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(สําเนา) 
รายงานประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาํปี 2560  
วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
----------------------------------------------------- 

1. รายชื่อผู้มาประชุม 
1.1 นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.2 นายโสภณ มันศิร ิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.3 นายวินัย ใหม่ก๋งลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 
1.4 นายบุญม ี โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.5 นายแสนสุข เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.6 นายสุรยิา ใหม่ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.7 นายทนู ใหม่หะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.8 นายสุชาติ ใหม่โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.9 นางเตือนใจ แก่นจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.10  นายสุวรรณ แจ่มศร ี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
1.11 นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.12 น.ส. เดือนรุ่ง สาโร สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.13 นายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
1.14 นางจันทร์เพ็ญ มันทสูตร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
1.15 นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 
1.16 นายทสพร  จินดารักษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่ 
2. รายชื่อผู้ไม่มาประชุม    
2.1 นายคณพัฒน์ บุญวาที สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
2.2 นางนิษา จรพิภพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
2.3 นายสรวิชญ์ ใหม่เมธี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.     นายสมชาย ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
2.     นายสมบูรณ์ ใหม่สาล ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.     นายต่ิง วรรณโมลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
4.     นายรุ่งศกัด์ิ  บุญวาที เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
5.     นางดวงกมล             ผลเจรญิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 
6.     นายวิชัย                 โพธิสวัสด์ิ ผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุ 
7.     นายสุชิน                 ใหม่สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 6 
8.     นางจันทิรา ใหม่สุวรรณ ประธาน อสม. 
9.     นางสาวสาวิตรี สงคราม ผู้แทนจาก รพ.สต.เมืองใหม ่
10.   นางสุภาพร พุทธิสาร ผู้อํานวยการกองคลัง 
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11.    นายวิทยา           กองทุ่งมน  นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
12.    นายปฐมพงศ์ วงศ์กลม  นักวิชาการสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
13.    นางสาวอรพิน       สวัสดิรักษา  หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.  
14.    นายองอาจ รอดพิทักษ์  รองปลัด อบต.เมืองใหม ่
15.    นายวิโรจน์ สาโร  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 7 
16.    นายธีระ มณทักษิณ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝา่ยรักษาความสงบ หมู่ที ่4 
17.    นายวรพจน์ ศิลาพรพรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 
18.    นางสาวปาณภัช ยันตะพลา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
19.    นางปริศา            รุจิระ  ท้องถิ่นอําเภอราชสาส์น 
20.    นางสุอําพัน ธัญญาวุฒิ  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 8 
21.    นายอาทิตย์ศรุต       หารไชย  นักทรัพยากรบุคคล 
22.    นางสาวปราณี       แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางคา 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มา
ครบองค์ประชุมแล้ว นายทสพร จินดารักษ์ ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560 ให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ จากน้ันได้
เรียนเชิญ นายสุจิตร์  ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ขึ้น
ทําหน้าที่ประธานการประชุม และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่  ตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ              - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ประชุมสภาฯ สมัย

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 น้ัน 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําเพ่ิมเติมหรือไม่.........../หากไม่มีขอมติสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจําปี 2559  
ด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
 1  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2559  โปรดยกมือครับ 
- มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง 14 คน 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่  4  
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2559  โปรดยกมือครับ 

-/มีสมาชิก... 
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- มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่รับรอง  -  คน 
- มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 

มตทิีป่ระชุม  มีมติรบัรองรายงานการประชุมเปน็เอกฉันท ์
    
ระเบยีบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แล้ว 

- ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

5.1 ญตัตกิารกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่  
ประจําปี 2560 และสมัยสามัญประจําปี สมัยแรก ประจําปี 2561 
  

ประธานสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี
และข้อ 11 (3) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้สภา องค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วันและพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 
53 ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด โดยสมัยประชุมสามัญ สมัยหน่ึง ๆ ให้
กําหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

ดังน้ัน จึงขอนําปรึกษาที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบลในการ
กําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําปี วันเริ่มประชุม และระยะเวลาของแต่ละสมัย
รวมท้ังวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
ถัดไปด้วย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียด 

 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือให้การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบล สมัย
สามัญประจําปี มีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตําบล 
จึงขอนําปรึกษาการกําหนดจํานวนสมัยสามัญ ประจําปี วันเริ่มประชุมและระยะเวลา  

