
 

ส ำเนำ 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  1/2562 ครั้งที่  1 
วันจันทร์ที่  4  กุมภำพันธ์  2562 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยอุดร  น้อยวิรก ประธำนสภำฯ อุดร  น้อยวิรก 
2 นำยบุญเกิด  ผิวเงิน รองประธำนสภำฯ บุญเกิด  ผิวเงิน 
3 นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง เลขำนุกำรสภำฯ เชำวลิต  พรรื่นเริง 
4 นำยปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ ส.อบต.  หมู่ที่  1 ปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ 
5 นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต.  หมู่ที่   2 พูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
6 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ที่   2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
7 นำยสว่ำง  อรรถสำร ส.อบต.  หมู่ที่   3 สว่ำง  อรรถสำร 
8 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ที่   4 สมพร  รำชำหงษ์ 
9 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ที่   4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
10 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ที่   5 อุทัย  ศรีสถำน 
11 นำยสมบัติ  วังรำช ส.อบต. หมู่ที่   5 สมบัติ  วังรำช 
12 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ที่   6 อมร  บุญเขื่อง 
13 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ที่   6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
14 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่ที่   7 ทวีชัย  สุพร 
15 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ที่   7 จัด  จันทร์งำม 
16 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต.  หมู่ที่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม   

 

 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำงอุไร  เพชรำเวช นำยกอบตฯ อุไร  เพชรำเวช 
2 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว รองนำยกอบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
3 นำยศรชัย  เหลำทอง รองนำยกอบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
4 นำยประสิทธิชัย  ไชยรบ เลขำนุกำรนำยกฯ ประสิทธิชัย  ไชยรบ 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและกล่ำวกำรเปิดกำรประชุมสภำ 
สมัยสำมัญ  สมัยที่  1/2562  ครั้งที่  1 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  
1/2562  ครั้งที่  1  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนประกำศสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกศิลำ  เรื่อง  เรียกประชุมสภำสมัยสำมัญสมัยที่  1/2562  ต่อที่
ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เรื่อง  เรียกประชุม
สภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  1/2562  ต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวน ำเรียน
ชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้มีหนังสือแจ้งเวียนจำกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม   
 เรื่อง  ประกำศกรมกำรแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น  (ฉบับ
ที่2 )  พ.ศ.  2561  ต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  และทำง 
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่  ถ้ำหำกไม่มีผู้
เสนอขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  15  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
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ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งข้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียม

ค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  2561 
 5.2  พิจำรณำก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  

2562 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในกำรประชุมพิจำรณำในวันนี้ก็จะได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  
ซึ่งทำงผู้บริหำรได้เสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำพิจำรณำอีกครั้ง 
และเชิญผู้บริหำรแถลงในรำยละเอียดของร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
อนุญำตและค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล 

นำงอุไร  เพชรำเวช น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ 
รองนำยกอบตฯ ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  2561  
เพ่ือเสนอให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  ซ่ึง
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วในกำร
ประชุม  สมัยสำมัยสมัยที่  4/2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  11  ธันวำคม  2561  
และได้ส่งให้นำยอ ำเภอเจริญศิลป์พิจำรณำอนุมัติ   ซึ่งทำงอ ำเภอเจริญศิลป์พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ  ควำมนัย  ข้อ  2 แห่งร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำต
และค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  2561  ซึ่งทำงอ ำเภอเจริญ
ศิลป์ได้เสนอให้แก้ไขซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้ด ำเนินกำรแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
ศิลำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้ององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำจึงส่ง
ส ำเนำร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ เพื่อให้กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตและ
ค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  ตำมร่ำงข้อบัญญัติในอัตรำไม่เกิน
กฎกระทรวงก ำหนด ให้สภำได้พิจำรณำเพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่งมำพ้อมกันนี้ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชีแจงต่อที่ประชุม  ก่อนที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  จะได้น ำเรียนชี้แจง
ระเบียบข้อกฎหมำยขอสั่งพักเบรคกำรประชุม  15  นำที 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  10.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  10.45  น. 
 
