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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.25๖๐ 

วันที่ ๑๙  ธันวาคม  25๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

*******************  
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธภัฎ  ไชยกุล ประธานสภาเทศบาล ธภัฎ  ไชยกุล  
๒ นางดวงพร  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล ดวงพร  ธานี  
๓ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๔ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๕ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย   ศรีธัญ  
๖ นายใหม่  ค าประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ใหม่  ค าประเสริฐ  
๗ สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  

 
ผู้ลาประชุม    จ านวน   ๒    คน    

๑. ส.ท.ศักดิ์ชัย   บุญตา    รองประธานสภา  (ลาป่วย) 
๒. ส.ท.มาลา   ศรีดาโคตร    สมาชิกสภา  (ลาป่วย) 

ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางแก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล ผอ.กองคลัง แก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล  
๒ จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล ศุภัช  อภัยจิตต์  
๓ นายอนันต์   ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรี อนันต์   ศรีรักษา  
๔ น.ส.กิตติมา แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัด กิตติมา  แก้วอุดม  
๕ นางจิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์ นักวิเคราะห์ฯ จิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์  
๖ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  

 
เวลา  ๐๙.๓๐ น.   สมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมกัน  ณ ที่ประชุมสภาฯ จ านวน  ๖  ท่าน เมื่อ

เวลา  ๐๙.๓๐ น. เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอยู่  เลขานุการสภาฯ  เชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจ าที่ และเชิญประธานสภาฯ จุด ธูป 
เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ อ่านประกาศเรียกประชุม  ระเบียบ
วาระการประชุม และเชิญประธานสภาด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป    

ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวารระการประชุม  ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   เรื่องการลาของสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๒ ท่าน  คือ ส.ท.ศักดิ์ชัย  

บุญตา  รองประธานสภา แล  ส.ท.มาลา  ศรีดาโคตร  สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งทั้ง
สองท่านได้ขอลาป่วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี 25๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประชุมสภาหรือไม่  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งก่อนจะมีการรับรองรายงานการประชุมใน
วันนี้ 

ส.ท.ดวงพร   แจ้งต่อที่ประชุมในการแก้ไขข้อความในหน้า ๕  ข้อความเดิม “รายและ 
ความคิดเห็น”  แก้ไขเป็น “รายงานและความคิดเห็น” 

ประธานสภา    ขอบคุณท่าน ส.ท.ดวงพรฯ และสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะแก้ไข 
   เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่  

 สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาโดยละเอียด
แล้วไม่มีท่านใดเสนอให้แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการประชุม
สภา 

ประธานสภา   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 25๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม 
   ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย 
   ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 25๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม 
   ๒๕๖๐ ด้วยมติ  ดังนี้ 
  รับรอง  ๕ เสียง 
  ไม่รับรอง - เสียง 
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
  เวลา  ๑๐.๐๗  น. 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภา  ๓.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

พ.ศ.๒๕๖๑    
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ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้เสนอร่างเทศบัญญัติ    เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑  จึงเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองศรีไคชี้แจงรายละเอียดการจัดท าเทศบัญญัติดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้มอบหมายให้ 
   กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นนโยบายให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมให้ 
   บ้านเรือนและอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่เทศบาล  
   ดังนั้น จึงได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
   พ.ศ.๒๕๖๑  ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลเมืองศรีไคในการประชุมวันนี้  ซึ่งมีรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้ 
   น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแล้ว  จึงขอให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาต่อไป        
ประธานสภา   ประธานสภาแจ้งให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนและการ 
   ด าเนินการของสภาเทศบาลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้  
เลขานุการสภา   ชี้แจงถึงระเบียบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 45 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา 
   ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
   สามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวจะต้องได้รับการอนุมัติ 
   จากที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวจาก 
   ที่ประชุมสภาฯ แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรรม 
   การแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้มีการพิจารณาในสามวาระ 
รวดเดียวหรือไม่ 

