
-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1 
วันท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห1องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู1เข1าประชุม   
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายวีระ  ใจคง ประธานสภาฯ วีระ  ใจคง  

2. นายเสวก  เทียนสิงห� รองประธานสภา เสวก  เทียนสิงห�  

3. นายนอง  ดีผิว ส.อบต. นอง  ดีผิว  

4. นางสาวทิพย�รัตน� บุญคล(าย ส.อบต. ทิพย�รัตน� บุญคล(าย  

5. นางหอมจันทร�  ดัดวงษ� ส.อบต. หอมจันทร�  ดัดวงษ�  

6. นายสมคิด  สุขประเสริฐ ส.อบต. สมคิด  สุขประเสริฐ  

7. นายขจรพัฒน�  วงษ�ขํา ส.อบต. ขจรพัฒน�  วงษ�ขํา  

8. นายเสริม  รุ3งโต ส.อบต. เสริม  รุ3งโต  

9. นางจําป6  เล็กคง ส.อบต. จําป6  เล็กคง  

10. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว ส.อบต. เพ็ญ  ก่ิมแก(ว  

11. นายอดุลย�  เปรมปราคิน ส.อบต. อดุลย�  เปรมปราคิน  

12. นายเชื้อ  จันทร�พลับ ส.อบต. -  ลา  -  

13. นายศรีณรงค�  กองแก(ว ส.อบต. ศรีณรงค�  กองแก(ว  

14. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. -  ลา  -  

15. นายสมศรี  รุ3งทิม ส.อบต. สมศรี  รุ3งทิม  

16. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ ชลอ  มากมี  

     

 
ผู1เข1าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพณชัย  แสงคํา นายก อบต. พณชัย  แสงคํา  
2. นายผดุง  ทวีวัฒน� รองนายก  อบต. ผดุง  ทวีวัฒน�  
3. นายจํานง  อ่ิมกมล รองนายก  อบต. จํานง  อ่ิมกมล  
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เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจากเลขานุการ

สภา  อบต.ดอนโพธิ์  ว3ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับองค�ประชุม  
เห็นว3าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปCดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ แจ(งต3อท่ีประชุม  นายเชื้อ  จันทร�พลับ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบล   ดอนโพธิ์หมู3ท่ี  

7  ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(  นายเสมอ  เกิดทอง  
สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบล   ดอนโพธิ์หมู3ท่ี  8  ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัว
ท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(   

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล1ว 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมวิสามัญประจําป6  2562  สมัย

ท่ี  1  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  ว3ามีข(อความใดไม3ถูกต(อง  หรือต(องการแก(ไข
ข(อความใดหรือไม3 

ท่ีประชุม ไม3มีสมาชิกท3านใดขอแก(ไขข(อความแต3อย3างใด 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  แล(ว  สมัยประชุมวิสามัญประจําป6  2562  

สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  13  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติการพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.  2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียด 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลง  ว3ามีความจําเปGนในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ    
นายก  อบต.ดอนโพธิ์   พ.ศ.  2562  เนื่องจากไม3ได(ต้ังงบประมาณรายจ3ายไว(   แต3จําเปGนต(องจ3ายเพ่ือให(เกิดความ
 คล3องตัวในการปฏิบัติงาน  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังเปGนรายการใหม3  จํานวน  1  
 รายการ  และโอนเพ่ิมเนื่องจากงบประมาณไม3เพียงพออีก 2  รายการ  คือ   
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ร�าง 
 ( ลําดับที่    ) 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่       เดือน               พ.ศ.  2562 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
โอนครั้งที่       /2562 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภณัฑ� 
คอมพิวเตอร� 

ครุภณัฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� All 
In One  สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง  

- - 17,000 + 17,000 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ดําเนินงาน ค3าใช(สอย รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม3เข(าลักษณะรายจ3าย
หมวดอื่น ๆ (5) คชจ.ในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ3ายเปGนค3าใช(จ3ายในการ
เลือกตั้ง ส.อบต.และผู(บริหาร 
อบต.ตามกฏหมายกําหนด  

300,000 195,000 17,000 - 178,000 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการแก1ไขเปลี่ยนแปลง 