-/ของแต่ละ... 
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 ของแต่ละสมัยประชุมสามัญประจําปี 2560 รวมท้ังวันเริ่มประชุมและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี สมัยแรก ของปีถัดไป คือ พ.ศ. 2561 โดยขอ
กําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําปี 2560 จํานวนรวม 4 สมัย ซึ่งสมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ประจําปี 2560 ได้กําหนดไว้แล้ว 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความเห็นหรืออภิปรายเก่ียวกับการกําหนดจํานวน

สมัยสามัญประจําปี 2560 หรือไม่.........../หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิก
สภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดจํานวนสมัยการประชุม สามัญ ประจําปี 2560 
จํานวน 4 สมัย โปรดยกมือครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  14  คน 
 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดจํานวนสมัยการประชุม สามัญ ประจําปี 

2560 จํานวน 4 สมัย โปรดยกมือครับ 
 - มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 

- มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้กําหนดจํานวนสมัยการประชุม สามัญ ประจําปี 2560 จํานวน 4 สมัย

เป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2560 แล้ว 

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดสมัยประชุมสภาฯ ประจําปี 2560 
ต่อไป  

 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอนําเรียนปรึกษาการกําหนดสมัยสามัญ ประจําปี 
2560 ดังน้ี 

  - สมัยสามัญ ประจําปี สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 29 
เมษายน 2560 มีกําหนด 15 วัน เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาฯ กําหนดให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และ
ตุลาคม ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 14 (5)  

- สมัยสามัญ ประจําปี สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 – 28 
สิงหาคม 2560 มีกําหนด 15 วัน เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 

- สมัยสามัญ ประจําปี สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 29 
ตุลาคม 2560 มีกําหนด 15 วัน เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 , รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

-/สภาองค์การ... 
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สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และกําหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 14 – 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  มีกําหนด 15 วัน 

 
ประธานสภาฯ ในวาระน้ี ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาว่าเห็นสมควรตามที่นําปรึกษาหรือไม่

............/เชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นด้วยครับ............./มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่............../หากไม่มีผม
จะขอมติที่ประชุม ดังน้ี 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 29 เมษายน 2560 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมอืครับ 

 - มสีมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  14  คน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี ระหว่างวันที่ 15 – 29  เมษายน 2560 มีกําหนด 15 วัน โปรดยกมือ
ครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
- มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง   1  คน 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดตามท่ีนําปรึกษาคือสมัย

สามัญประจําปี สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 29 เมษายน 2560 
มีกําหนด 15 วัน ต่อไปจะเป็นการขอมติการประชุมสมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 3 
ประจําปี 2560 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 – 28  สิงหาคม 2560 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมือครับ 

 - มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  14  คน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2560 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมือครับ 

 - มสีมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
- มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสามัญ 

ประจําปี สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2560 มี
กําหนด 15 วัน ต่อไปจะเป็นการขอมติการประชุมสมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 4 
ประจําปี 2560 

-/สมาชิกสภาฯ... 



6 
 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจําปี สมัยที่ 4 
ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2560 มีกําหนด 15 วัน โปรดยก
มือครับ 

 - มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  14  คน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2560 มีกําหนด 15 วัน มี
กําหนด 15 วัน โปรดยกมือครับ 

 - มสีมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
- มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําปี สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 29  ตุลาคม 2560 มี
กําหนด 15 วัน  
          สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมการกําหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561 ตามที่เลขานุการได้นําปรึกษาในที่
ประชุมไว้ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี สมัยแรกของปี 
พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมือครับ 
- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ  14  คน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี สมัยแรก
ของปี พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีกําหนด 15 วัน 
โปรดยกมือครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
- มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ สรุปว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําปี สมัยแรก ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มี
กําหนด 15 วัน เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติเรียบร้อยแล้วจะได้ทําประกาศของสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พร้อมติดประกาศ ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ต่อไป 

 -/ระเบียบวาระ... 
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ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
5.1 ญตัติขอความเหน็ชอบร่างข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบล 
เมืองใหม่  เรือ่ง  สถานที่จําหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ.2560  

ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้เสนอญตัติ ร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.2560 ให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายก อบต. เมืองใหม่ แถลงญัตติ
ต่อที่ประชุมสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายก อบต.   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ มีสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในพ้ืนที่ที่อาจไม่ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักในการดําเนินการกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร อัตราค่าธรรมเนียม ตลอดจนหลักเกณฑ์
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร ผู้บริหารจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติฯ โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง 
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ดังน้ี 

 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จําหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

   เหตุผล 
 โดยที่การดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกําหนดสุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการ
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือ
รับรองการแจ้งให้ดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดําเนิน
กิจการสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร จึงตราข้อบัญญั ติ น้ี 
รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ  ที่เสนอให้สภาฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

