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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561
วันพุธที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
*****************************************
ผู้มาประชุม
1.นายดารงค์ เทพชมพู ประธานสภาฯ
2.นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ
3.นายสุพล ไชยถา
ส.อบต.ม 1
4.นายบุญมี กาแพงแก้ว
ส.อบต.ม 2
5.นายพุธ จินะคา
ส.อบต.ม 2
6.นายสุเทพ กิติคุณ
ส.อบต.ม 3
7..นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ส.อบต.ม 3
8.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
ส.อบต.ม.4
9.นายถนอม แสงถา ส.อบต.ม 4
10.นางเรือนคา จิโน
ส.อบต.ม 5
11.นายนพพร อินทร์ไชย
ส.อบต.ม 5
12.นายอินทร ดาวแวดวงค์ ส.อบต.ม 7
13.นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต.ม 7
14.นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต.ม 8
ณห์ ทานสีลา
ผู้ไม่มาประชุม
1.นางสาวชลธิชา ธรรมปัญโญ ส.อบต.ม 6

ดารงค์ เทพชมพู
จารัส แสงฟู
สุพล ไชยถา
บุญมี กาแพงแก้ว
พุธ จินะคา
สุเทพ กิติคุณ
ดวงจันทร์ ไทยตัน
วีรชัย กัลยาวุฒิ
ถนอม แสงถา
เรือนคา จิโน
นพพร อินทร์ไชย
ชา ธรรมปัญโญ
อินทร ดาวแวดงค์
เฉลิม ม่านตัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอาคม สมณะ นายก อบต.ห้วยแก้ว
2.นายจารัส ไทยสมุทร รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
3.นางสาวกรรณิการ์ มหาไม้ รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
4.นายทองสุข เทโวขัติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย
5.นายสุจิตต์ ใจมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านจาปี
6.นายไมตรี แซ่ฉิน ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
7.นายสาราญ วงค์พรหม ผู้อานวยการกองช่าง
8.นายธนิก ธนศิรโชติ รองปลัด อบต.ห้วยแก้ว
9.นายจรัญ ขันนันตะ กานันตาบลห้วยแก้ว
10.นายเสน่ห์ สุริยาพรชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่
5 บ้านห้วยแก้ว
11.นางลักษณ์ ขาวสวย อ.ส.ม หมู่ที่ 4
12.นายประดิษฐ์ ถมมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาปอง
13.นางสาวจันทร์สม ปินคา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่
6 บ้านปางกอง
14.นายไพบูลย์ พรหมเป็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่
1 บ้านปฺอก

๒

15.นางนภัสสนันท์ ภู่เจริญ ผู้จัดการร้านธารทองลอร์ด
16.นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาเภอแม่ออน ประจาตาบล
17.นางสาวปิยะนุช ยะโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18.นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ หัวหน้าสานักปลัด
เปิดประชุม

เวลา ๐๙.10 น.

เลขานุการสภา อบต.

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มาประชุมพร้อมกัน จานวน 14
ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา อบต.
จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ
การประชุมประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุม
สภาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 วัน พุธที่ 24 ตุลาคม ๒๕61 ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องด้วย นายอัครเดช ศรีพวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งดารง
ตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตา บลห้วยแก้ว ได้เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นผลทาให้ตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรค ๒ ในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ ๑๓
และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทา
ด้วยวิธีการยกมือ
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ขอเชิญ
สมาชิกสภ าองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว และพร้อมทั้งผู้รับรองด้วยครับ

นายสุพล ไชยถา เสนอ นายสายัณห์
ทานสีลา ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต.หมู่ที่ 1 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายบุญมี กาแพงแก้ว (ส.อบต.
หมู่ที่ 2)
2.นายดวงจันทร์ ไทยตัน (ส.อบต. หมู่ที่ 3)

๓

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็ นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นผู้ที่สมควร
แต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ในการประชุมครั้งนี้เป็น
การชั่วคราวเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ชั่วคราว

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม
๒๕61
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 25 61 เมื่อ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวัน พุธที่ 29 สิงหาคม
2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝุายเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้วและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้ว แล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคาในรายงานการ
ประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ก็เป็นอานาจของมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วด้วยครับ

๔

หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตรวจสอบรายงาน
การประชุม 10 นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสาคัญหรือยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้
ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านไดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 หรือไม่
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 25 61 เมื่อวัน พุธที่ 29 สิงหาคม 25 61
ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน 1
3 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ชั่วคราว ได้ชี้แจง
ระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เลขานุการสภาฯ
ชั่วคราว

