รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
**********************************
ผู้เข้าประชุม
1. นางชาลิสา
2 . นางประกายแก้ว
3. นายปรีชัย
4. นายชนะ
5. นายสำเนียง
6. นายไพทูรย์
7. นายนิคม
8. นายวันชัย
9. นายฉลอง
10. นายบุญตา
๑1. นายธนชัย
12. นางวิลัยวัลย์
13. นางสาวมะลิวัลย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปราณี
๒. นายสฤษดิ์
3. นายชิงชัย
๔. นายสมศักดิ์
5. นายยุทธนา
6. น.ส.ลักษมน
7. น.ส.ธนกาญจน์

ปลื้มจิตร
ทองมั่น
นามสิมมา
คงวิสุทธิ์
บัวจันทร์
บุญมานัด
ภามาเนตร
บุญแสง
โสภาภาค
ราชทุม
ดีเลิศ
จำปาโพธิ์
นันตะวงศ์

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐
เลขานุการสภาฯ

อินทร์โฉม
จันทร์เป็ง
บุญมี
ทองจันทร์
หมื่นอนันต์
มานุช
ต๊ะน้อย

นายก อบต. หนองแม่นา
รองนายก อบต.หนองแม่นา
รองนายก อบต.หนองแม่นา
เลขานุการ นายก อบต.
ผอ.กองช่าง
จพง.ธุรการ
ผช.จพง.ธุรการ

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

- ให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
- ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ
- เมื่อไม่มีทา่ นใดแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติรับรองรายงานการ
ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 และในวาระที่ 3
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ
51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตวิ าระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
- จึงให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ให้แถลง (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุม
นายนิคม ภามาเนตร
- ตามทีค่ ณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นาเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม
2563 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา
10.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดไปเสนอคำแปรญัตติและคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น จึง
ขอแถลงมติ ดังนี้
ข้าพเจ้า นายนิคม ภามาเนตร ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 พร้อมด้วย นายบุญตา ราชทุม,นายชนะ คงวิสุทธิ์,นายสำเนียง
บัวจันทร์,นายธนชัย ดีเลิศ กรรมการ/เลขานุการ ได้ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต.

10.00 - 11.00 น. ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นา ได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ยื่นเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมา
ยื่นเสนอแปรญัตติในเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วว่า (ร่าง)
ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่
คณ ะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองแม่ น าเสนอนั้ น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบว่า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน
27,525,000 บาท มีความสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ใดๆ ทั้งสิ้น เห็นควรให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม
- ไม่มีสมาชิกท่านใดมาแปรญัตติในวาระที่ 2 ในวันดังกล่าว จึงขอมติ
ที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 ถ้าเห็นชอบได้โปรดยก
มือขึ้น
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
วาระที่ 3 การอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ
52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
- ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถ้าเห็นชอบได้
โปรดยกมือขึ้น
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
4.2 การทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563)
- ให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
- เนื่องด้วยมีนโยบายของรัฐบาลให้ดำเนินการจัดการขยะอันตราย
ชุมชนให้ทุกพื้นที่ดำเนินการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
จังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนเพชรบูรณ์ โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
ดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน โดยการพิจารณาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นาให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการทำบันทึก
ข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (MOU) เพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตราย

ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ โดยการดำเนินการจัดการขยะอันตราย
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จะให้อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบในการรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนแต่ละหมู่บ้านส่งมายังสถานีขนถ่ายขยะอันตรายชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นจุดรวมให้เอกชนมารับไป
กำจัด ต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้
- บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563) บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติม
จากบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มมื อ การจั ด การขยะอั น ตรายชุ ม ชนจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จัดทำขึ้น ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความร่วมมือของสมาชิก
1.1 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์กับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
1.2 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
1.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงต้องกระทำโดยผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ทราบถึงผลและแนวทางในการดำเนินงานของบันทึกข้อตกลงร่วมมือนี้
2. วัตถุประสงค์
บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปกำจัด
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ระยะเวลาดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันลงนามความร่วมมือเป็นต้น
ไป จนกว่าจะมีข้อยุติข้อตกลงด้วยความยินยอมของทุกฝ่าย และเมื่อ
ครบหนึ่งปีจะมีการทบทวนความร่วมมือ
4. แผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด
เพชรบูรณ์ (หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ พช 0023.3/15916
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) อยู่ในรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามข้อ 1.1 ยอมรับและยินยอมที่จะดำเนินการร่วมกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดการขยะอันตราย
ชุมชนโดยวิธีจ้างเหมาเอกชนจำกัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ข้อ 1.1 รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และ
ดำเนินการส่งมายังสถานีขนถ่ายขยะอันตรายชุมชนตามแผนการ
ดำเนินการรวบรวมและส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำหนดให้เจ้าภาพแต่ละกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
มูลฝอย (Clusters) ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานีขนถ่ายขยะ
อันตรายชุมชน
5. ขอบข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการรจัดการขยะอันตราย
ชุมชน
2) จัดให้มีการขนส่งและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) ส่งเสริมการให้ความรู้ เพื่อให้การจัดการขยะอันตรายชุมชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2 เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อ 1.1 มีหน้าที่ ดังนี้
1) รายงานปริมาณขยะอันตรายชุมชนให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ เป็นประจำทุกเดือน จนกว่าบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้จะสิ้นสุด
2) เก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชนไว้ในถังหรือภาชนะรองรับอื่นๆ
โดยแบ่งกลุ่มของขยะอันตรายชุมชน ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่ม
หลอดไฟ (2) กลุ่มถ่านอัลคาไลน์ (3) กลุ่มแบตเตอรี่ (4) กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (5) กลุ่มกระป๋องสเปรย์และ (6) กลุ่ม
ภาชนะบรรจุสารเคมี (7) กลุ่มกระจกเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและ
ขนส่ง พร้อมติดฉลากระบุน้ำหนักแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนและดำเนินการ
ขนส่งมายังสถานีขนถ่ายขยะอันตรายชุมชนตามแผนการเก็บรวบรวม
และส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลในพื้ น ที่ จังหวัด เพชรบู รณ์ ที่เป็ นเจ้าภาพแต่ ละกลุ่ มพื้ น ที่ ในการ
จัดการมูลฝอย (Clusters) มีหน้าที่จัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานีขน
ถ่ายขยะอันตรายชุมชน
6. ขอบเขตของพืน้ ที่ให้บริการ
ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมตามบันทึกข้อตกลงนี้
7. การประชุมและการตัดสินใจ
7.1 ให้มีการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน
7.2 การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
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ประธานสภา
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

8. การขอแก้ไขบันทึกข้อตกลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกอาจขอแก้ไขข้อตกลงได้ต่อเมื่อ
มีการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนั้นไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เว้นแต่
มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อ
โครงการตามบันทึกข้อตกลงนั้น
9. การยกเลิกการเป็นสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อน
ครบกำหนดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง ต้องเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งทราบ
10. การสิ้นสุดข้อตกลง
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลง ให้ถือว่า
ข้อตกลงนั้นเป็นอันสิ้นสุด
11. การติดตามและประเมิลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะอันตราย
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้สมาชิกคัดเลือกตัวแทนกลุ่มพื้นที่ในการ
จัดการมูลฝอย (Clusters) ละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามการ
ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการ
ขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563)
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ
- ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีใ่ ห้การเห็นชอบ การพิจารณา (ร่าง)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- มีท่านใดจะชีแ้ จงอะไรเพิม่ เติมหรือไม่
- ไม่มี
- เมื่อไม่มีจึงขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกประชุม
(นางสาวมะลิวัลย์ นันตะวงศ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกประชุม
(นางชาลิสา ปลืม้ จิตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