-/ขอขอบคุณ... 
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ขอขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาญัตติ  ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาฯ  ต้องพิจารณาเป็น 3 
วาระ ฉะน้ัน ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ลงมติรับ
หลักการหรือไม่น้ัน  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะซักถามหรือขออภิปรายหรือไม่ครับ
............/หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ด้วยครับ 

  - สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 โปรด
ยกมือครับ 

  - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือรับหลักการ  14  คน 
  - สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 
โปรดยกมือครับ 

  - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่รับหลักการ  -  คน 
  - มีสมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
มติที่ประชุม    เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 เป็นเอกฉันท์ 
 
ส.อบต.เดือนรุ่ง สาโร เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวเดือนรุ่ง สาโร  
ส.อบต.ม.7 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 7 ขอเสนอให้สภาพิจารณา 3 

วาระรวดเดียวค่ะ 
 
ประธานสภาฯ หากท่านสมาชิกสภาฯ เสนอให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว    

ผมขอผู้รับรองครับ 
นายวัฒนา  โพธา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา โพธา 
ส.อบต. ม.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 
 
นางเตือนใจ แก่นจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางเตือนใจ  แก่นจันทร์ 
ส.อบต. ม.5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ขอรับรองค่ะ 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่..........หากไม่มี ดังน้ันมติของที่

ประชุม คือ อนุมัติให้พิจารณา 3 วาระ รวดเดียว 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 3 วาระ รวดเดียว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสอง ถือว่าการพิจารณา  

-/วาระที่ 2... 
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วาระที่ 2 น้ัน ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  โดยให้ประธานที่
ประชุม  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา
วาระที่  2  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะขอแปรญัตติ  ขอเชิญครับ............../หาก
ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดแปรญัตติ  ถือว่าที่ประชุมมีมติให้คงตามร่างข้อบัญญัติฯ 
เดิมทุกประการ  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่  เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560  ใน
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  โปรดยกมือครับ 
 - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  14  คน 
 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  โปรดยกมือครับ 
 - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่เห็นชอบ   -   คน 
 - มีสมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง   1   คน 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่เป็นเอกฉันท ์
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ เรื่อง 

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2560 เสร็จสิ้นแล้ว ด้วยมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในขั้นตอนต่อไปจะได้นําเสนอนายอําเภอราชสาส์นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  การพิจารณาญัตติในระเบียบวาระที่  5.2  เสร็จสิ้นเพียง
เท่าน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะอภิปรายหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่  

ขอเรียนเชิญครับ  
 
นายวัฒนา  โพธา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา โพธา 
ส.อบต. ม.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 ขอนําเรียนแจ้งและปรึกษา

ต่อที่ประชุม ดังน้ี 
 1. ขอเรียนสอบถามความคืบหน้าเรื่องถนน คสล.วัดเตาอิฐ หมู่ที่ 8 ที่เคยนําเสนอไว้แล้ว 
 2. การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว 

ขอขอบคุณผู้บริหารที่ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับ 
 3. เมื่อปี พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ 

ขอสอบถามว่าจะได้รับเมื่อไหร่ครับ 
  
นางเตือนใจ แก่นจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางเตือนใจ  แก่นจันทร์ 
ส.อบต. ม.5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ขอเรียนสอบถามเรื่องไฟฟ้า

ส่องสว่างจากปากทางถึงวัดเมืองใหม่ทุ่งรวงทองดับ จํานวน 5 จุด ขอให้ช่วย
ตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยค่ะ 

-/สมาชิกสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนมีเรื่องใดจะอภิปรายหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่
........./หากสมาชิกสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ ใดแล้ว  วันน้ีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุม
แล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันน้ี  ขอปิดประชุมเพียงเท่าน้ีครับ  

 
เลกิประชุมเวลา  15.25  น. 
 

(ลงช่ือ)           ทสพร  จินดารักษ์             ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
                    (นายทสพร  จนิดารักษ์) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ 
 
 
    (ลงช่ือ)           สจุิตร์  ศิริทรัพย์                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสุจิตร์  ศิรทิรัพย์) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

-  ตรวจแล้วถกูต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  
                       สมัยสามญั สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 
 
 

(ลงช่ือ)         บุญมี  โลหะเจริญ       ประธานกรรมการ  
                  (นายบุญม ี โลหะเจริญ)       
 
                             

(ลงช่ือ)         คณพัฒน์  บุญวาที         กรรมการ 
   (นายคณพัฒน์  บุญวาท)ี 

 
 

(ลงช่ือ)            นิษา  จรพิภพ            กรรมการ 
                      (นางนิษา  จรพิภพ)  