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔
ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๕

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตาแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรก นับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสั่งการ หรือ
แนว ทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่น
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
(๕) จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา
ท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทากิจการอื่นตามที่
ประธาน สภาท้องถิ่นมอบหมาย
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น นาวิธีการเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลมคือใช้วิธีตาม ความในข้อ
๘ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลาย
คน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง

๖

ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
ดังนั้น จึง ขอเชิญสมาชิกสภ าองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ และพร้อมทั้งผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ขอเชิญครับ

นายจารัส แสงฟู เสนอ นายสายัณห์
ส.อบต.หมู่ที่ 6 มีผู้รับรอง 2 คน คือ
ประธานสภาฯ

ทานสีลา ส.อบต. หมู่ที่ 8
1.นายเฉลิม ม่านตัน (ส.อบต. หมู่ที่ 7)
2.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ (ส.อบต. หมู่ที่ 4)

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็ นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อนายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นผู้ที่สมควร
แต่งตั้งเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ เพียงคนเดียว ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติตาบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561
ประธานสภาฯ
ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ขอชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึ งปัจจุบัน
ข้อ ๔๕ กาหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง พิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน การ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อย กว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

๗

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอสอบถามท่านผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ ว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ นี้ จะพิจารณาเป็นสามวาระหรือ
สามวาระรวดเดียว
ร่างข้อบัญญัติฯ นี้ เป็นร่างข้อบัญญัติไม่เกี่ย วกับเรื่อง การเงิน การพิจารณา
สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ แต่ต้องมีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอ
จึงขอปรึกษาต่อ ที่ประชุม สภาฯ ว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 เป็นสาม
วาระรวดเดียว หรือไม่
นายอาคม สมณะ
เนื่องด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ เป็นร่างข้อบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
นายก อบต.ห้วยแก้ว ดังนั้น กระผมนายอาคม สมณะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จึงขอเสนอ
ในที่ประชุมสภาฯ โดยขอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เป็น 3 วาระ รวด
เดียว
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น
ในเมื่อ
ที่ประชุมฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงขอ
มติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าเห็น
ควรพิจารณา ( ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2561 เป็นสามวาระรวดเดียว ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้วเสนอมา หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบให้พิจารณา ( ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 เป็นสามวาระรวดเดียว ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอมา ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน 13 เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มีมติให้พิจารณา ( ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 เป็นสาม
วาระรวดเดียว
ดังนั้น เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลา จึงขอเริ่มการพิจารณา ( ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ในวาระที่
1 พิจารณารับหลักการ

๘

ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบต่อไป
นายอาคม สมณะ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
นายก อบต.ห้วยแก้ว ทุกท่าน โดยที่เป็นการสมควร กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ การขน
และการกาจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 16 (18) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
มาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ ขึ้น และกระผมจะขอชี้แจง
รายละเอียดของ ( ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ดังนี้ (เอกสารตามที่ได้สาเนาแจกให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน)
+
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561
…………………………………………………….
หลักการ
เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ว่าด้วยเรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561
สาหรับใช้บังคับในการจัดการมูลฝอย ทั่วไป ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควร กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ การขน และการกาจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 16 (18) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรา 67 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

๙

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว และนายอาเภอแม่ออน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า
“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2561 ”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นและ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกิดจากอาคาร
ที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง
มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือนามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยติดเชื้อ ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
“น้าชะมูลฝอย ” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือที่ออกมาจากมูลฝอย ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“อาคารอยู่อาศัยรวม ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
“สถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ ” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ
ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการในเชิงธุรกิจหรือเพื่อการค้า ต้องจัดให้มี
ภาชนะรองรับมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย หรือกิจกรรมในสถานที่นั้น โดย
อย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย

๑๐

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”
หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วน
ท้องถิ่น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือ
กาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแต่ให้
ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าวแจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปหรือเขตพื้นที่
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจกา
ร
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บขนมูลฝอย
ทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอยทั่วไปราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้และตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากในที่ที่
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข้อ ๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ
สถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่าง ๆ และสถานที่ที่เป็น
แหล่งกาเนิดมูลฝอยทั่วไป ทาการคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย มูลฝอยนากลับมา
ใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ข้อ 10 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ ต้องจัดให้มีภาชนะ
รองรับมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย หรือกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อย
ต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
ภายใน 90 วัน นับแต่ข้อบัญญัตินี้
ประกาศใช้
ข้อ 1 1 ภาชนะรองรับมูลฝอย ตามข้อ 9 ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพาะ
สาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกาหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้น
ไว้อย่างชัดเจนที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้