ประธานสภา   แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาว่าจะอนุมัตใิห้มีการพิจารณาร่างเทศ 
   บัญญัติดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
ส.ท.ดวงพร   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียว 
ส.ท.วันชัย   เห็นด้วยกับ ส.ท.ดวงพร 
ประธานสภา   แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันปรึกษาหารือโดยละเอียดอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ 
   ประชุม 
ที่ประชุม            ได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  ว่าจะให้มี 
   การพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่  และได้ซักถามถึงระเบียบกฎหมายที่ 
   เกี่ยวข้องและผู้ถูกซักถามได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว และไม่มี 
   สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีก 
ประธานสภา       ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ 
   ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑   ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
   ในสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ 
   ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑  ในสามวาระรวดเดียว ด้วยมติ  
   ๖  เสียง  เวลา ๑๐.๒๕ น.  
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ประธานสภาฯ        ต่อไปจะเป็นการประชุมเพ่ือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ 
   ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระแรก (ขั้นการรับหลักการ)   
   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดเพ่ือจะได้มีมติและพิจารณาด าเนินการต่อไป  
   และให้เลขานุการสภาฯ  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว   
เลขานุการสภาฯ   แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด 
   น้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
    ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.
   ๒๕๖๑  ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
   หลักการ 
    เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมัน
   บ าบัดน้ าเสียในอาคาร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย 

   การเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ าเสีย ซึ่งให้ความส าคัญกับการจัดการระบบบ าบัด
   น้ าเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียและเป็นการปรับปรุง
   คุณภาพน้ าให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ าเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไข
   ปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ประกอบกับ 
   มาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติ และ
   มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
   ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   เหตุผล 
  เนื่องด้วย เทศบาลต าบลเมืองศรีไคในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงทาง 

   สภาพสังคมอย่างรวดเร็ว โดยในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไคท่ีมีการเพ่ิมขึ้นของ 
   จ านวนประชากร นักศึกษา อาคารร้านค้า บ้านจัดสรร และหอพักเกิดขึ้นอย่าง 
   รวดเร็ว ท าให้เป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่น เกิดการขยายตัวของเมืองและการ 
   ขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบว่า มีอาคาร ร้านอาหารและครัวเรือนเป็นจ านวนมากที่
   ปล่อยน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและแหล่งน้ าสาธารณะ ท าให้เกิดปัญหา
   น้ าเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนทั้งทางด้านการเกษตรแหล่งแพร่เชื้อ
   โรค เกิดเหตุร าคาญ ส่งกลิ่นเหม็นและทัศนียภาพไม่ดี ดังนั้น  เทศบาลต าบลเมือง   
   ศรีไค จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินการบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือน โดยเฉพาะ
   อาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า โดยก าหนดให้
   ติดตั้งบ่อดักไขมัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่ง 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.  
   ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
   การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)      พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้มอบหมายให้  
   กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นนโยบายให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมให้
   บ้านเรือนและอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสีย จึงเห็นสมควรที่จะให้
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   กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
   อาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ต่อไป 

  เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ.  
   ๒๕๖๑ 
    โดยที่เป็นการไ สมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง การ
   ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือใช้ในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่ง 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
   มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
   พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค โดย
   ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค และผู้ว่าราชการจังหวัด 
   อุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไคข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ  ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง 
   การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑” 
    ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เมื่อได้ 
   ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค แล้วเจ็ดวัน 
    ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งอ่ืนใดในส่วน
   ที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัติ
   นี้แทน 
    ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
    “น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสาร
   ที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
    “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือ
   สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
    “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจาก
   น้ าหรือน้ าเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
    “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การ
   สาดน้ า หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
    “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง 
   คู คลอง แม่น้ า ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็น
   ของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ า
   ธรรมชาติได้ 
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    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค 
   หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค มอบหมาย 
    “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
   อ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
    ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหล
   ไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามัน
   และไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
    ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและ
   น้ าเสียตามข้อก าหนดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
    ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ด าเนินการติดตั้ง
   บ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย หากอาคารใด
   อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้ง
   บ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
    เมื่อด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง
   ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อนที่จะด าเนินการปล่อยน้ า
   จากบ่อดักไขมันลงสู่แหล่งระบายน้ า  
    ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ 
   ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
    (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหล
   ไปสู่แหล่งระบายน้ าด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้า
   สิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
    ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา เก็บขน 
   น้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน
   สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
    ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
   เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
    ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน 
   เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และให้เสียค่าปรับอีก
   ไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
   ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าเสียนั้น
   เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 



