๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑
วัน อังคาร ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑. นายทองใบ พุดชู ประธานสภา ฯ ทองใบ พุดชู
๒. นางประภาศรี งามสง่า รองประธานสภาฯ
๓. นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๔. นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ประสิทธิ์ บุญมาก
๕. นายวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิก อบต.หมู่ ๒
๖. นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิก อบต.หมู่ ๒ บังอร คงแถลง
๗. นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๘. นางวิลัย ดาศรี สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๙. นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๐. นายประยงค์ นาดี สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๑. นายบุญชู อเนกดี สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๒. นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๓. นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๔. นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๕. นายเหรียญ บุญมี สมาชิก อบต.หมู่ ๗
๑๖. นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๗. นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๘. นายเชิด สุขสนิท สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เชิด สุขสนิท
๑๙. นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิก อบต.หมู่ ๙
๒๐. นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐
๒๑. นายนพรัตน์ เงางาม สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ นพรัตน์ เงางาม
๒๒. นายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑
๒๓. นายสุวัฒน์ ยิ้มดี เลขานุการสภาฯ

ประภาศรี งามสง่า
บุญเพ็ง จันทร์ล้า
วิระศักดิ์ ภูมะลา
แจ้ง ประทุมแก้ว
วิลัย ดาศรี
อนุวัฒน์ มาลีหวล
ประยงค์ นาดี
บุญชู อเนกดี
เอ็ด โคกแก้ว
สุวรรณา คาดีวี
ลา
เหรียญ บุญมี
สถิตพงษ์ ครองสัตย์
สมหมาย มียิ่ง
สมบูรณ์ งามเลิศ
พรรณทิภา อยู่เย็น
วิโรจน์ แสนสุด
สุวัฒน์ ยิ้มดี

๒

ผู้ไม่มาประชุม – ๑ คน (ลาป่วย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง ลายมือชื่อ

นายสามารถ ครองสัตย์
นายก อบต. สามารถ ครองสัตย์
นายปฏิวัติ สระแก้ว รองนายก อบต.
ปฏิวัติ
นายสุจิน พรมตวง รองนายก อบต.
นางสมใจ ณ.เชียงใหม่ เลขานุการนายก อบต. สมใจ ณ.เชียงใหม่
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสานักงานปลัด สมเกียรติ สาระ
นายบุญมี จาปาจีน ผอ.กองช่าง บุญมี จาปาจีน
๗. นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล จนท.วิเคราะห์ฯ
๘. นางสาวอนุธิดา นิยมวัน นักวิชาการเงินและบัญชี อนุธิดา นิยมวัน
๙. นางสาวชลลดา แหล่งหล้า
เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ
๑๐. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ ฯ
๑๑. นายวีรศักดิ์ แสวงสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล

ชลลดา แหล่งหล้า
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

วีระศักดิ์ แสวงสุข

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
----------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑.แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๓.๒.รายงานสถานะทางการคลัง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๔.๒.ร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองอียอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘และร่างข้อบัญญัติ อบต.
หนองอียอ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
1.ร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองอียอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
- วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
2..ร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองอียอ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
- วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ ขอลาป่วยหนึ่งท่าน คือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ท่านบุญจันทร์
(นายทองใบ พุดชู) แสวงสุข
ที่ประชุม :
รับทราบ
ประธานสภาฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ขอเชิญ
(นายทองใบ พุดชู) ปลัด
อบต.หนองอียอ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ
ปลัด อบอต.หนองอียอ ในช่วงบ่ายวันนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ป่าชุมชนบ้านหนองอียอ โดยพร้อมเพรียงกัน สาหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒
สิงหาคม ที่จัดขึ้นรูปแบบการดาเนินงานเหมือน เช่นปีที่ผ่านมาคือ มีกิจกรรมการตัก
บาตรถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้าเวลา ๗.๐๐ น. จากนั้นเวลา ๘.๓๐ น.เป็น
กิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และมอบรางวัลแม่
ดีเด่นในแต่ละตาบล ณ.หอประชุมที่ว่าการอาเภอสนม จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุก
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวัน พุธที่ ๑๒ สิงหาคม นี้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
สนม
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๘ เป็นเอกฉันท์โดย
ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนของสานักงานปลัดได้แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(นายทองใบ พุดชู) (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) แก่ที่ประชุม
ปลัด อบต. หลังจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้มีการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ช่วงเดือน มกราคม-เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาและได้มีการจัดลาดับ
ความสาคัญเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และได้รับความ
เห็นชอบประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอเมื่อ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อ วันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอจึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และติดประกาศให้ประชาชนทราบ ไม่