๑๑

(1) สีน้าเงิน สาหรับมูลฝอยทั่วไป
(2) สีเขียว สาหรับมูลฝอยอินทรีย์
(3) สีเหลือง สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(4) สีส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ข้อ ๑2 ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึมขนาดเหมาะสม
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ
ข้อ ๑3 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถุง ตามข้อ ๑2 ต้อง
บรรจุในปริมาณที่เหมาะสมไม่ล้นถุงและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวเพื่อปูองกันการ
หกหล่นของมูลฝอย
ข้อ ๑4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไปหรือมี
พื้นที่ใช้สอยมากกว่า ๔ ,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ สถานที่
เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ ตลาด สถาบันต่าง ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้อง
จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามข้อ ๑7
ข้อ ๑5 ผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑6 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานคัดแยกและเก็บ
รวบรวมมูลฝอย
ข้อ ๑7 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๒ วัน
มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม ขนถ่าย อยู่ห่างจากแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) พื้น ผนัง เรียบ ทาด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดง่าย มีลักษณะสามารถปิดได้มิดชิด
สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และมีการระบายอากาศดี
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้ง เชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มี
ระบบบาบัดน้าเสีย
(๔) ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีข้อความที่มีขนาดเห็นได้
ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอยทั่วไป ห้ามทิ้งของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปและต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๙ ข้อ ๑2 ข้อ ๑4
ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตาม ข้อ ๑7
ข้อ ๑ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะอย่าง
ถูกสุขลักษณะตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 20 ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บ ขน

๑๒

และกาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการ เก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ มีสถานที่แยกเก็บมูลฝอยทั่วไป ต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนาเข้ามา
แยกเก็บตามประเภทของมูลฝอยได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สาหรับใช้งานและชาระล้าง
ร่างกาย
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิด
เหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๙) ผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๐) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
สถานที่แยกเก็บมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นอาคารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดาเนินการแยกเก็บมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือหา
กาไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นกากับ
ดูแลการดาเนินงานให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๒1 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บ ขนมูลฝอย
ทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ดาเนินกิจการรับทาการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ทาการเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ ต้องดาเนินการขนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ
(๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ ๒๑
(๓) ผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่เก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๑๓

(๔) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ข นมูล
ฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจารถเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไปด้วย
(๕) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทานมีความลาด
เอียง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้าเสียเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสียและมีการ
ปูองกันเหตุราคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
(๖) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ มีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูก
บังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
(๗) ต้องทาความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและล้างทาความสะอาดยานพาหนะขน
มูลฝอยทั่วไป อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป เป็นประจาทุกวัน
(๘) ต้องมีมาตรการควบคุม กากับการขนมูลฝอยเพื่อปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๒2 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดเป็นแบบที่ง่าย
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทาความสะอาดง่าย
(๒) มีการปูองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้าจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงาน และนาน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่มีเสียงดังก่อให้เกิดความ
ราคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
(๔) มีความปลอดภัยสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัว
ถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนินการเก็บขนหรือกาจัดมูล
ฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย
ทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคล
หรือนิติบุคคลนั้นดาเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูล
ฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง ทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่
ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดาเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
หรือ นิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๒3 ในกรณีที่จัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะและการ
ขนถ่ายที่ต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่ายมี
การระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีการปูองกันกลิ่นจากมูลฝอย ฝุุนละอองจากการดาเนินงานและการขนส่ง การปลิวของ
มูลฝอย เสียงดังรบกวน สัตว์และแมลงพาหะนาโรค

๑๔

(๓) มีระบบบาบัดน้า เสีย โดยน้า ที่ระบายออกสู่ภายนอกต้องได้มาตรฐานน้า ทิ้งตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
ข้อ ๒4 ในการกาจัดมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น มอบให้
ดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการ เก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) ต้องกาจัดมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามที่กาหนดในข้อ ๒๔
(๒) ห้ามนาของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน มากาจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
(๓) ต้องทาการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูล
ฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานกาจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(๔) ผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่กาจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๕) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูล
ฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
ข้อ ๒5 การกาจัดมูลฝอยทั่วไปต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทาปุยและการหมักทาก๊าซชีวภาพ
(๔) การกาจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒6 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ห่างจากสนามบินบ่อ
น้าดื่ม โรงงานผลิตน้าประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในกรณีเป็น
พื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้าท่วมฉับพลัน หรือน้าปุาไหลหลาก ต้องมีมาตรการปูองกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ระยะห่างและมาตรการปูองกัน รวมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้ง
อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศกาหนด
(๒) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จัดเป็นพื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้
ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้าใต้ดินจากน้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ตามลักษณะและเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๔) มีระบบรวบรวมน้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถปูองกัน
การปนเปื้อนน้าใต้ดิน และมีกระบวนการบาบัดน้าชะมูลฝอย ให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๕

