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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันพุธที่   ๑๔   เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๕. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๖. นายสุคนธ ์ ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๗. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๘. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๙. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๑๐. นายณฐพล  ภูมิรินทร์  เลขานุการสภา อบต 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  
 ๒. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต.   อบรม 
๒. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการนายก อบต.  ติดภารกิจ

  
  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 

ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 

อบต.ไชยราช สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช โดยวันนี้จะเป็นการประชุมในวาระที่ ๒ (ขั้นแปร
ญัตติ) และระยะเวลาที่ ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) รวมทั้งพิจารณา
ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและพิจารณาข้อบัญญัติเรื่องการใช้
น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙  

สิงหาคม ๒๕๖๒ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียด

อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๑๐ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๙   เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -   เสียง 
- ลาประชุม    -   เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     

พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

นายสุชิน พุมมา  เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
(ส.อบต.หมู่ท่ี ๑)  ทุกท่านครับ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองงบประมาณว่ามีความเหมาะสม รอบคอบและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ และสภา 
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อบต.ได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอการแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ของแต่ละ
วัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา     
๑๗.๓๐ น. ทั้งนี้ได้แจ้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ให้ทราบก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้วตามระเบียบฯ และสรุปผลการแปรญัตติเสนอ
ต่อประธานสภา อบต.ก่อนการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปเพ่ือพิจารณาไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมงแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ไชยราชท่านใดเสนอค าแปรญัตติ
ภายในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมีมติให้คง
ร่างเดิมไว้ตามที่สภา อบต.มีมติรับหลักการเพ่ือเสนอต่อสภา อบต.มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  ๑. ส่วนที่ ๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่มีการแก้ไข 

  ๒. ส่วนที่  ๒ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ๓. รายละเอียดข้อบัญญัติ 
   - ชื่อข้อบัญญัติ   ไม่มีการแก้ไข 
   - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข 
   - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ไม่มีการแก้ไข 
   - จ านวนเงิน    ไม่มีการแก้ไข 
   - การปฏิบัติการเบิกจ่าย  ไม่มีการแก้ไข 
  คณะกรรมการแปรญัตติ  จึ งมีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้ส่ งร่ างข้อบั ญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามร่างเดิม โดยไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 

ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติและความเห็นเพ่ือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อ่ืน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ควรผ่านพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติหรือไม่ ท่านใด
เห็นสมควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวนี้ผ่ านการพิจารณาใน
วาระท่ี ๒ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๑๐ ท่าน และที่ประชุมสภา อบต.
ไชยราชมีมตเิห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒  โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 
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-เห็นชอบ  ๙  เสียง 
  -ไมเ่ห็นชอบ  -    เสียง 
  -งดออกเสียง  ๑  เสียง 
  -ไม่อยู่ในที่ประชุม -    เสียง 
  -ลาประชุม  -   เสียง 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา

อบต.ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมและไม่มีการแปรญัตติในวาระนี้ จะได้ด าเนินการ
ประชุมสภา อบต.เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) ในวาระ
ต่อไป โดยก าหนดประชุมวาระที่ ๓ เพ่ือลงมติเวลา ๑๕.๐๐ น. เพ่ือให้สมาชิกสภา 
อบต.ได้ใช้เวลาในการทบทวนร่างข้อบัญญัติอีกครั้งหนึ่งก่อน การลงมติในวาระที่ ๓ 
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
(พักการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.) 
 ๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
ในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมสภา อบต. ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราชหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๑๐ ท่าน และที่ประชุมสภา อบต.มี
มติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

-เห็นชอบ  ๙  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
  -งดออกเสียง  ๑  เสียง 
  -ไม่อยู่ในที่ประชุม -    เสียง 
  -ลาประชุม  -    เสียง 
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 ๓.๓ การก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๑๑(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  

 ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา  
  ก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๔ 

สมัย ดังนี้ 
  สมัยสามัญท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญท่ี ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญท่ี ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประธานสภา อบต. ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีก าหนด ๔ สมัย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
เสนอความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอในวาระนี้ จะ
ขอมติที่ประชุมสภา อบต.เห็นชอบตามฝ่ายเลขานุการสภาฯ เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน ๑๐ ท่าน และที่ประชุมสภาฯ มีมติ
เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย
เลขานุการฯ เสนอ และให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

-เห็นชอบ  ๙  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
  - ไม่อยู่ในที่ประชุม -    เสียง 
  - ลาประชุม  -    เสียง 
 ๓.๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จ านวน ๒ 

ฉบับ (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประธานสภา อบต. ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง 

“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราชเรื่อง “การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” ซึ่งได้มีการพิจารณาและจัดท า
ร่างข้อบัญญัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความถูกต้องและ
ความชัดเจนตามเจตนารมณ์ในการออกข้อบัญญัติดังกล่าว ขอให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราชในฐานะเลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาฯในวันนี้
ได้รับทราบถึงขั้นตอน ระเบียบฯในการประชุมสภา อบต.ในวาระนี้อีกครั้ง 