๔

ที่ประชุม:

น้อยกว่า ๓๐ วัน ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
รับทราบ

๓.๒ รายงานสถานะทางการคลัง
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต.ท่านสามารถ ครองสัตย์ รายงานสถานะทางการคลังแก่ที่ประชุม
(นายทองใบ พุดชู) ทราบ
นายก อบต. ๑.งบแสดงฐานะทางการเงินประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(นายสามารถ ครองสัตย์) รายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘
จานวน 19,166,013.64 บาท
หัก รายจ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘
จานวน 14,578,577.00 บาท
ปรากฏว่า ผลการดาเนินงานรายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง
จานวน 4,587,436.64 บาท
2.เงินฝากธนาคาร ณ. วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จานวน 16,813,537.74 บาท

ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๑ (รับหลักการ)
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ทุกท่าน ผมขอชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ดังนี้ 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการ
พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอด
ใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทาเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น 2. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตร 87
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้จัดทาเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลและจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
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กาหนด วรรคสาม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้
เสนอนายอาเภอเพื่อขออนุมัติและให้นายอาเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้า
วันนับแต่วันได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.
25454 ข้อ45 วรรค สาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา สามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ข้อ 47 กาหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกท้องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย
ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อ
ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกฯทุกท่านได้รับทราบแล้ว
(นายทองใบ พุดชู) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้ชี้แจงรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ
นายก อบต. บั
ดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ จะได้เสนอร่าง
(นายสามารถ ครองสัตย์) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ จึง
ขอแถลงต่อประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ทุก
ท่านได้ทราบดังนี้
1.ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น
24,767,900 บาท แยกเป็น
-หมวดภาษีอากร รวม 63
,900 บาท
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 18
,000 บาท
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150
,000 บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 370
,000 บาท
-รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร
รวม 12
,166,000 บาท
-รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 12
,000,000 บาท
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2.ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 รวมทั้งสิ้น 24,767,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 8
,728,400 บาท
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30
,000 บาท
-งานบริหารงานคลัง รวม 1
,572,000 บาท
-แผนงานการศึกษา รวม 4
,142,600 บาท
-แผนงานสาธารณะสุข รวม 265
,000 บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 810
,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 395
,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม 425
,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1
,644,200 บาท
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5
,950,000 บาท
-แผนงานงบกลาง รวม 805
,700 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ แล้วจึงขอให้สมาชิกฯทุกท่านได้พิจารณาตาม
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(นายทองใบ พุดชู) ประจาปี 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการว่าควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯเลย
หรือไม่อย่างไรหรือจะมีการอภิปรายก่อนรับหลักการดังกล่าว ขอเชิญท่านสมาชิกฯ
ครับ
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่
(นายทองใบ พุดชู) ประชุมสภาฯแห่งนี้ สมาชิกฯท่านใดเห็นควร ให้ความเห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยก
มือ
มติที่ประชุม:
-เห็นชอบ ๒๐ เสียง
-ไม่
เห็นชอบ
- เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
มติรับรองเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้มีมติรับหลักการใน
(นายทองใบ พุดชู) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จานวน 20 เสียง และเมื่อที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2559 วาระที่ 1 ขั้นตอนการรับหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไป ผม
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้ท่าน
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สมาชิกฯได้ทาความเข้าใจเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ทุกท่านตามที่นาเรียนข้อกฎหมายไปแล้ว ผมขอเรียนว่าหลังจากที่ท่านได้รับ
หลักการตามวาระที่ 1 แล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ
49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับร่างหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติพิจารณา
โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอ
ญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้ ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นการใด การสงวนความคิดเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปร
ญัตติดว้ ย และให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น
ประธานสภาฯ ดังนั้นผมขอหารือในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอดังนี้
(นายทองใบ พุดชู) 1.ควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน
เนื่องจากการตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตตินั้น มีวาระเป็นคราวๆไป ทาหน้าที่ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติปีนั้นๆ
เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่ไป
2.ระยะการยื่นคาเสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติควรเป็นวันใด
ขอเชิญท่านสมาชิกฯได้นาเสนอต่อที่ประชุม
สมาชิกสภาฯม.5 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเอ็ด โคกแก้ว ส.อบต.ม.5 ขอเสนอคณะกรรมการ
(นายเอ็ด โคกแก้ว) 7 ท่านครับ
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
(นายทองใบ พุดชู)
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ผู้รับรอง: 1.นางแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.3 2.นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิกสภาฯ
ม.2 เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ มีผู้เสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม:
-ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเพิ่มเติม จึงถือว่าสภาฯมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง
(นายทองใบ พุดชู) คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 7 ท่าน
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ ในลาดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 7 ท่าน ขอให้ที่
(นายทองใบ พุดชู) ประชุมได้นาเสนอครับ
สมาชิกสภาฯม.๙ ผมขอเสนอชื่อนายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๖
(นายเชิด สุขสนิท)
ผู้รับรอง:
๑.นายเหรียญ บุญมี สมาชิกสภาฯ ม.๗ ๒.นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิกสภาฯ ม.๖
มติที่ประชุม:
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง ให้นายบุญจันทร์ แสวงสุข ส.อบต.ม.6
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภาฯม.๖ ดิฉันขอเสนอชื่อนายสมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
(นางสาวสุวรรณา คาดีวี)
ผู้รับรอง:
๑.นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิกสภาฯ ม.๘ ๒.นางวิลัย ดาศรี สมาชิกสภาฯ ม.๓
มติที่ประชุม:
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง ให้นายสมหมาย มียิ่ง ส.อบต.ม.8 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภาฯม.๓ ดิฉันขอเสนอชื่อนายบุญชู เอนกดี สมาขิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
(นางวิลัย ดาศรี)
ผู้รับรอง:
๑.นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ ม.๘ ๒.นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ ม.๑
มติที่ประชุม:
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง ให้นายบุญชู เอนกดี ส.อบต.ม.5 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภาฯม.๕ ผมขอเสนอชื่อนายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๔
(นายบุญชู เอนกดี)
ผู้รับรอง:
๑.นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิกสภาฯ ม.๙ ๒.นางแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๓
มติที่ประชุม:
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง ให้นายอนุวัฒน์ มาลีหวล ส.อบต.ม.4
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภาฯ ม. ๘ ผมขอเสนอชื่อนางวิลัย ดาศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
(นายสมหมาย มียิ่ง)