    ตั้งไว(  17,000  บาท  เพื่อจ3ายเปGนค3าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� All In One  สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ   17,000  บาท  
(ราคาตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ�คอมพิวเตอร�  พ.ศ.  2562กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้ 
-   มีหน3วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม3น(อยกว3า  2  แกนหลัก (2 core) โดย  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม3น(อยกว3า 2.2 GHz จํานวน 1 หน3วย  
- หน3วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน3วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม3น(อยกว3า 3 MB  
- มีหน3วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว3า มี ขนาดไม3น(อยกว3า  4 GB  
-   มีหน3วยจัดเก็บข(อมูล ชนิด  SATA หรือดีกว3า ขนาดความจุไม3น(อยกว3า  1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม3น(อยกว3า 120 GB จํานวน 1 หน3วย  
-  มี DVD-RW หรือดีกว3า แบบตดิตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน3วย 
- มีช3องเชื่อมต3อระบบเครือข3าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว3า จํานวน 
ไม3น(อยกว3า 1 ช3อง  
-  มีช3องเชื่อมต3อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว3า ไม3น(อยกว3า 3 ช3อง 
- มีแปyนพิมพ�และเมาส�  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม3น(อยกว3า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช(งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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ร�าง 
 ( ลําดับที่    ) 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่       เดือน               พ.ศ.  2562 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
โอนครั้งที่       /2562 

 
แผนงาน งาน งบ หมวด 

รายจ�าย 
ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภณัฑ� 
คอมพิวเตอร� 

ครุภณัฑ�คอมพิวเตอร�  เครื่องคอมพิวเตอร�โน(ตบุ~ก 
สําหรับงานสํานักงาน 

- - 16,000 + 16,000 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ดําเนินงาน ค3าใช(สอย รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม3เข(าลักษณะรายจ3าย
หมวดอื่น ๆ (5) คชจ.ในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ3ายเปGนค3าใช(จ3ายในการ
เลือกตั้ง ส.อบต.และผู(บริหาร 
อบต.ตามกฏหมายกําหนด  

300,000 178,000 16,000 - 162,000 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการแก1ไขเปลี่ยนแปลง 

    ตั้งไว(  16,000  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน(ตบุ~ก สาํหรับงานสํานักงาน   จํานวน 1 เครือ่ง  ราคาเครื่องละ   16,000   (ราคาตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ�คอมพิวเตอร�  พ.ศ.  
2562กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้ 
-   มีหน3วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม3 น(อยกว3า  2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม3น(อยกว3า 2.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได(ในกรณีที่ต(องใช(ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน3วย 
- หน3วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน3วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม3น(อยกว3า 4 MB 
-  มีหน3วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว3า ขนาดไม3 น(อยกว3า  4 GB  
-  มีหน3วยจัดเก็บข(อมลู   ชนิด SATA หรือดีกว3า  ขนาดความจุไม3น(อยกว3า   1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม3น(อยกว3า 120 GB จํานวน 1 หน3วย 
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม3น(อยกว3า  1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม3น(อยกว3า  12 นิ้ว 
-  มีช3องเชื่อมต3อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว3า ไม3น(อยกว3า 3 ช3อง 
-  มี ช3องเชื่อมต3อแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไม3น(อยกว3า 1 ช3อง  
-  มีช3องเชื่อมต3อระบบเครือข3าย   (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว3าจํานวนไม3น(อยกว3า  1 ช3อง 
-  สามารถใช(งานได(ไม3น(อยกว3า  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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ประธานสภาฯ  ตามรายละเอียดญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
จํานวน  2  รายการ  ท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์ได(แถลงมานั้นท3านใดจะซักถาม  กระทู(ถาม  
หรือขออภิปรายหรือไม3  โปรดดําเนินตามข้ันตอนข(อบังคับการประชุมกําหนด 

ท่ีประชุม  ไม3มีท3านใดขออภิปรายแต3มีการซักถามเพ่ือทราบความชัดเจนของเหตุผลและได(รับคําตอบ
จาก  นายก  อบต.จนทราบความชัดเจนเปGนท่ีน3าพอใจ 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมให(โอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  2 
รายการ  ตามรายละเอียดท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงมาหรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการพิจารณาร�างข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์                                   

เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติดังกล3าว 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงรายละเอียดร3างข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  เรื่องการจัดการมูลฝอย  

พ.ศ.  2562              
นายกอบต.ดอนโพธิ์ รายละเอียดดังนี้ 
 

ร3าง 
ข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์ 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2562 

