพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2557  ในวันท่ี  6  
พฤศจิกายน  2557 

3.2 เรื่อง สรุปรายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
3.3 เรื่อง สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2557 
เพ่ือพิจารณา 

  3.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 1/2558 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม 

  4.1 พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะ
ท่ัวไป  ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.
2557 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
        
  
 

**************** 
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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2557  
วันท่ี  9  ธันวาคม  2557  เวลา 09.00 น.    

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
--------------------------------- 

 
รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายกอน    กอบกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริการสวนตําบลกระโทก 
2. 
3. 

นายอนิรุทธ  แกวใหญ 
นายจิตร     โคลนกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 2 

4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
7. นายทวีชัย   สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 

10 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางตุย      พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
12 นายสมพงษ   แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
14 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายถนอม   คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
16 
17 
18 
19 
20 

นายอัด      หมูเกษม 
นายสมพอ  อดิชัยกุล 
นายชวย   สาคะเรศ 
นายพูน   ฝอยกระโทก 
นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 13 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม ตามรายชื่อ  ดังนี้ 
1. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 

ผูเขารวมประชุม  ตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. นายเปย  ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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5. นางทิพยสุดา  พวงพอก ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
6. นางสาวอรสา  แจมจันทร ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
7 
 

นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก ตําแหนง 
 

บุคลากร 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
                   เม่ือสมาชิกสภา  อบต.กระโทก มาครบองคประชุมแลว จํานวน 19 คน  นายกอน  กอบกระโทก  
ประธานสภา อบต. กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานฯ   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และรองประธานสภา 
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประธานฯ ดวยประธานสภาชั่วคราว ไดรับหนังสือจากอําเภอโชคชัย ท่ี นม 0023.15/4540 ลงวันท่ี 24  
พฤศจิกายน  2557  เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ในคราวประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557  
ท่ีประชุมไดมีมติเลือก นายกอน  กอบกระโทก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก หมูท่ี 11 ดํารง
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตามคําสั่งอําเภอโชคชัย ท่ี 409/2557 ลงวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2557  เรื่อง การแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2557  เปนตนไป   

และท่ีประชุมมีมติเลือก นายอนิรุทธ  แกวใหญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
หมูท่ี 5  ดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ตามคําสั่งอําเภอโชคชัย ท่ี 
410/2557  ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การแตงตั้งรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระ
โทก  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป  วัน จึงเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 4  ประจําป 2557   ตั้งแตวันท่ี  1 – 15  ธันวาคม  2557 
ประธานฯ      ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ลง
วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2557  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจําป 2557 โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตั้งแตวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม  
2557  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มีกําหนด  15  วัน จึงเรียนเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    2.1   รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี 1 ประจําป 2557  เม่ือวันท่ี  19  พฤศจิกายน  2557 
ประธานฯ    ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน  255 7  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมไดตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา
หรือไม (เวนระยะเวลา 1 นาที) 
 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2557  ตอไป 
มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องดวน 
3.1 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2557  ในวันท่ี  6  

พฤศจิกายน  2557 
ประธานฯ   นายก อบต.กระโทก  ไดรายงานผลการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2557  เม่ือ
วันท่ี 6  พฤศจิกายน  2557 ณ ปราสาทปรางคพะโค  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เชน การเลาประวัติการลอย
กระทง การแสดงของเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกระโทก การแสดงของเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดพะโค การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบานดอน การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดหนูนอย
นพมาศ  มีผูเขารวมโครงการประกอบไปดวย ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
ผูใหญบาน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และพ้ืนท่ีใกลเคียง ประมาณ 300 คน  ซ่ึงการ
ดําเนินโครงการสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   

3.2 เรื่อง  สรุปรายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประธานฯ   นายก อบต.กระโทก   ไดรายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2557 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2541 หมวด 6 การรายงาน 
ขอ 40 เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศรายงานการรับ-จายเงินประจําปงบประมาณ
ท่ีสิ้นสุดนั้น ท้ังงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพ่ือใหประชาชนทราบภายในกําหนดสามสิบวัน ตามแบบท่ีกรมการปกครองกําหนด แลวสงสําเนารายงานการับ -
จายดังกลาวไปใหผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ และเก็บเปนขอมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจาก
นั้น แลวใหจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ   จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรด
ทราบ 
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สรุปผลการเบิกจายเงินตามงบประมาณ  2557 