๙

ผู้รับรอง: ๑.นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิกสภาฯม.๑๐ ๒.นายประยงค์ นาดี
สมาชิกสภาฯม.๔
มติที่ประชุม:
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง ให้นางวิลัย ดาศรี ส.อบต.ม.3 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภาฯม.๑๑ ผมขอเสนอชื่อนายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
(นายวิโรจน์ แสนสุด)
ผู้รับรอง: ๑.นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิกสภาฯม.๒ ๒.นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕
มติที่ประชุม:
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง ให้นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า ส.อบต.ม.1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภาฯ ม.๘ ผมขอเสนอชื่อนายเชิด สุขสนิท สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
(นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์)
ผู้รับรอง:
๑.นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๓ ๒นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิกสภาฯ ม.๑
มติที่ประชุม:
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง ให้นายเชิด สุขสนิท ส.อบต.ม.6 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: ไม่มี
ประธานสภาฯ ทั้ง
7 ท่านมีผู้รับรองถูกต้องเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเพิ่มเติม (นาย
ทองใบ พุดชู) จึงถือว่า ทั้ง 7 ท่านได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ง
สรุปรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติดังนี้
๑.นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๖
๒.นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
๓.นายบุญชู เอนกดี สมาขิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
๔.นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๔
๕.นางวิลัย ดาศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
๖.นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
๗.นายเชิด สุขสนิท สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
ที่ประชุม:
รับทราบ
เลขานุการสภาฯ (กาหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่านเพื่อคัดเลือกประธานฯและ
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) รองประธานฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ)
ประธานสภาฯ ลาดับต่อไปจะเป็นการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร(นาย
ทองใบ พุดชู) ญัตติ ให้ที่ประชุมได้นาเสนอครับ
สมาชิกสภาฯม.11 เรียนท่านประธานสภาฯผมขอเสนอ ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อ
(นายวิโรจน์ แสนสุด) คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30
– 16.30
น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้รับรอง:
1.นายเหรียญ บุญมี สมาชิกสภาฯม.7 และ2.นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิกสภาฯม.9
เป็นผู้รับรอง

๑๐

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: ไม่มีเสนอเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมได้กาหนดเสนอคาแปรญัตติในวันที่
13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2558
-วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ รายละเอียดขอเชิ
ญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอชี้แจงรายละเอียดให้ที่
(นายทองใบ พุดชู)
ประชุมทราบ
นายก อบต. สาหรับร่างข้อบัญญัติ ตาบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
(นายสามารถ ครองสัตย์) สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 หลักการ
และเหตุผลคือ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 มาตรา 7, 20,54 ,55 ,58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณะสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ โดยคณะสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558และและเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2558 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเพื่อพิจารณาเห็นชอบและ
นาเสนอนายอาเภอสนม เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอ เหตุผล ตามมาตรา 67,(3),(7) แห่ง พ.ร.บ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมี
หน้าที่คุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อบังคับใช้ต่อไปโดยข้อบัญญัติ
ตาบลหนองอียอ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิมนั้นใช้มาตั้งแต่ ปี
พ.ศ.2541 ซึ่งไม่มีการปรับปรุง โดยมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
และเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 ซึ่งยังไม่ได้บัญญัติไว้ใน
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับและออกใบอนุญาต บท
กาหนดโทษ อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ เพื่อความเหมาะสม ขอบคุณครับ