 
  โดยท่ีเปGนการสมควรตราข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ว3าด(วยหลักเกณฑ�การคัด
แยกขยะมูลฝอย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71  แห3งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส3วนตําบล 
พ.ศ.2537  และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  และมาตรา 34/3 (2)  แห3งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปGนระเบียบเรียบร(อยของบ(านเมือง พ.ศ.2535  และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560  องค�การบริหาร
ส3วนตําบลดอนโพธิ์ โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์และนายอําเภอเมืองลพบุรี  จึงตรา
ข(อบัญญัติไว(ดังต3อไปนี้ 
  ข(อ 1  ข(อบัญญัตินี้เรียกว3า “ข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ.2562” 
  ข(อ 2  ข(อบัญญัตินี้ให(ใช(บังคับในเขตองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ต้ังแต3วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปGนต(นไป 
  ข(อ 3  ในข(อบัญญัตินี้ 
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  “มูลฝอย”  หมายความว3า  เศษกระดาษ  เศษผ(า  เศษอาหาร  เศษสินค(า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  
ภาชนะท่ีใส3อาหาร  เถ(า  มูลสัตว�  ซากสัตว�  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตว�  หรือท่ีอ่ืน  และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยท่ีเปGนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความว3า  มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย� มูลฝอยท่ีนํา
กลับมาใช(ใหม3  หรือมูลฝอยท่ีเปGนพิษหรือเปGนอันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยอินทรีย�”  หมายความว3า  มูลฝอยท่ีย3อยสลายได(ง3าย  เช3น  ซากหรือชิ้นส3วนของพืชและ
สัตว�  มูลสัตว�  เศษอาหาร  หรือมูลฝอยอ่ืนๆท่ีย3อยสลายได(ง3าย 
  “มูลฝอยนํากลับมาใช(ใหม3”  หมายความว3า  มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใช(ใหม3หรือนํามาผลิตเปGน
ผลิตภัณฑ�ใหม3ได(  ได(แก3  แก(ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติกและวัสดุอ่ืนๆ 
  “มูลฝอยท่ีเปGนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว3า  มูลฝอยท่ีปนเป��อนหรือมีส3วนประกอบ
ของวัตถุท่ีอาจเปGนอันตรายหรือกระทบต3อสุขภาพอนามัยของบุคคล  หรือมีผลกระทบต3อสิ่งแวดล(อม  เช3น  หลอดไฟ  
ถ3านไฟฉาย  แบตเตอรี่  กระป�องหรือภาชนะอ่ืนใดท่ีใช(บรรจุสารเคมี หรือวัตถุท่ีอาจเปGนอันตราย ข(างต(น 
  “อาคาร”  หมายความว3า  ตึก  บ(าน  เรือน  โรง  ร(าน  แพ  ตลาด  คลังสินค(า  สํานักงาน  หรือสิ่ง
ปลูกสร(างอ่ืนๆ  ซ่ึงบุคคลอาจเข(าอยู3  หรือเข(าใช(สอยได(  และหมายความรวมถึงอัฒจันทร�  เข่ือน  ประตูน้ํา  อุโมงค�  
หรือปyายตามกฎหมายว3าด(วยการควบคุมอาคารด(วย 
  ข(อ 4  ให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต3ละประเภท  ดังนี้ 
   (1)  มูลฝอยท่ัวไป 
   (2)  มูลฝอยอินทรีย� 
   (3)  มูลฝอยนํากลับมาใช(ใหม3 
   (4)  มูลฝอยท่ีเปGนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  ข(อ 5  ให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารกําจัดมูลฝอยแต3ละประเภท ดังนี้ 
   (1)  มูลฝอยท่ัวไป  ให(ดําเนินการกําจัดตามความเหมาะสมในแต3ละครัวเรือน และคํานึงถึง
ความสะอาดและความเปGนระเบียบเรียบร(อยของบ(านเมือง 
   (2)  มูลฝอยอินทรีย�  ให(ดําเนินการจัดทําหรือมีถังขยะอินทรีย�ตามความเหมาะสมในแต3ละ
ครัวเรือน และคํานึงถึงความสะอาดและความเปGนระเบียบเรียบร(อยของบ(านเมือง 
   (3)  มูลฝอยนํากลับมาใช(ใหม3  สามารถนํามูลฝอยท่ีคัดแยกไว(มาจําหน3ายกับผู(ประกอบการท่ี
เข(าร3วมโครงการบริหารจัดการขยะในรูปแบบธนาคารขยะเพ่ือคุณภาพชีวิตชุมชนตําบลดอนโพธิ์ 
   (4)  มูลฝอยท่ีเปGนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ให(ดําเนินการนํามาใส3ในภาชนะประจําจุดตาม
หมู3บ(านหรือจุดท่ีทําการองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์ 
  ข(อ 6  เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารต(องบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแล(วแต3ละประเภทตามข(อ 4  ในถุง
หรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให(เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 
  ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยต(องมีความทนทาน  ไม3ฉีกขาดง3าย  ไม3รั่วซึม  มีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถ
เคลื่อนย(ายได(สะดวก  การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต(องมีปริมาณท่ีเหมาะสม  ปCดถุงด(วยการมัดหรือผนึกด(วยวิธีอ่ืนใดให(
มิดชิด  รวมท้ังจัดการปyองกันมิให(มูลฝอย  น้ํา  กลิ่นหรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล3น รั่วไหลออกจากถุง 
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  ภาชนะบรรจุมูลฝอยต(องทําจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ไม3รั่วซึม  การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุ
มูลฝอย  เช3น  ถังสําหรับใส3มูลฝอย  ต(องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม3ล(นออกนอกภาชนะ มีฝาปCดมิดชิด เพ่ือมิให(มูล
ฝอย  น้ํา  กลิ่นหรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล3น รั่วไหลออกจากภาชนะ  สัตว�และแมลงเข(าไปในภาชนะได( 
  ข(อ 7  มูลฝอยท่ีมีสภาพ  ลักษณะหรือขนาดท่ีไม3สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได(  ให(คัด
แยกไว(ต3างหากตามประเภทของมูลฝอย  โดยต(องจัดการให(ถูกสุขลักษณะ 
  ข(อ 8  ให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารนําถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกประเภทไว(แล(ว ให(
นําไปดําเนินการตามท่ีกําหนดในข(อ 5 
  ข(อ 9  ผู(ใดฝEาฝ�นข(อบัญญัตินี้  มีโทษปรับไม3เกินห(าร(อยบาท 
  ข(อ 10  ให(นายกองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์เปGนผู(รักษาการตามข(อบัญญัตินี้ 
 