(๕) มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อ
ฝังกลบเต็มโดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อปูองกัน
กลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
(๖) มีการปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุุนละอองจากการดาเนินงาน ความสั่นสะเทือน
เสียงดังรบกวน เหตุราคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนาโรค
(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาทาลายก๊าซหรือ
มีระบบการนาก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง
(๘) มีบ่อสาหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้าใต้ดิน และในระหว่างการดาเนินการฝังกลบให้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้า ทุก ๖ เดือน กรณีที่มีการปิดบ่อฝังกลบแล้วให้มีการตรวจสอบ ปีละ ๑
ครั้งติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้าให้เป็นไปตามที่
เจ้าพนักงานกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๒7 การเผาในเตาเผา ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๒๓ (๓) มีขนาดพื้นที่ เหมาะสมกับ
กระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามข้อ ๑๕
(๓) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย จัดเป็นพื้นที่สาหรับปลูก
ต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน
(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุุนละอองจากการดาเนินงาน ความสั่นสะเทือ น
เสียงดังรบกวน เหตุราคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนาโรค
(๖) มีการบาบัดน้าเสียจากระบบกาจัด และน้าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กาจั ด
ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) มีการกาจัดเถ้าหนัก โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปูองกันน้า
ชะขี้เถ้า ปนเปื้อนแหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน และต้องมีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการนาเถ้าหนักออกไปกาจัดเป็นประจา
(๘) มีการกาจัดเถ้าเบาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องมี
พื้นที่สาหรับเก็บเถ้าเบาที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการนาเถ้าเบาออกไปกาจัด
เป็นประจา
ข้อ ๒ 8 การหมักทาปุยและการหมักทาก๊าซชีวภาพจะต้องดาเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและ
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๒๓ (๓)
(๒) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นามาหมักทาปุย
หรือทาก๊าซชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๓) มีระบบบาบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร

๑๖

(๔) มีระบบปูองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุุนละอองจากการดาเนินงาน ความสั่นสะเทือนเสียง
ดังรบกวน เหตุราคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ
แมลงพาหะนาโรค
(๕) มูลฝอยจากการแยกเก็บส่วนที่หมักทาปุยหรือหมักทาก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกาจัด
หรือส่งไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนามูลฝอย
นากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(๖) ต้องบาบัดน้าชะมูลฝอย น้าเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่หมักทาปุย
หรือทาก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) กรณีหมักทาก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนาก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทางาน
ข้อ ๒9 การกาจัดแบบผสมผสานซึ่งระบบกาจัดใช้วิธีการกาจัดมากกว่า ๑ วิธีตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓)
หรือวิธีอื่น ๆ ตามข้อ ๒๔ (๕) ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กาจัด
(๒) อาคารรวบรวมมูลฝอย และอาคารอื่น ๆ ของระบบกาจัดมูลฝอย ต้องมีการระบายอากาศ
และแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๓) มีระบบบาบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร
(๔) มีระบบปูองกันการปลิวของมูลฝอย ฝุุนละอองจากการดาเนินงาน ความสั่นสะเทือนเสียง
ดังรบกวน เหตุราคาญและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ
แมลงพาหะนาโรค
(๕) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกาจัดโดยการเผาในเตาเผาดาเนินการเผาให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
และหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒๖
(๖) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกาจัดโดยการหมักทาปุยหรือทาก๊าซชีวภาพจะต้องดาเนินการให้
ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒๗
ข้อ 30 ห้ามผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓1 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจสาเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของกิจการ
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
(๔) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(๕) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ)
(๗) สาเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ

๑๗

(๘) สาเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในการดาเนินการกาจัด
มูลฝอย
(๙) หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเอง)
(๑๐) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓2 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓3 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓4 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้า
ย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๓6 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓7 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาผู้ใช้บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

๑๘

ข้อ ๓9 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 40 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตา
ม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๔1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารง
ชีพของประชาชน
ข้อ ๔2 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ 3 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๔4 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องใด
หรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๔5 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาบล ห้วยแก้ว เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