๑๑

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุกรสภาฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ประชุมครับ
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ทุกท่านตามที่นาเรียนข้อกฎหมายไปแล้ว ผมขอเรียนว่าหลังจากที่ท่านได้รับ
หลักการตามวาระที่ 1 แล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ
49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับร่างหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติพิจารณา
โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอ
ญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้ ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นการใด การสงวนความคิดเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปร
ญัตติดว้ ย และให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้นและขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติครั้งนี้ไม่ใช่
เป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน เพราะฉะนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ
แต่ที่ประชุมสภาอาจจะพิจารณาอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระ รวดเดียวก็ได้ โดย
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องไม่น้อยกว่า 1ใน3 ของจานวนผู้ที่อยู่ใน
ที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน

๑๒

คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอนาเรียนต่อ ที่ประชุมครับ
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมหรือไม่

ประธานสภาฯ
(นายทองใบ พุดชู)
สมาชิกสภาฯม.1 ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
(นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า) เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่องการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 ทั้งสามวาระในคราวเดียว
ผู้รับรอง:
1.นายวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิกสภาฯม.2 และ2.นางวิลัย ดาศรี สมาชิกภาฯ ม.3
เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ สมาชิกฯท่านใดมีข้อคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม:
ไม่มีผู้เข้าประชุมเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
(นายทองใบ พุดชู) ตาบลหนองอียอ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 ทั้งสามวาระในคราวเดียว
มติที่ประชุม:
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาฯมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(นายทองใบ พุดชู) หนองอียอ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 ทั้งสามวาระในคราวเดียว ดังนั้นผมขอ
หารือในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ตามลาดับดังนี้
1.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่องการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
-วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
-วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
2.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง การกาจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
-วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
-วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ที่ประชุม: รับทราบ
1.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
-วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
(นายทองใบ พุดชู) บริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการว่าเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเลย
หรือไม่อย่างไรหรือจะมีการอภิปรายก่อนรับหลักการดังกล่าวขอเชิญที่ประชุมได้
นาเสนอครับ
ที่ประชุม: รับทราบ
จพง.จัดเก็บฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯและ
(น.ส.ชลลดา แหล่งหล้า) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆของข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2558 เบื้องต้นดังนี้
จากเดิมข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541
มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งหมด 95 ประเภท เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการเรียก
เก็บภาษีใหม่รวมทั้งสิ้น 132 ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
1.1.การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
เช่น 1.การเลี้ยงสุนัข ม้า โค กระบือ ตั้งแต่ 10-20 ตัวเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท
เปลี่ยนแปลงเป็น เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
2.การเลี้ยงสุกรมากกว่า 20 ตัวขึ้น
ไป จากเดิมเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท อัตราใหม่ จานวน 200 บาท ฯลฯ การ
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการดูแลด้านสาธารณะสุขของ
ชุมชน (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารประกอบการพิจารณา)
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
(นายทองใบ พุดชู) สมาชิกฯท่านใดเห็นควรว่าควรให้ความเห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม:
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง
ประธานสภาฯ
สมาชิกฯท่านใดเห็นควรว่าควรให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ
(นายทองใบ พุดชู) บริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 วาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม:
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง
ประธานสภาฯ
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้มีมติรับหลักการใน
(นายทองใบ พุดชู) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็น
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อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง
และเมื่อที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่ 1 ขั้นตอน
การรับหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไป ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้ท่านสมาชิกฯได้ทาความเข้าใจเพิ่มเติม
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้
ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความใดที่ได้มีมติไปแล้ว
ขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสาคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือที่บกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก้อได้ ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น
ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน ในการประชุมวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น
-วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
ในวาระที่ 2 คือการแปรญัตติ เมื่อสมาชิกลงมติรับหลักการข้อบัญญัติแล้ว ก็จะได้
(นายทองใบ พุดชู)
สมาชิกเสนอคาแปรญัตติได้ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติเกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม: ไม่มีสมาชิกฯเสนอขออภิปรายต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
หากไม่มีการเสนอขออภิปราย จึงถือว่าที่ประชุมไม่มีการเสนอแปรญัตติ เพื่อแก้ไข
(นายทองใบ พุดชู) หรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเรื่อง
การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ก็จะไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
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2547 ข้อ 53 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามนี้ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงไปนั้น ในวาระที่ 3
ขั้นลงมติเพื่อรับรองให้ตราเป็น
(นายทองใบ พุดชู) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ในวาระที่ 3 นี้ ไม่มีกรอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ฯจะลงมติให้มีการอภิปราย จึงขอสอบถามว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอให้มีการ
อภิปรายหรือไม่
ที่ประชุม:
ไม่มี
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ประธานสภาฯ
ในวาระที่ 3 คือการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล
(นายทองใบ พุดชู) หนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
เมื่อไม่มี
สมาชิกขอแปรญัตติแล้ว จึงขอมติตามระเบียบ ฯ ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม:
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเรื่องการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง
2.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง การ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
-วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่างๆแก่ที่ประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภาฯ (อ่านระเบียบข้อกฎหมายในขั้นตอนการรับหลักการแก่ที่ประชุม)
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
(นายทองใบ พุดชู) บริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๕๘ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการว่าเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเลย
หรือไม่อย่างไรหรือจะมีการอภิปรายก่อนรับหลักการดังกล่าว ขอเชิญที่ประชุมได้
นาเสนอครับ
ที่ประชุม: รับทราบ
จพง.จัดเก็บฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯและ
(น.ส.ชลลดา แหล่งหล้า) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆของข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2558 เบื้องต้นดังนี้
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หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตาบลหนองอียอ ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย โดยอาศัยอานาจความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติเรื่อง “การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558” ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ เพื่อให้ความเห็นชอบโดยได้รับอนุมัติจากนายอาเภอ
สนม เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ต่อไป
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2550 มาตรา 20 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้
กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ.2552 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อใช้บังคับในองค์การบริหารส่วนตาบลได้ เพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ จึงจาเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้
(รายละเอียดดังเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
(นายทองใบ พุดชู) สมาชิกฯท่านใดเห็นควรว่าควรให้ความเห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๕๘ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม:
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง
ประธานสภาฯ
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้มีมติรับหลักการใน
(นายทองใบ พุดชู) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน 20 เสียง
-วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่ 1 ขั้นตอนการ
(นายทองใบ พุดชู) รับหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไป ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้ท่านสมาชิกฯได้ทราบ
เลขานุการสภาฯ (อ่านระเบียบและข้อกฎหมายขั้นแปรญัตติแก่ที่ประชุม)
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
ที่ประชุม:
รับทราบ
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูล
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(นายทองใบ พุดชู)