ประธานสภาฯ ปรึกษาท่ีประชุมจะมีผู(บริหารหรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลไม3น(อยกว3าหนึ่งใน

สามของจํานวนผู(ท่ีอยู3ในท่ีประชุมจะเสนอพิจารณาร3างข(อบัญญัติสามวาระรวดเดียวหรือไม3 
นายพณชัย  แสงคํา เสนอต3อท่ีประชุมขอพิจารณาร3างข(อบัญญัติสามวาระรวดเดียว 
นายกอบต.ดอนโพธิ์ 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นชอบพิจารณาร3างข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  เรื่อง

การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2562  พิจารณารวดเดียวหรือไม3 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมพิจารณาร3างข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  เรื่องการจัดการมูล

ฝอย  พ.ศ.2562  ในวาระท่ีหนึ่ง  ปรึกษาในหลักการแห3งร3างข(อบัญญัติและหากมีสมาชิก
ประสงค�จะอภิปรายขอให(ยกมือขออภิปราย 

ท่ีประชุม ไม3มีท3านใดขออภิปรายแต3ได(มีการสอบถามความชัดเจนบางประการ  และได(รับคําตอบจาก
นายกองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์จนเปGนท่ีพอใจ 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าจะรับร3างหลักการแห3งร3างข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  
เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2562  หรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมพิจารณาร3างข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  เรื่องการจัดการมูล

ฝอย  พ.ศ.2562  ในวาระท่ีสอง  ให(ท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์เปGน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให(ประธานสภาเปGนประธานคณะกรรมการแปลญัตติ                
แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด(วยวาจาได(  และให(ท่ีประชุมเสนอคําแปรญัตติ 

ท่ีประชุม ไม3มีท3านใดเสนอคําแปรญัตติ  และยืนยันเสนอร3างข(อบัญญัติองค�การบริหารส3วนตําบลดอน
โพธิ์  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2562  ตามร3างเดิม 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมให(ผ3านการพิจารณาในวาระท่ีสอง 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
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ประธานสภาฯ แจ(งให(ท่ีประชุมพิจารณา  ในวาระท่ีสาม  ไม3มีการอภิปรายเว(นแต3ทีประชุมสภาจะลงมติเปGน
อย3างอ่ืน  จึงปรึกษาท่ีประชุมว3าจะให(มีการอภิปรายหรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบไม3มีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าให(ตราเปGนข(อบัญญัติหรือไม3 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ ขอสอบถามว3ามีสมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  ท3านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  แจ(งบ(าง 
ท่ีประชุม ไม3มี 
ประธานสภาฯ กล3าวขอบคุณต3อท่ีประชุมและปCดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา   12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)            วีระ  ใจคง           (ลงชื่อ)            ชลอ  มากมี       จดบันทึกการประชุม 
              (  นายวีระ  ใจคง  )                     (  นายชลอ  มากมี  ) 
          ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์ 
 

(ลงชื่อ)              เสมอ  เกิดทอง              (ลงชื่อ)          นอง  ดีผวิ                 
                   (  นายเสมอ  เกิดทอง  )                                          (  นายนอง  ดีผิว  )   
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  
                               (ลงชื่อ)               สมศรี  รุ3งทิม         
                                                (  นายสมศรี  รุ3งทิม  )   
                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 