 

หน้า 7 จาก ๑๖ หน้า  
 

    ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
   ทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
    ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติ
   ตามเทศบัญญัตินี้ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง 
   อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ในชนบท เป็นต้น 
    ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
   และให้มีอ านาจออกประกาศ ข้อบังคับหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศ 
   บัญญัตินี้    

บัญชีแนบท้ายร่างเทศบัญญัติฯ  บทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับ 
ท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
   

ล้าดับ รายการ อัตราค่าปรับ  
ตาม พรบ.  ตามท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา จ านวน ข้อ จ านวน 
1 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ ๗ (๑) 

๖๐ ไม่เกิน 
1,000 

๙  

2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) 

๖๐ ไม่เกิน 500 ๑๐  

3 ค่าปรับรายวัน ในกรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าเสีย 

๖๐ 200/วัน ๑๐  

   
ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณเลขานุการสภา  และแจ้งต่อที่ประชุมให้ปรึกษาหารือกันถึง 

หลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียด 
ประธานสภา   แจ้งพักการประชุม  ๑๐ นาที  เวลา  ๑๐.๔๕  น.  
เลขานุการสภา   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมเมื่อเวลา ๑๐.๕๕ น.  
ประธานสภา   ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ส.ท.วันชัย   สอบถามต่อที่ประชุมในเรื่องของการบังคับใช้บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียกับ 
   อาคารประเภทใด อาคารเก่า หรืออาคารก่อสร้างใหม่ 
ปลัดเทศบาล   ในการบังคับใช้เทศบัญญัติดังกล่าวนี้  จะบังคับกับอาคารที่มีการระบายน้ า 
   ทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการ  
   เกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น  โดยมีระเบียบ  
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   กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายเกี่ยวกับควบคุมอาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับการ
   สาธารณสุข  ในส่วนของการบังคับใช้จะเกิดผลส าเร็จ หรือประสบปัญหาหรือไม่นั้น  
   เทศบาลจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาล  ในส่วนของการ 
   บังคับใช้ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างมาแล้วหรืออาคารเก่าจะต้องเป้นการขอความ 
   ร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ส.ท.ดวงพร   สอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ข้อ ๖ มาตรฐานบ่อดักไขมันที่เจ้าพนักงาน 
   ท้องถิ่นก าหนด  หมายถึงบ่อดักไขมันที่ทางเทศบาลก าหนดขึ้นไว้เป้นมาตรฐาน หรือ 
   มีมาตรฐานกลางก าหนดไว้หรือไม่ 
    ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน 
   เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗(๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
    ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน 
   เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเสียค่าปรับอีกไม่ 
   เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน 
   ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้ง บ่อดักไขมันและบ าบัดน้ า 
   เสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง 
    ส าหรับอัตราค่าปรับที่ก าหนดไว้ในร่างเทศบัญญัตินี้มีการก าหนดโดย 
   กฎหมายหรือเทศบาลก าหนดเอง 
ประธานสภา   ขอบคุณ ส.ท.ดวงพร  และเชิญปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด  
ปลัดเทศบาล   ส าหรับร่างเทศบัญญัติข้อ ๖ การก าหนดมาตรฐานบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย 
   ก าหนดโดยการประกาศเป็นมาตรฐานของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ 
   โดยแยกเป็นขนาดที่แตกต่างกันตามอาคารที่ใช้งานและผู้พักอาศัยในอาคาร 
  ส่วนอัตราค่าปรับที่ก าหนดในข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ นั้น  เทศบาลก าหนดให้  

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ 

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตรา
เทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้นจะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่
ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท และ 

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี
ละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