ต้ังแต  1  ตุลาคม  56  -  30  กันยายน  2557   

รายการ สํานักปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษา รวม 

เงินเดือน 
          
4,130,402.00  

             
881,193.00  

             
538,229.00  

               
70,012.00  

          
5,619,836.00  

คาจางช่ัวคราว 
             
571,033.00  

             
110,050.00  

             
110,230.00  

                              
-    

             
791,313.00  

คาตอบแทน 
             
633,260.75  

             
126,193.50  

               
27,911.00  

                  
7,800.00  

             
795,165.25  

คาใชสอย 
          
1,502,822.09  

             
158,878.00  

               
44,904.00  

             
738,068.23  

          
2,444,672.32  

คาวัสด ุ
             
446,405.00  

               
59,969.00  

             
126,368.00  

             
323,863.71  

             
956,605.71  

คาสาธารณูปโภค 
             
178,928.54  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

             
178,928.54  

เงินอุดหนุน 
             
166,000.00  

                              
-    

          
1,143,409.89  

             
590,000.00  

          
1,899,409.89  

คาครุภัณฑ 
             
255,125.00  

               
11,000.00  

                              
-    

                              
-    

             
266,125.00  

งบกลาง 
             
638,429.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

             
638,429.00  

ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
               
92,990.00  

                              
-    

          
1,019,000.00  

               
92,990.00  

          
1,204,980.00  

ราจายอ่ืน 
             
830,827.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

             
830,827.00  

รวม 
          
9,446,222.38  

          
1,347,283.50  

          
3,010,051.89  

          
1,822,733.94  

       
15,626,291.71  

      
รายจายจากจายขาดเงินสะสม  งบประมาณ 2557 

รายการ สํานักปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษา รวม 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
             
361,139.00  

                              
-    

          
1,551,600.00  

                              
-    

          
1,912,739.00  

รวม 
             
361,139.00  

                              
-    

          
1,551,600.00  

                              
-    

          
1,912,739.00  

 
มติท่ีประชุม       รับทราบ 
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3.3 เรื่อง สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2557 
ประธานฯ      นายก อบต.กระโทก  ไดแจงรายงานซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ อบต.กระ
โทก  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก ใหกับท่ี
ประชุมสภารับทราบ    
ขอกฎหมาย    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘   กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งน้ีใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
     ฯลฯ 

และไดสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  ๒๕๕7 – ๒๕๕9) ของ อบต.กระโทก  ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕ 7  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามยุทธศาสตร   
ไดดังนี้   

ตารางสรุปการดําเนินงานการแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 – พ.ศ. ๒๕๕9) 

ยุทธศาสตร 

โครงการท่ีบรรจ ุ
ในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.

๒๕๕7-๒๕๕9 

โครงการ 
ท่ีนําเขา

ขอบัญญัติ 
ป ๒๕๕7 

โครงการ 
ท่ีดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ท่ีบรรจุในแผนพัฒนา 
สามป  

พ.ศ.๒๕๕7–๒๕๕9 

1.การพัฒนาการทองเท่ียว 4 1 1 0.45 

2.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีด ี 25 10 10 4.49 

3.เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

6 1 1 0.45 

4.การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลอยางยั่งยืน 

5 1 1 0.45 

5.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 93 44 45 20.18 

6.การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 

71 38 38 17.04 

๗.นํ้าแกจน 11 - - - 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย 8 3 3 1.34 

รวม 223 98 99 44.40 

 
: โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9  จํานวน   223   โครงการ 
: โครงการท่ีนําเขาขอบัญญัติ ป ๒๕๕7 จํานวน   98  โครงการ  คิดเปนรอยละ  43.95  ของโครงการ 
  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9 
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: โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน   99  โครงการ   คิดเปนรอยละ  44.40  ของโครงการ 
  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9 

ปญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑ จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  มีจํานวนมากเกินไป  ซ่ึงเกินศักยภาพของ อบต.   ท่ีจะ

ดําเนินการไดท้ังหมด 
2. งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนา อบต. 
3. ไดรับความรวมมือจากการจัดประชุมประชาคมไมดีเทาท่ีควรทําใหการเสนอโครงการบรรจุใน

แผนพัฒนาเพ่ือแกปญหาตางๆไมตรงตามความตองการท่ีแทจริง 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก 

 1. ควรจัดทําแผนใหมีความสมดุลและสอดคลองกับงบประมาณของ อบต.  ใหมากท่ีสุด 
          2. การเสนอโครงการของหมูบาน/ชุมชน ควรเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวนและโครงการ
ท่ีเสนอควรเปนโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดทันที 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรมอยางอ่ืนรวมดวยเพ่ือใหประชาชนเกิดความสนใจมารวม 
ประชุมประชาคมจํานวนมากและสรางความเขาใจในการจัดทําแผนใหแกประชาชน 
จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เพ่ือพิจารณา 
  3.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 1/2558 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ครั้งท่ี  1/2558  เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไมสามารถดําเนินการ              
ตามแผนพัฒนาของ อบต.  ไดครบถวน   เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน  เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ             
ในการดําเนินการ   จึงมีความจําเปนจะตองจายเงินสะสม  เพ่ือใหแกไขปญหาความเดือดรอน  ดังนี้ 

1. อบต.กระโทก  มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีราบลุม ประสบกับปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน            
ทําใหน้ํากัดเซาะถนนชํารุดเสียหาย  เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง ซอมแซมถนนในพ้ืนท่ี  สวน
ถนนดิน  เม่ือชวงฤดูฝนน้ําขังเปนหลุม เปนบอ  ทําใหถนนลื่น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาลําบาก             อาจ
เปนอันตรายตอชีวิตและทําใหทรัพยสินเสียหายได  สําหรับการซอมแซมไหลทาง เพราะถนนแคบทําใหรถไม
สามารถสวนทางกันไดสะดวก  ซ่ึงอาจจะทําใหรถตกถนน เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได เหลานี้ก็เพ่ือให
ประชาชนเกิดความสะดวก ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชน  
และสามารถเดินทางสัญจรไปมาไดสะดวกและปลอดภัย 

2. ในหวงฤดูแลง  ป  2558  ไมสามารถทํานาปรังในพ้ืนท่ีได  จึงเปนการสมควรท่ีจะดําเนินการ
ขุดลอกคลองระบายน้ํา  คลองสงน้ํา  ท่ีจะกอประโยชนตอการทําการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตอไป    อีกท้ังมีน้ําเนา
เสียขังอยูตามลําคลอง  จึงเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคตางๆ  สงกลิ่นเหม็นตอคนในหมูบานและคนท่ีผานไปมา
บริเวณนั้น  เกิดเปนมลพิษทําใหประชาชนเดือดรอน 

3. ตามหนังสือท่ีอางถึงแจงองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือดําเนินการตามขอสั่งการเชิงนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี  เพ่ือแกไขสถานการณอุทกภัย  ภัยแลงของประเทศ ในการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา  เชน  
ผักตบชวา  หรือวัชพืชตางๆ ซ่ึงสาเหตุสําคัญประการหนึ่งเกิดจากการตื้นเขินของแมน้ํา ลําคลอง  จึงจําเปนตองมี



๙ 
 
การขุดลอกคลอง ฝาย แหลงน้ํา ปรับสภาพลําน้ํา สภาพภูมิทัศน ใหสามารถใชประโยชนในการระบายน้ํา  หรือเก็บ
กักน้ําไวใชทุกฤดูกาล 

4. เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  ตามขอรองเรียนท่ีประชาชนได รองขอ
ความชวยเหลือ  เพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
กองชาง         จํานวน   14  รายการ  รวมเปนเงินท้ังหมด   1,209,4๐๐  บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน  14  โครงการ   ตั้งไว  ๑,209,4๐๐ บาท 
ประเภทถนน  จํานวน  8  โครงการ  ตั้งไว  695,8๐๐ บาท 