๑๙

ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. ..............
(ลงนาม)
(นายอาคม สมณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เห็นชอบ
(ลงนาม)
(

)
นายอาเภอแม่ออน

๒๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561
ลาดับ
ที่

1

2

รายการ

อัตราค่าเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไป ประจาเดือน
1.1 ค่าเก็บ ขน และกาจัด มูลฝอยทั่วไป ประจาเดือน
สาหรับบ้านเรือนทั่วไป ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป
-วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ
1.2 ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาเดือน สาหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก เกิน 500 ลิตร
ขึ้นไป ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยทั่วไป
- วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (1 ,000 ลิตร)
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก
1 ลูกบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์ เดือนละ
ค่าเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
-ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
(1,000ลิตร)
-ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
(1,000ลิตร) คิดค่าเก็บขนและกาจัด ทุก 1 ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
เพดานสูงสุด
(บาท)

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ที่สภาเห็นชอบ
(บาท)

20
40
60
80
100
200
300
400
500

-

1,500
1,500
150

-

150

-

๒๑

ลาดับ
ที่
3

รายการ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดาเนิน
กิจการ รับทาการ เก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ก. รับทาการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
ข. รับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
ค. ค่าออกใบแทน (กรณีต้นฉบับสูญหายหรือถูกทาลาย)
ฉบับละ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
เพดานสูงสุด
(บาท)

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ที่สภาเห็นชอบ
(บาท)

5,000

-

5,000

-

200

-

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านได้ต้องการอภิปรายซักถาม เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 หรือไม่

นายเฉลิม ม่านตัน
ขอเรียนสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จะดาเนินการจัดเก็บขยะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ในพื้นที่อย่างไร ถ้าข้อบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้
นายอาคม สมณะ
นายก อบต.ห้วยแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เตรียมการในการดาเนินการจัดเก็บขยะ
ในพื้นที่ตาบลห้วยแก้วไว้ในเบื้องต้น โดยจะดาเนินการจัดเก็บเอง โดยไม่จ้าง
บริษัทเอกชนในการจัดเก็บ เพราะบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยแก้วเราส่วน
ใหญ่จะตั้งแยกตามปฺอก แทรกตามภูเขาที่มีความซับซ้อนพอสมควร ถนนก็มีเพียง 2
เลนและค่อนข้างที่จะแคบ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงมีการวางแผนที่จะจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านในตาบลห้วยแก้ว
ทั้ง 8 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องดูงบประมาณก่อนว่าจะมีเพียงพอในการจัดซื้อได้เมื่อไร โดย
คาดว่าจะสามารถจัดซื้อรถบรรทุกขยะดังกล่าว ได้นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2562 เป็นต้นไป ซึ่งถ้ามีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อแล้วจะใช้เวลาในการ
จัดซื้อจัดจ้างอีกประมาณ 2 เดือน ซึ่งในระหว่างรองบประมาณจะดาเนินการสรรหา
บุคลากรเพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจารถบรรทุกขยะดังกล่าวอีกประมาณ 3 คน
ซึ่งจะได้ออกพื้นที่ไปชี้แจงทาความเข้าใจถึงแนวทางในการดาเนินการจัดเก็บขยะ
ในแต่ละหมู่บ้านต่อไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านได้ต้องการอภิปรายซักถาม เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 อีกหรือไม่

๒๒

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดขออภิปรายซักถา

มเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดใช้สิทธิอภิปราย ดังนั้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ดังนี้
รับหลักการ จานวน 1
3 เสียง
ไม่รับหลักการ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

เมื่อ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีมติรับหลักการ แห่ง
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.
2561 ไปแล้วนั้น ลาดับต่อไปจะเป็นวาระที่ 2 แปรญัตติ
ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วมทั้งหมด โดยประธานในที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อในวาระนี้ ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาเป็นรายข้อ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ตามที่มีสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา ( ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ฉบับนี้แล้ว
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้
หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติ
ฉบับและเห็นควรให้ยืนตามร่างเดิมไว้ทุกประการ

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ข้อบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ ว่าจะ ยืนตาม ( ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยเรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอมา
ไว้ทุกประการ หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติยืนตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยเรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2561 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอมาไว้ทุก
ประการ ดังนี้