ข้อ ๗ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อบังคับนี้มี
ขอบเขตอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ มีอ านาจเปรียบเทียบคดี
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท   

    โดยจะก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติ
   ต่อไป 
ประธานสภา   ตามท่ีได้ร่วมกันปรึกษาในหลักการแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  
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   ส่วนอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือไม ่
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแล้ว ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในวาระ 
   แรก (ข้ันรับหลักการ) ว่าจะรับหลักการในร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
   บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑  ด้วยมติ  ดังนี้ 
    รับหลักการ ๕ เสียง 
    ไม่รับหลักการ - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
    เวลา  ๑๑.๒๑  น. 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อที่มี 
   การแปรญัตติหรือตามที่สภามีมติซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ  
   ๔๙  วรรคสี่  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ 
   ด้วยวาจาก็ได้  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณาต่อไป  
    ตามระเบียบข้างต้น  ในการประชุมวาระสองให้ที่ประชุมสภาเป็น 
   คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปร
   ญัตติ  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาว่าจะมีการ
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
   พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ เพ่ือจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป 
ที่ประชุม  เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาในสาระส าคัญ เช่น อัตราค่าปรับ ฯลฯ  
ส.ท.วันชัย  สอบถามต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในเรื่องของแบบการขออนุญาตติดตั้งบ่อ

ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  ว่ามีแบบค าขอหรือใบอนุญาตหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล  แจ้งในเรื่องของแบบค าร้องหรือค าขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย

ในอาคาร  เทศบาลใช้แบบค าร้องทั่วไปในการแจ้งการติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะมี
การออกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน าโดยกองช่างเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
ว่าเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในประกาศมาตรฐานบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร
ของเทศบาลหรือไม่   ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นไปตามแบบเทศบาลจะออกใบรับรอง
ให้กับผู้ร้องขอต่อไป 

ประธานสภา  แจ้งให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดอัตราค่าปรับต่อที่ประชุมสภา 
เลขานุการสภา  แจ้งบทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก

ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    บทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก  
   ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
ล้าดับ รายการ อัตราค่าปรับ  

ตาม พรบ.  ตามท้องถิ่นก าหนด 
มาตรา จ านวน ข้อ จ านวน 

1 ผู้ ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
ข้อ ๗ (๑) 

๖๐ ไม่เกิน 
1,000 

๙ ๑,๐๐๐ 

2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) 

๖๐ ไม่เกิน 
500 

๑๐ ๕๐๐ 

3 ค่าปรับรายวัน ในกรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าเสีย 

๖๐ 200/วัน ๑๐ ๒๐๐ 

 
ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันในรายละเอียดและความเหมาะสมของอัตรา 
   ค่าปรับที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา 
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางและซักถามข้อสงสัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ต่อที่
ประชุมสาเทศบาลโดยละเอียดแล้ว  และสภาเทศบาลเห็นด้วยกับการก าหนด       
บทก าหนดโทษและอัตราค่าปรับท้ายเทศบัญญัติ  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็น
อย่างอ่ืน ประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์  ด้วยมติ  ๖  เสียง  ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการแปร 
   ญัตติร่างเทศบัญญัติ บัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร     
   พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๔๓ น.  และ ให้มีการพิจารณาเป็นรายข้อเฉพาะอัตรา 
   ค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติฯ นี้   
ประธานสภาฯ      ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม  ในการพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติฯ  ในวาระที่สามนี้ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย   

เนื่องจากสภาเทศบาลไม่มีมติให้มีการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  
ประธานสภาจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑  ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ      
วารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  หรือไม ่
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อ 
   ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ  
   วารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ด้วยมติ 

เห็นชอบ   ๕    เสียง   
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
เวลา ๑๑.๕๕ น. 