๑.  โครงการ ซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองคลา หมูท่ี ๒  สายหนองสรวง                          
ตั้งไว  83,0 00  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซม ถนน หินคลุก  กวาง 2.50  เมตร  ยาว 620  เมตร                         
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด 

๒. โครงการ กอสราง ถนนหินคลุก  บานดอนใหญ  หมูท่ี 3  สายเลียบคลองชลประทาน    จาก
สระนายจง – นานายขํา  ตั้งไว  ๙4,000 บาท  เพ่ือจายเปนคา กอสรางถนนหินคลุก  กวาง 2. ๕0  เมตร  ยาว  
700  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

3. โครงการซอมแซมถนนคสล. บานดอนใหญ  หมูท่ี 3 สายเขาวัดบานดอน                  ตั้งไว   
95,0 00 บาท   เพ่ือจายเปนคาซอมแซม ถนนคสล. กวาง 5 เมตร  ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.1 0 เมตร                
ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทกกําหนด 

4. โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก  บาน พะโค   หมูท่ี 5 สายคลองวังไผ  ฝงตะวันออก            
ตั้งไว   80,6 00   บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก  กวาง  2.๕0   เมตร  ยาว  6๐0  เมตร                 
หนาเฉลี่ย  0.1๐  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  5. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บานชะอม  หมูท่ี ๘ สายดอนละกอ (ชวงท่ี 2)              ตั้ง
ไว  94,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนหินคลุก  กวาง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร                  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  6. โครงการซอมแซมถนนคสล. บานโบสถ  หมูท่ี ๙  สายบอกระโดน ตั้งไว ๙๙,900 บาท  เพ่ือ
จายเปนคาซอมแซมถนนคสล.  กวาง 3.๕๐ เมตร  ยาว  73 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.๑0  เมตร                      ตาม
แบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  7.โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานใหม  หมูท่ี ๑0  สายเลียบคลองชลประทานถึง                
ซอยเขาหนองอีกอม  ตั้งไว 53,7๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  กวาง 2.50 เมตร               
ยาว 40๐ เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๑0 เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด      

8. โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานปรางคพะโค หมูท่ี 11 ซอยเหมืองไสไกคลองชางตาย  ตั้งไว  
95,600 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง  กวาง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
ประเภทงานไหลถนน  จํานวน  1  โครงการ  ตั้งไว  41,7๐๐  บาท 
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๑. โครงการซอมแซมไหลทาง  ทางเขาวัดโบสถ (ฝงซาย) บานชะอม หมูท่ี 8                  ตั้งไว 
41,7๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมไหลทาง กวาง 1 เมตร  ยาว 2 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร  ตาม
แบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
ประเภทขุดลอก  จํานวน  5  โครงการ   ตั้งไว  471,900 บาท 

1. โครงการขุดลอกคลองสาระเทศ  บานพะโค  หมูท่ี 5  ตั้งไว  ๙5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
ขุดลอกคลองสาระเทศ  กวาง  13 เมตร  ยาว  250  เมตร  ลึกเฉลี่ยเพ่ิม 1 เมตร   ตามแบบแปลน             ท่ี 
อบต.กระโทก กําหนด 

2. โครงการขุดลอกคลอง บานโพธิ์เงิน หมูท่ี 6 จากบอกระโดนถึงบานโพธิ์เงิน                   ตั้ง
ไว  89,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลอง  กวาง 2.50 เมตร  ยาว  1,500 เมตร  ลึก  1 เมตร  ตาม
แบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  3. โครงการขุดลอกสระหนองแฟบ  บานโบสถ  หมูท่ี 9  ตั้งไว  98,900  บาท  เพ่ือจายเปนคา
ขุดลอกสระหนองแฟบ  กวาง 40 เมตร  ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก
กําหนด 

4. โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน  บานใหม  หมูท่ี 10 จากบานนายชล                
จิตรครบุรี – คอกหมู  ตั้งไว 90,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน                       
กวาง 0.80 เมตร  ยาว  250  เมตร  ลึก  0.50 เมตร  พรอมดาดผนัง  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 