๒๓

เห็นชอบ จานวน 1
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

3 เสียง

ประธานสภาฯ

เมื่อ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีมติยืนตาม (
ร่าง )
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอมาไว้ทุกประการไปแล้ว ต่อไป
จะเป็นวาระที่ 3 ลงมติ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โดยเป็นวาระที่ 3 เป็นการลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เมื่อผ่านสภาฯ ก็จะได้นาเสนอนายอาเภอแม่ออน เพื่อพิจาณา
ลงนามอนุมัติ และให้นายกประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ ต่อไป หลังจากนั้นจะส่ง
ข้อบัญญัติดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ดังนั้น จึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้น
พ้นศีรษะว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ดังนี้
เห็นชอบ จานวน 1
3 เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ เวลา 1 2.10 น. ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระต่างๆ
ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่นรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาประชุม
ระเบียบวาระที่คงค้าง กันต่อในเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม รับทราบ
เวลา 13.00 น.
ประธานสภาฯ

บัดนี้ เป็นเวลา 13.00 น. โดยจะขอเริ่มประชุมระเบียบวาระที่คงค้างต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อ
ประธานสภาฯ

ง เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยท่านนายกองค์การบริหาร ส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ยื่นญัตติ เสนอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลห้วยแก้วได้ทราบ โดยลาดับต่อไปจะขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี หนึง่ ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี

ประธานสภาฯ

เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเรียนเชิญ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ต่อไป

นายอาคม สมณะ
นายก อบต.ห้วยแก้ว

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้ว ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ (รายละเอียดต่างๆ ได้สาเนาแจกให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ทุกท่านแล้ว) ดังนี้
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ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้จัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

43

10,397,300.00

44

12,487,000.00

35

8,075,000.00

37

8,475,000.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

22

1,182,000.00

22

927,000.00

22

927,000.00

22

927,000.00

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

18

1,572,000.00

18

1,322,000.00

18

1,322,000.00

18

1,322,000.00

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

266,000.00

10

276,000.00

10

276,000.00

10

276,000.00

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

31

4,299,000.00

31

4,329,000.00

31

4,334,000.00

31

4,334,000.00

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และกา
รักษาความสงบเรียบร้อย

13

912,000.00

13

912,000.00

13

912,000.00

13

912,000.00

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี

18

684,000.00

18

824,000.00

18

824,000.00

18

824,000.00

16,670,000.00 149

17,070,000.00

รวม

154 19,312,300.00 156

21,077,000.00 147

งบประมาณ

2564
จานวน

งบประมาณ

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน
100 โครงการ งบประมาณ
17,900,929.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
20
7,341,300.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
9
174,500.00
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6
152,645.00
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
5
74,000.00
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
22
8,537,384.00
6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการักษา
7
70,000.00
ความสงบเรียบร้อย
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
14
1,551,100.00
รวม
83
17,900,929.00
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ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
6.ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การักษาความสงบ
เรียบร้อย
7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

14

32.56

7

16.28

22

51.16

-

ร้อย
ละ
-

12

54.54

-

-

10

45.45

-

11

61.11

-

-

7

38.89

6

66.67

-

-

3

23

74.19

-

-

7

53.85

-

13

72.22

86

55.84

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

7

16.28

43

27.92

-

-

-

22

14.29

-

-

-

-

18

11.69

33.33

-

-

-

-

9

5.84

8

25.81

-

-

-

-

31

20.13

-

6

46.15

-

-

-

-

13

8.44

-

-

5

27.78

-

-

-

-

18

11.69

7

4.55

61

39.61

0

0

7

16.28

154

100

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
งบ
จานวน
ประมาณ
43 10,397,300.00
22

1,182,000.00

อนุมัติงบประมาณ

21

งบ
ประมาณ
7,379,800.00

12

154,500.00

จานวน

เบิกจ่าย

21

งบ
ประมาณ
7,323,300.00

12

115,060.00

จานวน

100%

16

งบ
ประมาณ
5,102,300.00

6

115,060.00

จานวน
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ยุทธศาสตร์
3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
6.ยุทธศาสตร์การ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการักษา
ความสงบเรียบร้อย
7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
งบ
จานวน
ประมาณ
18 1,572,000.00