  ๓.๔ เรื่องอ่ืน (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓)) ถ้าม ี
ประธานสภา  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลเมืองศรีไค  
ส.ท.วันชัย  เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว  โดยมี  ส.ท.
ดวงพร  ธานี, ส.ท.เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  เป็นผู้รับรอง  และไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอ่ืน  สภาเทศบาลจึงให้มีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ใหม่  

เนื่ องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรี ไคได้ เสนอให้มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคที่ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือหาประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ให้เลขานุการสภาแจ้งระเบียบ กฎหมาย ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ทราบ    

เลขานุการ   แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
   และการพ้นจากการเป็นกรรมการสภาท้องถิ่น  ดังนี้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้  

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติอนุมัติให้พ้นจากหน้าที่  

ประธานสภา   จากระเบียบกฎหมายที่เลขานุการสภา  ได้แจ้งต่อที่ประชุมการที่จะเลือก 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้นั้นสภาเทศบาลจะต้องมีมติในการให้ 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิมพ้นจากหน้าที่ก่อน  ตามข้อ ๑๐๖(๕)
   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
   ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นสมควรที่จะให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ  
   ประชุมใหม่หรือไม่ 
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    ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการคัดเลือก 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และได้สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง  
   สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม และเจ้าหน้าที่  
   ที่เก่ียวข้อง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามจนหมดประเด็นที่สงสัยแล้ว   
ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   หรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
   การประชุมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (จ านวน ๖ เสียง) ให้คณะกรรมการตรวจ  
   รายงานการประชุมพ้นจากหน้าที่ 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลถึง  
   หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตาม 
   ข้อ ๑๐๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา ซึ่ง 
   การเสนอชื่อหากสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
   สองคน ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  และเชิญท่าน  
   สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ส.ท.ใหม่   เสนอ ส.ท.ดวงพร  ธานี  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่
   ๑ โดยมี  ๑. ส.ท.วันชัย   ศรีธัญ ๒.ส.ท.เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  เป็นผู้รับรอง  ซึ่งไม่มี 
   ใครเสนอชื่อเพ่ิมอีก ถือว่า ส.ท.ดวงพร  ธานี  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจ 
   รายงานการประชุม คนที่ ๑ 
ส.ท.ดวงพร  เสนอ  ส.ท.เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม  คนที่  ๒  โดยมี  ๑. ส.ท.ใหม่  ค าประเสริฐ ๒. ส.ท.เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  เป็นผู้
รับรอง  ซึ่งไม่มีใครเสนอชื่อเพ่ิมอีก ถือว่า ส.ท.เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 

ส.ท.เกียรติศักดิ์   เสนอ  ส.ท.ใหม่   ค าประเสริฐ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   คนที่ ๓ โดยมี  ๑. ส.ท.วันชัย  ศรีธัญ ๒. ส.ท.ดวงพร  ธานี เป็นผู้รับรอง ซึ่งไม่มีใคร
   เสนอชื่อเพ่ิมอีก ถือว่า ส.ท.มาลา ศรีดาโคตร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจ
   รายงานการประชุม คนที่ ๓ 
ประธานสภา   กล่าขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการ 
   ตรวจรายงานการประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
   ต่อไป  
เลขานุการสภา   แจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ถึงการนัดประชุมคณะกรรมการตรวจ  
   รายงานการประชุมครั้งแรก  ตามข้อ ๑๐๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ซึ่งก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาเทศบาล และได้เสนอให้มีการประชุม
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งแรก  ในวันที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เพ่ือคัดเลือกประธาน  
   คณะกรรมการ ต่อไป 
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ประธานสภา   ท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   เกี่ยวกับการก าหนดวันประชุม  หากไม่มีก็ขอเชิญท่านคณะกรรมการตรวจรายงาน 
   การประชุมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันเวลาที่เลขานุการสภาได้นัด
      หมายไว้    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทุกท่านรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา  สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อ 

ราชการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบเชิญได้ 
  เสนอเรื่องห้องท างานของสภาเทศบาลโดยจะขอห้องกองการศึกษาเดิมและ

กั้นห้องข้างห้องกองการศึกษาใหม่จึงให้กองการศึกษาย้ายมาอยู่ห้องที่กั้นใหม่ 
นายกเทศมนตรี  แจ้งต่อที่ประชุมสภาว่า  ให้ห้องที่กั้นใหม่เป็นห้องท างานของสภาเทศบาล 