5. โครงการซอมแซมฝายน้ําลนคลองโพธิ์เหนือ  บานปรางคพะโค  หมูท่ี 11                      
ตั้งไว  99,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมฝายน้ําลนคลองโพธิ์เหนือ  ขนาดสันฝาย  กวาง  2 เมตร               
ยาว  20  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
ขอกฎหมาย    ระเบียบ มท . วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548    
 ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไข  ดังนี้ 

1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดาน 
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการที 
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม 
ระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจาย
ขาดเงินสะสมนั้นพับไป 

ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
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 โดยปจจุบัน  อบต.กระโทก  มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน 
4,729,683.26 บาท ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้ เปนเงิน  1,209,400.00   บาท  จะคงเหลือเงิน 
3,520,283.26  บาท   โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ ขอ 89   เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
   จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 1/2558  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ครั้งท่ี 1/2558  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม 

  4.1 พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะ
ท่ัวไป  ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.
2557 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดเสนอรางรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การคัด
แยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป  ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะ
มูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557 
นายก อบต.กระโทก      ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.กระโทก   กระผม จ.ส.อ.บุญเยี่ยม   
หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก  ขอเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัดแยกขยะ
มูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  
พ.ศ.2557  เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติฯ 
ดังตอไปนี้ 

(ราง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เรื่อง  การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป  ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสีย  
       อันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557 

-------------------------------------------------- 
หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก วาดวยการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป           
ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป                  
พ.ศ.2557 

เหตุผล 
  เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เปนไปตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 จึงไดตราเปนขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   วาดวยการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสีย
อันตราย)  และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2557  ข้ึน 

( ราง ) 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

เรื่อง   การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป  ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย)   
และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557 

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

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติตําบล   วาดวยการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป               

ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป                  พ.ศ.
2557  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  71  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก และนายอําเภอโชคชัย  จึงตราขอบัญญัติตําบลข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ขอบัญญัติตําบล  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง            
การคัดแยกขยะมูลฝอย  (ขยะท่ัวไป  ขยะอินทรีย  ขยะรีไซเคิล  ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปน
กับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557” 

 ขอ 2  ขอบัญญัติตําบลนี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  แลวเจ็ดวัน 

 ขอ 3 ในขอบัญญัติตําบลนี้ 
  “การคัดแยกขยะ”   หมายความวา  กระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบงหรือแยกขยะ

ออกเปนประเภทตางๆ  ตามลักษณะองคประกอบ  เชน  แกว กระดาษ  พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม  โดยใช
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล  เพ่ือการนํากลับไปใชประโยชนใหม  หรือใชประโยชนทางพาณิชย 
   “ขยะหรือมูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร เศษสินคา  เศษ
วัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว ซากสัตว  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด              
ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชนและ
ครัวเรือน 
   “วัสดุเหลือใช”   หมายความวา  สิ่งของ เครื่องใช หรือสินคาท่ีผานการใชงานแลวหรือ
หมดอายุการใชงานแลว หรือท่ีเหลือจากความตองการและไมเปนท่ีตองการจะใชอีกตอไป 
   “ภาชนะรองรับขยะ”   หมายความวา  ภาชนะสําหรับเก็บกักและรวบรวมขยะแตละ
ประเภท  ณ  แหลงกําเนิดตางๆ เพ่ือใหการจัดเก็บรวบรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการปนเปอนของขยะ
ท่ีมีศักยภาพในการนํากลับมาใชใหม  รวมท้ังสามารถนําขยะไปกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   “การใชประโยชนขยะ”  หมายความวา  การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในรูปแบบ
ตางๆ  เชน  การแปรรูปใชใหม  การใชซํ้า  การใชประโยชนดานพลังงาน  การหมักปุย  และการนําขยะมาเปน
เชื้อเพลิงแข็ง  เปนตน 

 “การใชซํ้า”  หมายความวา  การนําขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใช
กลับมาใชอีกในรูปลักษณะเดิม โดยไมผานกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ 