อนุมัติงบประมาณ

11

งบ
ประมาณ
204,315.00

จานวน

เบิกจ่าย

11

งบ
ประมาณ
169,180.00

จานวน

100%

5

งบ
ประมาณ
169,180.00

จานวน

9

266,000.00

7

53,000.00

6

43,000.00

2

43,000.00

31

4,299,000.00

25

8,627,984.00

23

8,054,022.58

15

8,054,022.58

13

912,000.00

8

79,550.00

7

33,870.00

4

33,870.00

18

684,000.00

16

471,530.00

13

394,277.90

11

394,277.90

154 19,312,300.00 100 16,970,679.00

93

16,132,710.48

59

13,911,710.48

ส่วนที่ 4
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
เงินงบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2.การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า การดาเนินโครงการจึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
3.โครงการบางโครงการจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูง จึงไม่สามารถจัดทาโครงการได้ ต้องรอการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
4.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
5.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ทาให้บางกิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้
6.มีโครงการซึ่งเป็นรายจ่ายค้างจ่ายจากปี พ.ศ.25 60 หลายโครงการ จึงทาให้โครงการที่ต้อง
ดาเนินการในปี พ.ศ.2561 มีความล่าช้า
7.ได้รับงบประมาณล่าช้า
8.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมาก ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ

๒๘

ข้อเสนอแนะ
1.นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2.ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
3.ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4.ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
5.ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ เสนอเสนอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตา บลห้วยแก้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
แก้วท่านใด มีข้อซักถาม เกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ท่านนายกฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้
ทราบหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดมีข้อซักถาม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้น ผมจึงถือว่า
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว รับทราบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดต่างๆ จานวน 3 ชุด
1.การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ที่ 318/2559 ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ซึ่งกาลังจะครบวาระการดารงตาแหน่งลง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาฯ ชุดนี้จานวน 3 ท่าน
ได้แก่
1.นายดารงค์ เทพชมภู ประธานสภาฯ ส.อบต. หมูที่ 1
2.นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ ส.อบต. หมูที่ 6
3.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ ส.อบต. หมูที่ 4
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

๒๙

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอให้
ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เสนอชื่อเพื่อนสมาชิกที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ที่กาลังจะหมดวาระลง จานวน 3 ท่าน
โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และให้มีผู้รับรอง 2 คน ขอเรียนเชิญครับ
นายจารัส แสงฟู เสนอ
นายดารงค์ เทพชมภู (ประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 1)
ส.อบต.หมู่ที่ 6 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.
นายสุเทพ กิติคุณ (ส.อบต.หมู่ที่ 3)
2.นายอินทร ดาวแวดวงค์ (ส.อบต. หมู่ที่ 7)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายดารงค์ เทพชมภู (ประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 1)
เป็นผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 1 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาฯ คนที่ 2

นายสุพล ไชยถา เสนอ นายจารัส
แสงฟู (รองประธานสภา ส.อบต. หมู่ที่ 6)
ส.อบต.หมู่ที่ 1 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นา
ยนพพร อินทร์ไชย (ส.อบต.หมู่ที่ 5)
2.นายพุธ จินะคา (ส.อบต. หมู่ที่ 2)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายจารัส แสงฟู (รองประธานสภา ส.อบต. หมู่ที่ 6)
เป็นผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 2 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก

๓๐

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาฯ คนที่ 3

นายเฉลิม ม่านตัน เสนอ นายวีรชัย กัลยาวุฒิ (ส.อบต. หมู่ที่ 4)
ส.อบต.หมู่ที่ 7 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.
นายถนอม แสงถา (ส.อบต. หมู่ที่ 4)
2.นายบุญ มี กาแพงแก้ว (ส.อบต. หมู่ที่ 2)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายวีรชัย กัลยาวุฒิ (ส.อบต. หมู่ที่ 4) เป็นผู้ที่สมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 3 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
2.การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ที่ 320/2559 ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งกาลังจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ลงในวันที่
10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในคณะกรรมการ
ติดตามฯ ชุดนี้จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นายพุธ จินะคา ส.อบต. หมูที่ 2
2.นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต. หมูที่ 7
3.นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต. หมูที่ 8
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอให้
ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เสนอชื่อเพื่อนสมาชิกที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ที่กาลังจะหมด
วาระลง จานวน 3 ท่าน โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และให้มีผู้รับรอง 2 คน ขอเรียนเชิญ

นายอินทร ดาวแวดวงค์ เสนอ นายพุธ จินะคา (ส.อบต. หมู่ที่ 2)
ส.อบต.หมู่ที่ 7 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.
นายสุพล ไชยถา (ส.อบต. หมู่ที่ 1)
2.นายสุเทพ กิติคุณ (ส.อบต.หมู่ที่ 3)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่

๓๑

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายพุธ จินะคา (ส.อบต. หมู่ที่ 2) เป็นผู้ที่สมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 1 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ติดตามฯ คนที่ 2