และให้กองการศึกษาอยู่ห้องเดิม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา  เชิญ  ผอ.กองคลังแจ้งเรื่องภาษีลูกหนี้ค้างช าระ 
ผอ.กองคลัง  แจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลว่าปัจจุบันกองคลังเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้

สรุปรายละเอียดลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  ของประชาชนในพื้นท่ี ๑๑  หมู่บ้าน  โดยแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 

ส.ท.เกียรติศักดิ์   แจ้งให้ทางเทศบาลออกเป็นหนังสือทวงถามตามระเบียบกฎหมาย  หรือแจ้ง 
   ให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ที่ประชุมรับทราบ 
นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติด้วยวาจาต่อประธานสภาเทศบาล   เพ่ือให้พิจารณาบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา  อนุญาตให้ นายอุทัย  เกษมทาง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  เสนอ
ญัตติด้วยวาจาได้ 

นายกเทศมนตร ี  กระผมนายอุทัย  เกษมทาง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  ขอเสนอ
ญัตติด้วยวาจาเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุม
สามัญสมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  จ านวน  ๑  ญัตติ  
ดังนี้ 

๑. ญัตติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประธานสภา   น าปรึกษาหารือต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคในเรื่องดังกล่าว   
ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้อง

ด าเนินการใน เรื่องดังกล่าว   
นายกเทศมนตรี   ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อสภาเทศบาลจนครบทุก 
   ประเด็นค าถาม   
ประธานสภา  สอบถามฝ่ายเลขาถึงระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการด าเนินการครั้งนี้ 
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เลขานุการสภา  ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ก าหนดว่า  
นอกจากญัตติท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ ญัตติดังต่อไปนี้อาจ
เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้   กล่าวคือ  ข้อ ๓๘ (๖) ญัตติที่
ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต และข้อ ๓๘ วรรคท้าย ก าหนดว่า ให้
ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้าดังกล่าวเข้าระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น   

ประธานสภา  พิจารณาญัตติดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าญัตติทั้งสองเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานของเทศบาล  จึงบรรจุญัตติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐  เข้าในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  ในระเบียบ
วาระท่ี ๔  ต่อไป  และให้เลขานุการสภาแจ้งรายละเอียดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  โดยแผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและ
   ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี   
    กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมา  เห็นว่าห้วงระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
   การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑  ก าหนดให้  
   แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
    ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
   โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเสนอญัตติ ในครั้งนี้ ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี 

๒. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ  ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มี
ความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ดี 

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ

หน้าที่  ดังนี้ 
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคมีข้อสงสัยที่จะสอบถามในเรื่อง 
   ของระเบียบ กฎหมาย ที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาหรือไม่  เชิญสอบถามได้ 
ที่ประชุม   ที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ประธานสภา  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติฯ ต่อไป   
นายกเทศมนตรี  กล่าวขอบคุณประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมแจกเอกสาร

ประกอบการเสนอญัตติครั้งนี้  ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูและพิจารณาต่อไป 
และมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 

หัวส านักปลัดเทศบาล  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลโดยละเอียด
   รายละเอียดตามเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี 
   พ.ศ.๒๕๖๐  ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณ  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อสงสัยที่จะสอบถาม 
   ในประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ที่เสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภาในวันนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีข้อสงสัยที่จะสอบถามและรับทราบผลการประเมินผลแผนพัฒนา 
   เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสอบถามสมาชิกสภา

เทศบาลว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ประธานสภา   กล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๔๗  น. 
 
 

 
     (ลงชื่อ)  สิบเอก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่   ๒๔  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
     (ลงชื่อ)             
                (นายเกียรติศักดิ์   นิยมวงศ์) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)                        
                   (นางดวงพร   ธานี) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)                 
               ( นายใหม่   ค าประเสริฐ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่............เดือน........................พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
     (ลงชื่อ)       
               ( นางสาวธภัฎ   ไชยกุล ) 

   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