 



~ ๖ ~ 
 

 

เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๓๘(วรรคสี่) ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตาม

วรรคหนึ่ง 
(วรรคห้า) ญัตติต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดย

ให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวด
เดียวตามข้อ ๔๕ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขอจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่ าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๔๙(วรรคสี่) ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

นายก อบต. ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอเสนอให้สภาฯ 
อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจากร่างข้อบัญญัตินี้ ไม่เกี่ยวด้วย
การเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ได้ก าหนดไว้ว่า”ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็
ได”้ จึงขออนุมัติจากที่ประชุมว่า จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

                ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประชุมสามวาระรวดเดียว 
 ๓.๔.๑ ร่างข้อบัญญัติการบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง “การจัดการมูลฝอย   

ติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง”

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” เพ่ือพิจารณาในวาระแรกต่อไป 
 วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) 
นายก อบต. โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ว่าด้วยการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชโดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชและนายอ าเภอบางสะพานน้อย จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้  

  จึงขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ไชยราช ตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราชเรื่อง “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” เพ่ือเสนอต่อ
นายอ าเภอบางสะพานน้อยตามระเบียบวาระต่อไป 

นิติกรช านาญการ อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” อย่างละเอียด 

ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช

เรื่อง“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” เป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภา 
อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือต้องการ
สอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก

สภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในวาระนี้ จะได้ด าเนินการขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒”วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอมาหรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  - มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  -ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
  -มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
  -ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 
ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช

เรื่อง“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแล้ว ตาม
ระเบียบข้อ ๔๕ ก าหนดให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว 

 วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 
  ในวาระนี้จะเป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราชเรื่อง“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒” ในวาระที่ ๒ ขั้นแปร
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ญัตติในวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้
แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

มติที่ประชุมสภา อบต. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอให้มีการแปรญัตติในวาระนี้ และเห็นชอบให้ผ่านร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
๒๕๖๒” วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ โดยไม่มีการแก้ไข ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงร่าง
ข้อบัญญัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  - มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  - ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 
ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีการแปรญัตติในวาระนี้ จะได้ด าเนินการประชุมสภา อบต.เพ่ือพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
๒๕๖๒” วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
ในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมสภา อบต.ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต. มีมติ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง         

“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒”ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 

  -มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  -ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
  -มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
  -ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
  -งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 

๓.๔.๒ ร่างข้อบัญญัติการบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง “การใช้น้ าประปา พ.ศ.
๒๕๖๒” 



~ ๙ ~ 
 

 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายก อบต.ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง”
การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” เพ่ือพิจารณาในวาระแรกต่อไป 

 วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) 
นายก อบต. ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๘(๑) ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจด าเนิน
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าได้โดยการตราเป็น
ข้อบัญญัติ 

  จึงขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ไชยราช ตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราชเรื่อง “การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” เพ่ือเสนอต่อนายอ าเภอบาง
สะพานน้อยตามระเบียบวาระต่อไป 

นิติกรช านาญการ อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง “การใช้
น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒”  

ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช

“การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” เป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือต้องการสอบถามหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก

สภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในวาระนี้ จะได้ด าเนินการขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การ
ใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา
หรือไม ่

มติที่ประชุมสภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การใช้
น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  -มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  -มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  -ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
  -มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
  -ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
  -งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 
ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช

เรื่อง“การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแล้ว ตามระเบียบ
ข้อ ๔๕ ก าหนดให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว 

 



~ ๑๐ ~ 
 

 

 วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 
  ในวาระนี้จะเป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราชเรื่อง“การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติใน
วาระนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

มติที่ประชุมสภา อบต. ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอให้มีการแปรญัตติในวาระนี้ และเห็นชอบให้ผ่านร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒”  
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ โดยไม่มีการแก้ไข ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติ 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  -มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  -ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
  -มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
  -ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
  -งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 
ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีการแปรญัตติในวาระนี้ จะได้ด าเนินการประชุมสภา อบต.เพ่ือพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่อง“การใช้น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” 
วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
เลขานุการสภา อบต. ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
ในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมสภา อบต.ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต. มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเรื่ อง“การใช้

น้ าประปา พ.ศ.๒๕๖๒” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
-มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๑๐   ท่าน 

  -มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๑๐   ท่าน 
  -ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน    -    ท่าน 
  -มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน    ๙   เสียง 
  -ไมร่ับรองรายงานการประชุม  จ านวน     -   เสียง 
  -งดออกเสียง    จ านวน    ๑   เสียง 



~ ๑๑ ~ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  ถ้าที่

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขอบคุณทุกท่านครับ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 

   (ลงชื่อ).........ณฐพล  ภูมิรินทร์.............................. 
               (นายณฐพล  ภูมิรินทร์) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 
 (ลงชื่อ)..........บุญน า  หงษ์ทอง............................... 

     (นายบุญน า  หงษ์ทอง) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
  
     
  
 
 
    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 

 