นางเรือนคา จิโน เสนอ
นายนพพร อินทร์ไชย (ส.อบต.หมู่ที่ 5)
ส.อบต.หมู่ที่ 5 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นาย
ดวงจันทร์ ไทยตัน (ส.อบต.หมู่ที่ 3)
2.นายสายัณห์ ทานสีลา (ส.อบต. หมู่ที่ 8)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายนพพร อินทร์ไชย (ส.อบต.หมู่ที่ 5) เป็นผู้ที่
สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 2 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ติดตามฯ คนที่ 3

นายเฉลิม ม่านตัน เสนอ
นายสายัณห์ ทานสีลา (ส.อบต. หมู่ที่ 8)
ส.อบต.หมู่ที่ 7 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.
นายวีรชัย กัลยาวุฒิ (ส.อบต. หมู่ที่ 4)
2.นายบุญ มี กาแพงแก้ว (ส.อบต. หมู่ที่ 2)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง

๓๒

ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายสายั ณห์ ทานสีลา (ส.อบต. หมู่ที่ 8) เป็นผู้ที่
สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 3 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก
ประธานสภาฯ

3.การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแก้ว
ตามคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค.01413/2557 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว (แม่ออน) อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
กาลังจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ลงในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีสมาชิก
สภาฯ ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ฯ ชุดนี้
จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ ส.อบต. หมูที่ 6
2.นายนพพร อินทร์ไชย ส.อบต. หมูที่ 5
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เสนอ
ชื่อเพื่อนสมาชิกที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ ที่กาลังจะหมดวาระลง จานวน 2 ท่าน โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และให้มี
ผู้รับรอง 2 คน

นายถนอม แสงถา เสนอ นายจารัส
แสงฟู (รองประธานสภา ส.อบต. หมู่ที่ 6)
ส.อบต.หมู่ที่ 4 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.
นายอินทร ดาวแวดวงค์ (ส.อบต. หมู่ที่ 7)
2.นายสุเทพ กิติคุณ (ส.อบต.หมู่ที่ 3)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายจารัส แสงฟู (รองประธานสภา ส.อบต. หมู่ที่ 6)
เป็นผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 1
เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

๓๓

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็น
สุขภาพฯ คนที่ 2

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน

นายพุธ จินะคา
เสนอ นพพร อินทร์ไชย (ส.อบต.หมู่ที่ 5)
ส.อบต.หมู่ที่ 2 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.
นางเรือนคา จิโน (ส.อบต. หมู่ที่ 5)
2.นายพุธ จินะคา (ส.อบต. หมู่ที่ 2)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นพพร อินทร์ไชย (ส.อบต.หมู่ที่ 5) เป็นผู้ที่สมควร
แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2 เพียงคนเดียว
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ระเบียบวาระที่ 7
นายอาคม สมณะ
นายก อบต.ห้วยแก้ว

เรื่องอื่นๆ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดาเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยแก้วที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซึ่งมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จานวน 351 คน ใน 4 ด้านบริการ
ได้แก่
1.ด้านการศึกษา
2.ด้านเทศกิจหรือบรรเทาสาธารณภัย
3.ด้านรายได้หรือภาษี
4.ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ซึ่งจากรายงานดังกล่าว พบว่าประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดมีค่าคะแนนเฉลี่ย 119.69 คิดเป็น
ร้อยละ 95.75 ระดับคุณภาพ 10 (ตามเอกสารที่ได้สาเนาให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านแล้ว)

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้ อเสนอแนะหรือความเห็นเพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว นาไปปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

๓๔

นายเฉลิม ม่านตัน
กระผมเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงหัวข้อในการประเมินความพึงพอใจของ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ประชาชนจากด้านรายได้หรือภาษี เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องมากจากพื้นที่
ตาบลห้วยแก้วบางส่วนอยู่ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติแม่ออน ทาให้มีขั้นตอนการ
ให้บริการที่ยากเกินนอกเหนือไปจากขั้นตอนปกติ จึงอยากทราบว่าประชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการ การให้คาแนะนาในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เช่นไร
นายอาคม สมณะ
ขอขอบคุณในคาแนะนา จะนาข้อเสนอดังกล่าว แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
นายก อบต.ห้วยแก้ว พิจารณาดาเนินการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม กระผมจึงขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วในวันนี้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และคณะ
ผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ขอการปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา

๑4.20 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสายัณห์ ทานสีลา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

1. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

2. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

3. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายดารงค์ เทพชมภู)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