“การแปรรูปใชใหม”  หมายความวา  การนําขยะรีไซเคิล  ของเสียบรรจุภัณฑหรือ 
วัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑใหม    



๑๓ 
 
   “อาคาร”   หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือสิ่งท่ี
สรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
   “ท่ีหรือสาธารณะ”   หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
   “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
  ขอ 4 ประเภทขยะมูลฝอย  โดยท่ัวไปแลวขยะแบงออกเปน  4 ประเภท  ไดแก 
   (1) ขยะท่ัวไป  คือ  ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะยอยสลาย  ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย  มีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน                    หอ
พลาสติกใสขนม  ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก  พลาสติกหอลูกอม  ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป  ถุงพลาสติกเปอนเศษ
อาหาร  โฟมเปอนอาหาร  ฟอยลเปอนอาหาร  ซองหรือถุงพลาสติกสําหรับบรรจุเครื่องอุปโภคดวย     วิธีรีดความ
รอน เปนตน 
   (2) ขยะอินทรีย  คือ  ขยะท่ีเนาเสียและยอยสลายไดเร็ว  สามารถนํามาหมักทําปุยได  
เชน เศษผัก  เปลือกผลไม  เศษอาหาร  ใบไม  เศษเนื้อสัตว  เปนตน แตไมรวมถึงซากหรือเศษของพืช  ผัก ผลไม 
หรือสัตวท่ีเกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ  เปนตน 
   (3) ขยะรีไซเคิล  คือ  ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใช   ซ่ึงสามารถนํากลับมาใช
ประโยชนใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  กระปองเครื่องดื่ม  เศษพลาสติก  เศษโลหะ  อลูมิเนียม  ยางรถยนต  
กลองเครื่องดื่มแบบ UHT เปนตน 
   (4) ของเสียอันตราย  คือ  มูลฝอยท่ีปนเปอนหรือ มีองคประกอบของวัตถุดังตอไปนี้  
        1.วัตถุระเบิดได  
        2.วัตถุไวไฟ  
        3.วัตถุออกไซดและวัตถุเปอรออกไซด  
        4.วัตถุมีพิษ  
        5.วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค  
        6.วัตถุกัมมันตรังสี  
        7.วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
        8.วัตถุกัดกรอน  
        9.วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง  
        10.วัตถุอยางอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรืออาจทําใหเกิด
อันตรายแกบุคคล  สัตว พืชหรือทรัพย  เชน  หลอดฟลูออเรสเซนต  ถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ี  
ภาชนะท่ีใชบรรจุสารกําจัดแมลงหรือวัชพืช  กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี  หรืออาจเปนพวกสําลีและ
ผาพันแผลจากสถานพยาบาลท่ีมีเชื้อโรค  เปนตน 
  ขอ 5 ใหผูใดท่ีพักอาศัยอยูในบานเรือน  หรือเจาของประกอบการ  อาคารท่ีพักอาศัย  อาคาร
สํานักงาน  สถาบันการศึกษา  สถานประกอบการและสถานท่ีอยูอาศัยอ่ืนๆ  ดําเนินการคัดแยกและเก็บกักขยะท่ี
เกิดข้ึนดังตอไปนี้ 

          1. คัดแยกขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดหรือขยะรีไซเคิลออกจาก  ขยะ
อินทรีย  ขยะท่ัวไปและของเสียอันตราย 
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2. เก็บกักขยะท่ีทําการคัดแยกแลวในถุงหรือภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท               
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทกกําหนด 

3. เก็บกักขยะท่ีทําการคัดแยกแลวในบริเวณท่ีมีอากาศถายเทสะดวก  มีแสงสวาง
เพียงพอ  ไมกีดขวางทางเดิน  อยูหางจากสถานท่ีประกอบอาหาร  ท่ีรับประทานอาหาร และแหลงน้ําดื่ม 