และมูลฝอย พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 คือการแปรญัตติ เมื่อสมาชิกลงมติรับ
หลักการข้อบัญญัติแล้ว ก็จะได้สมาชิกเสนอคาแปรญัตติได้ มีสมาชิกฯท่านใดจะ
เสนอคาแปรญัตติเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เรื่อง การ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม: ไม่มีสมาชิกฯเสนอขออภิปรายต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
หากไม่มีการเสนอขออภิปราย จึงถือว่าที่ประชุมไม่มีการเสนอแปรญัตติ เพื่อแก้ไข
(นายทองใบ พุดชู) หรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเรื่อง
การกาจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ ก็จะไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป
ที่ประชุม:
รับทราบ
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายขั้นลงมติแก่ที่ประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภาฯ (อ่านระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นลงมติแก่ที่ประชุม)
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
ที่ประชุม: รับทราบ
ประธานสภาฯ
ในวาระที่ 3 คือการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล
(นายทองใบ พุดชู) หนองอียอ เรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่ เมื่อไม่มี
สมาชิกขอแปรญัตติแล้ว จึงขอมติตามระเบียบ ฯ ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม:
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
นายบุญชู เอนกดี สมาชิกสภาฯ อบต.หนองอียอ หมู่ที่ ๕ เสนอปิดการ
ประชุม โดยมี นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิกสภาฯ อบต.หนองอียอ หมู่ที่ ๕ และ
นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิกสภาฯ อบต.หนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ เป็นผู้รับรอง
ปิดการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ลงชื่อ ......สุวัฒน์ ยิ้มดี...... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
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ลงชื่อ ......เหรียญ บุญมี..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเหรียญ บุญมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......ประภาศรี งามสง่า...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประภาศรี งามสง่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......พรรณทิภา อยู่เย็น...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

