
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๒   
วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
................................................... 

ผู้มาประชุม  ๑. นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๒. นายวัชรศักย์  ชัยวงศ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
       ๓. นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๔. นายจันทร์สว่าง  โพธิมา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑ 
       ๕. นายสุพล  ลิบาล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๒ 
       ๖. นายกิจชนะ  ศรีกรุณา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓ 
       ๗. นายบุญช่วย  จันตาแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓        
       ๘. นายสังวาลย์  วงค์สาม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๔ 

๙. นายบุญช่วย  แก้วอุด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕ 
      ๑๐. นายณรงค์  วรรณมณี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖ 
      ๑๑. นายสายชล  ธงสิบห้า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖          
      ๑๒. นายพงษ์ศักดิ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๗ 

  ๑๓. นายวิชัย  ไชยสาร         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๘ 
  ๑๔. นางสาวจารุวรรณ  ทาสุรินทร์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๑๕. นางเรณู  แปงเมือง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๑๖. นายบุญส่ง  นิยม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๐ 
  ๑๗. นางอัมพร  ค าบุรี         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
  ๑๘. นายสันติ  แดงตุ้ย         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
  ๑๙. นางอ าไพ  ส าราญสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๓ 
  ๒๐. นายวิรน  เหล่ียมแก้ว         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
  ๒๑. นายอนุศิษฎ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
  ๒๒. นายสานนท์  ยอดยา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๓. นายยงยุทธ์  เพียรนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๔. นางจันทร์สม  อบภิรมย์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๕. นายประพันธ์  ศรียอด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๖. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

ผูไ้ม่มาประชุม  ๑. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 
      (ลากิจ) 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายสกล  ศรีอ้วน    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๓. ร.ต.วิชิต  อินทนันชัย  เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๔. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม   หัวหน้าส านักปลัด  
 

๕. นางเรียม... 
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    ๕. นางเรียม  คุณาธรรม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
  ๖. นายธิติวัฒน์  รักแม่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    
  ๗. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
  ๘. นางสาวนฤมล  ท้าวค าหล่อ นิติกรปฏิบัติการ 
  ๙. นางสาวจิดาภา  วงค์เท่ียง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

เร่ิมประชุมเวลา   -  ๐๙.๐๐  น. 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  เมื่อท่ีประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ          องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  

และข้อ  ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ  
ลงช่ือและอยู่ในห้องประชุม  จ านวน  ๒๖  คน  ครบองค์ประชุม 

  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวกล่าวเปิดประชุม

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลทรายขาว  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม

รู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ท่ีได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้เสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เพื่อให้พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาวจึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ในวันนีแ้ละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้   
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี  ๑  ผมได้รับแจ้งจากบางหมู่บ้านเรื่องการจะขอเปล่ียนแปลงโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน  ดังนั้น  ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  แต่ละหมู่ส ารวจดูว่ามีโครงการ
ท่ีจะขอเปล่ียนแปลงหรือไม่  ซึ่งบางโครงการไม่ปรากฏในแผนจึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้  หากมีขอให้ท าหนังสือพร้อมแนบประชาคมหมู่บ้านส่งมายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว  เพื่อท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจะได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการแผนพัฒนาต่อไป 

 

เรื่องท่ี  ๒... 
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เรื่องท่ี  ๒  การตรวจสอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน  
ขอให้สมาชิกสภาฯ  ช่วยกันตรวจสอบด้วยว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  หากตรวจ
พบว่าไม่เป็นไปตามสัญญา  ท่านอย่าได้นิ่งนอนใจขอให้ผู้รับเหมาด าเนินการแก้ไข
โดยด่วน   

ที่ประชุม  -  รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ    

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
เลขานุการสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๖  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  

รายงานการประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๑๘  หน้า  ปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอให้เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
ประธานสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๖  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  

ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่า
ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๖  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๖  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  ๖  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๗  
ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

     รับรอง  จ านวน  ๒๕  เสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๕... 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 
นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๑  ขอความเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

ช้ีแจงระเบียบ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔)  ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวน  

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม   

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเป็นไป
ตามข้อระเบียบดังกล่าว  จึงขอความเห็นชอบในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป    

    จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุม  
ประธานสภาฯ สภาสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๒  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๒  ไว้แล้ว  ดังนัน้  จึงขอให้ท่ีประชุมก าหนดสมัยท่ี  
๒ – ๔  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  -  การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒ 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระหว่างวันท่ี  ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม  
๒๕๖๒ 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ระหว่างวันท่ี  ๑๕ – ๒๙  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒ 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี  ๒๕๖๓  ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๑๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ทรายขาว  เร่ือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ  

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   
 

ข้อ  ๔๕... 
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ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  

ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือ 
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก   

ในกรณีท่ี... 
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ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว    
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณา
ข้ออื่นๆ  ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นัน้
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น   
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้
ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
นายก อบต.ทรายขาว บ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๖๐  บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีออกข้อก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีท่ีรองรับส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยและกิจการอื่นใดท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน   

ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการด าเนินการในการเก็บ  
ขนและก าจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาวจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายวาระนี้ 
 จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒  มาเพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  และขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาวโปรดพิจารณาเป็นสามวาระรวด    

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นควรอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว   
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นควรไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม   -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามท่ี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ    

     อนุมัติ  จ านวน  ๒๕  เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน   -    เสียง 

งดออกเสียง... 
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     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   

ถ้าไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นควรรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นควรรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒        

     รับหลักการ  จ านวน  ๒๕  เสียง 
     ไม่รับหลักการ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  หลังจากท่ีประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน   
ประธานสภาฯ ต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒  แล้ว  ผมขอพักการประชุม

ไว้ก่อนเป็นเวลา  ๒๐  นาที  แล้วจะเริ่มพิจารณาวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  อีกทีใน
เวลา  ๑๐.๕๐  น. 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  หลังจากท่ีสภาฯ  มีมติรับหลักการในวาระท่ี  ๑  แล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณา  
ประธานสภาฯ วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  ให้ท่ีประชุมเป็นกรรมการเต็มสภา  ขอเชิญท่ีประชุมเริ่มต้น

พิจารณา  ต้ังแต่ช่ือข้อบัญญัติและเรียงล าดับเป็นรายข้อ  มีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไข
หรือไม ่

  หากไม่มต่ีอไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒  
หรือไม่   

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๒  โปรด
ยกมือ 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๒  โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒  

     รับรอง  จ านวน  ๒๕  เสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 
 

นายสมยุทธ์... 



- ๘ - 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ ต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒   

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบในวาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๒  โปรดยกมือ 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๒  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบในวาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒  

     รับรอง  จ านวน  ๒๕  เสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองอื่นๆ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายกิจชนะ  ศรีกรุณา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๓ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องการซ่อมถนน  

เช่ือมหมู่  ๑๑  กับหมู่  ๓  ท่ีเคยทวงถามไว้ขอให้ช่วยด าเนินการให้ด้วย  และจาก
การเดินทางผ่านบริเวณบ้านสันทราย  หมู่  ๑  พบว่าถนนเริ่มผุพังเป็นหลุมหลายจุด   
ยิ่งหากปล่อยไว้ในช่วงฤดูฝนท่ีจะถึงนี้  น้ าจะยิ่งเซาะให้ถนนพังยิ่งขึน้ฝากผู้บริหาร
ด าเนินการให้ด้วย 

นายทรงเพชร  ใจทน  ส าหรับการซ่อมถนนหมู่  ๑๑  เช่ือมหมู่  ๓  และของหมู่  ๙  กับหมู่  ๑๗   
นายก อบต.ทรายขาว ผมได้ลงนามแบบไปเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับถนนบ้านสันทรายเราได้รับงบประมาณ 

ในการท าถนนใหม่  จ านวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง   

นายยงยุทธ์  เพียรนา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๕ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอทวงถามเรื่องการซ่อมแซม  

ถนนซอยบ้านก านันกรุง    

นายทรงเพชร  ใจทน  จะให้เจ้าหน้าท่ีเร่งด าเนินการให้ 
นายก อบต.ทรายขาว  

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๕.๐๐  น. 
 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางวัชราพร  อริยะมั่ง)            

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  



- ๙ - 
 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร)            

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ได้ผ่านการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  

 

 

       (ลงช่ือ)..............................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกิจชนะ   ศรีกรุณา)  
 
 
       (ลงช่ือ)...............................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสันติ  แดงตุ้ย) 
 

 
       (ลงช่ือ)...............................................กรรมการ/เลขานุการฯ 

      (นางเรณู  แปงเมือง) 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  
๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย
............................  สมัยท่ี............................  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี............................................... ๒๕๖๒  
เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 