4. ใหเก็บกักขยะอันตราย  หรือภาชนะบรรจุสารท่ีไมทราบแนชัด เปนสัดสวนแยก
ตางหากจากขยะอ่ืนๆ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารพิษ  หรือการระเบิด เพ่ือแยกท้ิงตามรูปแบบ             
การเก็บรวบรวมขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ซ่ึงมี 3 แบบหลักๆ  ดังนี้ 

    1) การเก็บจากหนาบานพรอมขยะท่ัวไปโดยการเก็บขนมีการแยกขยะอันตราย 
    2) การเก็บจากหนาบานตามวันท่ีกําหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ 
    3) การนําไปท้ิงในภาชนะหรือสถานท่ีรวบรวมขยะอันตรายของชุมชนท่ีจัดไวเฉพาะ 
5. หามเก็บกักขยะอันตรายไวรวมกัน  โดยใหแยกเก็บเปนประเภทๆ  หากเปนของเหลว

ใหใสถังหรือภาชนะบรรจุท่ีมิดชิดและไมรั่วไหล  และหามเทของเหลวตางชนิดปนกันเนื่องจากอาจเกิดการระเบิด
หากเปนของแข็งหรือก่ึงของแข็งใหเก็บใสถังหรือภาชนะท่ีแข็งแรง 

6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะท่ีทําการคัดแยกแลวและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะแก        การ
เพาะพันธุของพาหนะนําโรค  หรือท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไวเปนเวลานาน 

7. หากมีการใชน้ําทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแลวหรือวัสดุเหลือใชท่ีมีไขมันหรือตะกอน
น้ํามันปนเปอน  จะตองระบายน้ําเสียนั้นผานตะแกรงและบอดักไขมันกอนระบายสูทอสาธารณะ 

8. หามเผา  หลอม  สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนใด  เพ่ือการคัดแยก  การสกัดโลหะมีคา
หรือการทําลายขยะในบริเวณท่ีพักอาศัย หรือพ้ืนท่ีท่ีไมมีระบบปองกันและควบคุมของเสียท่ีเกิดข้ึน 
  ขอ 6 กอนท่ีจะนําขยะกลับมาใชประโยชน  ตองมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบาน  
สถานประกอบการ  อาคารท่ีพักอาศัย  อาคารสํานักงาน  สถานประกอบการและสถานท่ีอยูอาศัยอ่ืนๆ  เพ่ือเปน
การสะดวกแกผูเก็บขนและงายตอการนําไปกําจัด  
  ขอ 7 ขยะอินทรีย  ตองคัดแยกอาหาร  ก่ิงไม  ใบไม  ออกจากขยะอ่ืนๆ และจัดหาภาชนะท่ีมีฝา
ปด  เพ่ือแยกเศษอาหาร ผัก ผลไม   โดยจัดระบบการจัดการขยะอินทรีย   ดังนี้  

- รวบรวมเศษอาหารไวเลี้ยงสัตว 
- นําเศษผัก ผลไมและเศษอาหารไปทําขยะหอมหรือน้ําหมักจุลินทรีย 
- เศษก่ิงไม ใบไม ผสมกับกากท่ีไดจากการทําขยะหอมกลายเปนปุยหมักอินทรีย 

  ขอ 8  ขยะรีไซเคิล  ตองแยกขยะรีไซเคิลท่ีขายได แตละประเภทใหเปนระเบียบ                 
เพ่ือสะดวกในการหยิบใชหรือจําหนาย  โดยจัดระบบการจัดการขยะรีไซเคิล  ดังนี้ 

- รวบรวมมาเขากิจกรรมชุมชนหรือธนาคารขยะขององคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก 

- นํามาใชซํ้าโดยประยุกตเปนอุปกรณในบาน เชน ขวดน้ําพลาสติกมาตัดเพ่ือปลูกตนไม  
กระปองน้ําอัดลมตัดฝาใชเปนแกวน้ํา  ขวดแกว ขวดพลาสติกมาใสกาแฟ ใชเครื่องปรุงตางๆหรือผงซักฟอกชนิด
เติมได ฯลฯ 