 



 

-4- 

เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุม  เมื่อสมำชิก
สภำเข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึง
เชิญประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุมหลังจำกทำงผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ 
 ประชุมแล้ว  และและกล่ำวต่อที่ประชุมในรำยละเอียดของร่ำงข้อบัญญัตินั่นทำง

ท่ำนสมำชิกสภำก็ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วในรำยละเอียดที่ทำงอ ำเภอเจริญ
ศิลป์ได้เสนอให้แก้ไขนั้น  คือในส่วนของ  ควำมนัย  ข้อ  2 ในรำยละเอียดนั้น เชิญ
เลขำนุกำรสภำ ฯ  น ำเรียนชีแ้จงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
 ตำมท่ีประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้ส่งร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและค่ำธรรมเนียนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  2561  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้
ให้ควำมเห็นชอบในครำวประชุมสภำท้องถิ่น  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4/2561  ครั้งที่  
2  เมื่อวันที่  11  ธันวำคม   2561  เพื่อเสนอให้นำยอ ำเภอเจริญศิลป์อนุมัติให้
ประกำศใช้เป็นข้อบัญญัติร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำตและ
ค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  2561  นั้น  อ ำเภอเจริญศิลป์
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  ควำมนัย  ข้อ 2    แห่งร่ำงข้อบัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  2561  ที่ก ำหนด
ว่ำ  ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้บังคับถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เป็นต้น  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตำม  มำตรำ  7  (4)  แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ.  2540  นั่นคือส่งไปประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  ตำมหนังสือ  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508  
(กรจ)  /15365  เรื่องส่งคืนเทศบัญญัติพลับพลำชัย  เรื่อง  กำรลดหย่อนภำษีบ ำรุง
ท้องที่  เป็นข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภำพอย่ำงกฎ  เพื่อให้
มีผลเป็นกำรทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยงข้อง  ตำมนัย   มำตรำ  7  (4)  แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ.  2540     แต่โยที่  มำตรำ  10  
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวบัญญัติว่ำ     “บทบัญญัติมำตรำ  7  และ  มำตรำ  9  
ไม่กระทบ  ถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรที่มีกำรก ำหนดเฉพำะก ำหนดให้มีกำร
เผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีกำรอย่ำงอ่ืน  ฉะนั้น  อ ำเภอเจริญศิลป์จึงขอให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้พิจำรณำแก้ไขใน  ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับถัด
จำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เป็นต้น  เป็น  ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่    เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2 561  เป็นต้นไป  เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกศิลำพิจำรณำเสร็จแล้วให้ส่งร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำวให้นำยอ ำเภอเจริญศิลป์
พิจำรณำอีกครั้ง   ซึ่งบัดนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้ด ำเนินกำรแก้ไขเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไขกำรอนุญำตและ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

หลักกำร 

ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล 

เหตุผล 

  โดยที่เห็นสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำร รับท ำกำร
เก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร และอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลของรำชกำรส่วนท้องถิ่นและอัตรำค่ำ ธรรมเนียม กำร
ออกใบอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยท ำเป็นธุรกิจ หรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร จึงตรำข้อบัญญัตินี้  

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียม 
ค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบมำตรำ ๒๐ มำตรำ ๕๔ 
มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๖๓ และมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำโดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ และนำยอ ำเภอเจริญศิลป์จึงตรำข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   
  ข้อ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข
กำรอนุญำตและค่ำธรรมเนียมค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ ” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันประกำศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้สุขลักษณะกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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ข้อ ๔ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ เป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ ำนำจ ออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑  

ใบอนุญำต 

  ข้อ ๕ ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรขน หรือ ก ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น   

  ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยท ำเป็นธุรกิจ หรือ โดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำม
แบบที่ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี้  

 (๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชนหรือ ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ) 

 (๒) ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

  (๓) อ่ืนๆตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำประกำศก ำหนดและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ   