ขอ 9 ของเสียอันตราย  ตองแยกขยะอันตรายออกจากขยะอ่ืนๆ โดยในการคัดแยก         ตอง
ระวังไมใหขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีท่ีบรรจุอยูเขาสูรางกาย  โดยจัดระบบการจัดการของเสียอันตราย ดังนี้ 
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- ของเสียอันตรายบางประเภทสามารถนํากลับมาแปรรูปใชใหมได  เชน หลอดฟลูออเรส
เซนตแบบตรง  แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ถานชารจ  เปนตน 

   
  ขอ 10 หามบานเรือนและสถานประกอบการท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป 
 
  ขอ 11  ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศ และประชาสัมพันธประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ขอบัญญัตินี้ 
  ขอ 12 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตาม
ความจําเปนและความเหมาะสมของอาคาร  บานเรือน และพ้ืนท่ี 
  ขอ 13  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัด
แยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูล
ฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 43 และในการพิจารณาของสภา อบต. เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 45 กําหนดวาญัตติรางขอบัญญัติท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารหรือสมาชิกสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ี
ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ี 2  ใหท่ี
ประชุมสภาเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ
ระเบียบฯ ขอ 47 กําหนดวาในการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาปรึกษากันในหลักการแหง
รางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปราย หาม
มิใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาจะไดอภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแลวและในระเบียบฯ ขอ 49 ญัตติราง
ขอบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาสงขอบัญญัติ
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอวาแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตราย
ปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557 โดยขอใหสมาชิกสภาไดพิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทางนายก อบต.กระโทก 
เสนอมา โดยขอใหมีการพิจารณาวารางขอบัญญัติฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 
  ขอเชิญเสนอวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว (ขอเชิญครับ)  
นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11   เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผูรับรอง 1 นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13 และนายสุดธี   คอนกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 2 
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม (เวนระยะ) หากไมมีผูเสนอจะขอใหสมาชิกสภาลงมติ ตามท่ี
นายสมพอ  อดิชัยกุล  เสนอใหการพิจารณาเปน สามวาระรวดเดียว 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว  
  -เห็นชอบ 18 เสียง   -ไมเห็นชอบ - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 



๑๖ 
 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัดแยก
ขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอย
ท่ัวไป  พ.ศ.2557 เปนสามวาระรวดเดียว จะไดดําเนินการตามท่ีมติท่ีประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณา
ญัตติรางขอบัญญัติในวาระท่ี 1 
 ข้ันรับหลักการ โดยกอนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอใหสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายใหอภิปราย
กอนท่ีจะมีการลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินี้หรือไม  

ท่ีประชุมสภา ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง  
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางและสมควรแลว จะขอมติท่ีประชุมสภา 
อบต.กระโทก วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย 
(ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.
2557 หรือไม โดยการยกมือขอมติครับ 
มติท่ีประชุม รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย 
(ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.
2557 
  -รับหลักการ  18  เสียง   -ไมรับหลักการ  -  เสียง    -งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัด
แยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูล
ฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557 แลวตอไป จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 
 ข้ันแปรญัตต ิ ซ่ึงตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคสี่ กําหนดไววาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 กรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได และในการพิจารณาใน  
วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเปนกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความวา สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เปนกรรมการแปรญัตติ และ  
ประธานสภา ซ่ึงเปนประธานท่ีประชุมสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอใหสมาชิก อบต. เสนอคํา
แปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติ)  
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติตอสภา อบต. ก็เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล 
ของเสียอันตราย) และหามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557ท่ีเสนอโดย นายก อบต.กระ
โทก  ตอไปจะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 
 ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภา อบต. จะไดมีมติใหมีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม และเนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติใหมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว และท่ี
ประชุมไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี 2  
ข้ันแปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตอไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ รางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก  เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหาม
ท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.2557  



๑๗ 
 

โดยเอกฉันท –เห็นชอบ  18  เสียง   -ไมเห็นชอบ  - เสียง    -งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  -ไมมี 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก  ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 4 ประจําป 2557 ในวันนี้ และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2557 
 
เลิกประชุมเวลา  11.55  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ) สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 

                      (ลงชื่อ)   กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายกอน  กอบกระโทก) 

            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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