 ข้อ ๗ เมื่อได้รับค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของค ำขอและควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนทันที กรณี ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้จัดท ำบันทึก
ควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดโดยให้เจ้ำหน้ำที่ และผู้ยื่น
ค ำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญำต ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้รับค ำขอซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ 
ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้ำวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือตำมที่ได้
ขยำยเวลำไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้ง เป็นหนังสือให้ผู้
ยื่นค ำขอทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุกเจ็ดวันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้ง ก .พ.ร. ทรำบทุก
ครั้ง 

 ข้อ ๘ ผู้ได้รับอนุญำตต้องมำรับใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้งกำรอนุญำต
จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบแล้ว  

 ข้อ ๙ บรรดำใบอนุญำตที่ออกให้ตำมข้อบัญญัตินี้ให้มีอำยุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำเท่ำนั้นกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องยื่น ค ำขอก่อน 
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ใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับเสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น จะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต 

  ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่
ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร 

  ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระที่ส ำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญำต ยื่นค ำ
ขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด ตำมแบบที่
ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้ 

 กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

 (๑) ในกรณีใบอนุญำตสูญหำย ให้ผู้ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตนำส ำเนำบันทึกกำรแจ้งควำม
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญำตสูญหำยมำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย   

 (๒) ในกรณีใบอนุญำตถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระที่ส ำคัญ ให้ผู้ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 
น ำใบอนุญำตเดิมเท่ำท่ีเหลืออยู่มำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตตำมข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำม บทแห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ใบอนุญำต
ในเรื่องที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำตตำมข้อบัญญัตินี้เจ้ำพนัก งำน ท้องถิ่นมี
อ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้ำวัน 

 ข้อ ๑๓ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำต   
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตอีก 
  (๒) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำร
ตำมท่ีได้ รับใบอนุญำตตำมข้อบัญญัตินี้ และกำรไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรง 
ต่อสุขภำพของประชำชน หรือมีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน   
 ข้อ ๑๔ ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำต ทรำบ ในกรณี
ที่ไม่พบผู้รับใบอนุญำตหรือผู้รับใบอนุญำตไม่ยอมรับค ำสั่งดังกล่ำวให้ส่งค ำสั่งโดยทำงไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด
ค ำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำหรือส ำนักท ำกำรงำนของผู้รับใบอนุญำต และให้ถือว่ำผู้รับ
ใบอนุญำตนั้นได้รับทรำบค ำสั่งแล้วตั้งแต่เวลำที่ค ำสั่งไปถึง หรือวันปิดค ำสั่ง แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบกิจกำรที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญำตอีกไม่ได้จนกว่ำจะพ้นก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 
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หมวด ๔ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ 

   

 ข้อ ๑๖ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่กำรให้บริกำรขนสิ่ง ปฏิกูล
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำจะต้องเสียค่ำธรรมเนียม กำรให้บริกำรขนและก ำจัดสิ่งปฏิกูลแก่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้  

  ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้
ในวันที่มำรับใบอนุญำตส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรขอรับใบอนุญำตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญำตสิ้น อำยุ ส ำหรับกรณี
ที่เป็นกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ตลอดเวลำที่ยังด ำเนินกิจกำรนั้น ถ้ำมิได้เสียค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำที่ก ำหนดให้
ช ำระค่ำปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ ำนวนค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบ อนุญำตจะได้บอกเลิก
กำรด ำเนินกิจกำรนั้นก่อนถึงก ำหนดกำรเสียค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่งค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่ำสองครั้ง 
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกำรด ำเนินกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ จน
ครบจ ำนวน  

  ข้อ ๑๘ บรรดำค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับตำมข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกศิลำ      

หมวด ๕ 

ค่ำบริกำรขั้นสูง 

   

  ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรตำมข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้ใช้บริกำร
ได้ไม่เกินอัตรำค่ำบริกำรขั้นสูงตำมที่ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๖ 

บทก ำหนดโทษ 

 

 ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่ำฝืนค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนด 
ไว้ในบทก ำหนดโทษแห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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   อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรขน ก ำจัด และกำรออกใบอนุญำต  

   ท้ำยข้อบัญญัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรอนุญำตและ   

                   ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

(๑) ค่ำขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

  คิดในอัตรำ  ลูกบำศก์เมตรละ ๒๐๐ บำท 

  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับครึ่งลูกบำศก์เมตร 

  เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร) 

(๒) ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  

  คิดในอัตรำ   ลูกบำศก์เมตรละ ๓๐๐ บำท 

  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับครึ่งลูกบำศก์เมตร    เศษเกินครึ่งลูกบำศก์
เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร) 

(๓) ใบอนุญำตด ำเนินกิจกำรโดยท ำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร  

  (ก) รับท ำกำรขนสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บำท 

 (ข) รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ    ๖,๐๐๐ บำท 

อัตรำค่ำบริกำรข้ันสูงกำรให้บริกำรขน และก ำจัดท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

                   ข้อบัญญัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรอนุญำตและ   

                   ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

(๑) ค่ำขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

  คิดในอัตรำ  ลูกบำศก์เมตรละ ๒๐๐  บำท 
  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับครึ่งลูกบำศก์เมตร 
  เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร) 
(๒) ค่ำกำจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
  คิดในอัตรำ   ลูกบำศก์เมตรละ  ๓๐๐ บำท 
  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับครึ่งลูกบำศก์เมตร     
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร)  
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ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม   และ
กล่ำวต่อที่ประชุมในรำยละเอียดที่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้เสนอมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

นำยอมร  บุญเขื่อง เสนอขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ   ขออภิปรำยในรำยละเอียดของกำรบังคับใช้ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นั้นจะมีระยะเวลำที่นำนไปหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
เลขำนุกำรสภำฯ เสนอขออนุญำตอภิปรำย  ในรำยละเอียดของระยะเวลำที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอนั้น  

มีควำมเหมำะสมเพ่ือจะได้ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงรำยละเอียด
เปิดโอกำสให้ประชำชนที่สนใจได้ศึกษำในรำยละเอียด 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำนในรำยละเอียดอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมในเมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนออภิปรำยในรำยละเอียดอีกก็จะ

ได้ขอมติที่ประชุม  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมเห็นชอบ  ร่ำงข้อบัญญัติว่ำด้วยว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรอนุญำตและ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  2561  ในส่วนที่เสนอขอแก้ไข 
ตำมท่ีทำงผู้บริหำรได้เสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ ก็ได้พิจำณำเสร็จแล้วก่อนที่จะ

พิจำรณำในระเบียบวำระข้อต่อไป  ขอสั่งพักกำรประชุมก่อนเพ่ือรับประทำนอำหำร
กลำงวันหลังจำกรับประทำนอำหำรเสร็จแล้วจึงด ำเนินกำรพิจำรณำในวำระต่อไป 
และสั่งพักกำรประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรพร้อมกับนัดประชุมต่อเวลำ  13.00  
น. 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  12.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  13.00  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ในกำรพิจำรณำในวำระ  ข้อ  5.2   กำรพิจำรณำก ำหนดสมัย
ประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี  พ.ศ.  2562  และเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯน ำ
เรียนชี้แจงรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  ต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงรำยละเอียด  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547(แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.  2554)  ข้อ  21  
กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  ระยะเลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
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ประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป  
และระยะเวลำของสมัยปะชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นน ำเรียนปรึกษำต่อที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น ำ
ควำมในข้อ  11  มำบังคับใช้โดยอนุโลม  เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นท ำเป็นประกำศของสภำท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกำศในที่เปิดเผย  ณ  
ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่
ประชุม  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  และเชิญสมำชิสภำฯเสนอต่อที่ประชุม 

นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำเสนอ ต่อที่ประชุม ให้ก ำหนดเหมือนปีที่ผ่ำนมำ  คือ 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 ก ำหนด  4  สมัย 
 สมัยที่  2  ระยะเดือน  เมษำยน   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15   
 สมัยที่  3 ระยะเดือน  สิงหำคม 
 เริ่มตั้งแต่วันที่  16  -  31  
 สมัยที่  4  ระยะเดือน  ธันวำคม 
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15 
 สมัยแรกของปี พ.ศ.  2563  ระยะเดือน  กุมภำพันธ์   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15  
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำเสนอ  ในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  คือ 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 ก ำหนด  4  สมัย 
 สมัยที่  2  ระยะเดือน  มิถุนำยน   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15   
 สมัยที่  3 ระยะเดือน  สิงหำคม 
 เริ่มตั้งแต่วันที่  16  -  31  
 สมัยที่  4  ระยะเดือน  ธันวำคม 
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15 
 สมัยแรกของปี พ.ศ.  2563  ระยะเดือน  กุมภำพันธ์   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15  
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำเสนอ  ให้ก ำหนดเหมือนปีที่ผ่ำนมำ  คือ 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ก ำหนด  4  สมัย 
 สมัยที่  2  ระยะเดือน  กุมภำพันธ์   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15   
 สมัยที่  3 ระยะเดือน  สิงหำคม 
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15  
 สมัยที่  4  ระยะเดือน  ธันวำคม 
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เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15 

 สมัยแรกของปี พ.ศ.  2563  ระยะเดือน  กุมภำพันธ์   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15  
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเม่ือไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออีกก็จะได้ขอมติที่ประชุมตำมที่มีผู้

เสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นด้วยตำมที่  นำยอุทัย  ศรีสถำน  

ส.อบต.  หมู๋ที่  5  เสนอขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นด้วย  1  เสียง 
 งดออกเสียง  15  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นด้วยตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  

เสนอขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นด้วย  13  เสียง 
 งดออกเสียง  3   คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นด้วยตำมที่  นำย  พูลศักดิ์  ศิริ

หัตถ์  ส.อบต.  หมู่ที่  2  เสนอขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นด้วย  1  เสียง 
 งดออกเสียง  15  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  เสนอซึ่งมี

รำยละเอียดดังนี้ 
 ก ำหนด  4  สมัย 
 สมัยที่  2  ระยะเดือน  มิถุนำยน   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15   
 สมัยที่  3 ระยะเดือน  สิงหำคม 
 เริ่มตั้งแต่วันที่  16  -  31  
 สมัยที่  4  ระยะเดือน  ธันวำคม 
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15 
 สมัยแรกของปี พ.ศ.  2563  ระยะเดือน  กุมภำพันธ์   
 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  15  
 พร้อมกล่ำวต่อที่ประชุมเมื่อที่ประชุมเสียงส่วนมำกเห็นด้วยตำมท่ีท่ำนเลขำนุกำร

สภำฯเสนอก็จะได้ขอมติที่ประชุมรับรอง  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ทีป่ระชุมรับรอง 
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มติที่ประชุม รับรอง  15  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไปขอสั่งพักกำรประชุม  15  

นำที 
พักเบรคกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอซักถำมหรือเสนอแนะทำงท่ำนผู้บริหำร

ก็สำมำรถเสนอต่อที่ประชุมได้ 
นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่อง 
รองประธำนสภำฯ  กำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบรถดับเพลิงในกำรประสำนงำนเมื่อเกิดเหตุไฟไหมที่มี

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  เพรำะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหน้ำแล้ง 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยสมบัติ  วังรำช ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่อง   
ส.อบต.  หมู่ที่  5 โครงกำรอุดหนุนไฟฟ้ำตำมข้อบัญญัติ  ปี  พ.ศ.  2561 ที่มีสองโครงกำรจะด ำเนิน

เมื่อไร 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่อง  กำร 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 มอบหมำยบุคคลรับผิดชอบรถดับเพลิงในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยตรงในกำรออกเผชิญ

เหตุ  และ  เรื่องกำรจัดหำถังน้ ำที่ใช้ในกำรดับไฟทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
งบประมำณในกำรจัดหำได้หรือไม่  และฝำกขอบคุณทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกศิลำที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรช่วยเหลือในกำรดับไฟ 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอฝำกท่ำนประธำรสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่อง   
ส.อบต  หมู่ที่  2 ผู้ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนั่นมีผู้รับผิดชอบกี่คน 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำยประสิทธิชัย  ไชยรบ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขำนุกำรนำยกฯ เรื่องกำรมอบหมำยผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของงำนป้องกันนั้นมี่เจ้ำหน้ำที่ท่ีรักษำ

รำชกำรคือ  นำยกิตติศักดิ์  แก้วสุ่ย  เป็นเจ้ำหน้ำที่รักษำกำรท ำหน้ำที่ประสำนงำน
และสั่งกำรเวลำเกิดเหตุ  ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบประจ ำรถดับเพลิงที่ได้มี
ค ำสั่งแต่งตั้ง  คือ  นำยผดุงศักดิ์   นำยมำรุต  นำมคุณ  นำยนิรุต  เกตุเพชร  สำม
คนเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนนี้ รับผิดชอบในกำรออกปฏิบัติกำร  เรื่องบุคคลที่รับผิดชอบ
ในหน่วยงำนแพทย์ฉุกเฉินนั่นมี่  จ ำนวน  4  คน ที่ลงนำมในสัญญำ  เรื่องกำรเข้ำ
ด ำเนินกำรของทำงไฟฟ้ำก็จะได้ประสำนทำงกองช่ำงอีกทีเพ่ือจะได้น ำเรียนชี้แจงใน 
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กำรประชุมครั้งต่อไปแต่ทำงกองช่ำงก็ได้ติดตำมอยู่  และเรื่อง  งบประมำณในกำร
จัดหำถังน้ ำที่ใช้ดับไฟนั้นก็ได้มีกำรหำรือกับทำงผู้ที่รับผิดชอบถึงแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรจัดหำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชีแจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่
ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้ำไม่มีเชิญสมำชิกท่ำน
ต่อไปซักถำม 

นำยสมพร  รำชำหงส์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ   ขอฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 รับผิดชอบฝำกให้ผู้บริหำรนั่นมีกำรแบ่งงำนให้ชัดเจนด้วยในกำรปฏิบัติงำน 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยวรสิทธิ  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรแบ่งงำนของทำง 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 พนักงำนจ้ำงที่รับผิดชอบในส่วนของรถดับเพลิงที่มีควำมซ้ ำซ้อนกันท ำให้กำร

ปฏิบัติงำนมีปัญหำฝำกท่ำนประธำนถึงผู้บริหำรด ำเนินกำรให้มีควำมชัดเจนไม่
ซ้ ำซ้อนกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในรำยละเอียดส่วนที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมนั้นก็จะได้น ำ
ปรึกษำหำรือทำงเจ้ำหน้ำที่หำทำงแก้ไข้ต่อไป  และเชิญผู้บริหำรชี้แจง 

นำยประสิทธิชัย  ไชยรบ นออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชีแจงต่อที่ประชุม 
เลขำนุกำรนำยกฯ ในส่วนที่ท่ำนสมำชิกได้ท้วงติงและเสนอนั้นทำงผู้ก็ขอรับไว้  และจะน ำไปด ำเนินกำร

หำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมกล่ำวต่อที่ 

ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมในกำรประชุมในวันนี้เวลำก็พอสมควรแล้วพร้อม
กล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  และทำงผู้บริหำรที่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และ
กล่ำวปิดประชุม  สมัยสำมัญ  สมัยที่  1 ครัง้ที่  1 

ปิดประชุม เวลำ  16.30  น. 
 ลงชื่อ   เชำวลิต  พรรื่นเริง ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
      (  นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง  )   

เลขำนุกำรสภำฯ 
 ลงชื่อ    อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
         (นำยอุดร  น้อยวิรก  ) 

ประธำนสภำฯ 
    
 
 
 
 
 
 
 


