
 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป  ๒๕๕5  ครั้งที่ 2 

วัน ที่  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕5 
เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

ณ    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        งานกิจการสภาฯ
 สํานักงานปลัด อบต . 

 



 

การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/๒๕๕5  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 สิงหาคม  ๒๕๕5 หนา ๑ 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4  ประจําป  2555  ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2555  เวลา 09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
-------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/2555 

ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม  2555 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  3.1   เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  
วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)  และวาระท่ี  3  ข้ันลงมติ 
  3.2  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เรื่อง การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555 

3.3 เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
-ไมมี  
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การประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๕5 ครั้งท่ี 2  วันท่ี 15 สิงหาคม  ๒๕๕5 หนา 2 

 -สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕5  ครั้งท่ี  2  วันท่ี  15  สิงหาคม  ๒๕๕5    
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

------------------------------------ 
รายช่ือ สมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม     ดังนี้ 
๑. นายกอน  กอบกระโทก ตําแหนง ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง รองประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๓. นายบุญสง  ภาพกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๒ 
๔. นางจอย   เคลากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
๕. นายกิตติ  กาจกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๖. นายอัด  เพ็งกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๓ 
๗. นายแฉลม   กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
๘. นายมานะ  ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๕ 
๙. นางอํานวย  นอยเข็มทอง ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 

๑๐. นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 
๑๑. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๘ 
๑๒. นายสมหมาย  บุญกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๓. นายสุนทร  แมนเมธี ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๙ 
๑๔. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๕. นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๑ 
๑๖. นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๐ 
๑๗. นายหัน  คุมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 
๑๘. นายชวย  สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๑๓ 
๑๙. นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภา อบต.กระโทก 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม  
1. นายเฉลิมพล  ทองเกิด ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๔ 
2. นายนอย  ตามกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  ๖ 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
๑. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๒. นายจุล    ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๓. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๔. นายเปย    ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
เริ่มประชุม       เวลา  09.00   น. 
                   เม่ือสมาชิกสภา  อบต.กระโทก  มาครบองคประชุมแลว  จํานวน  18   คน  นายกอน   
กอบกระโทก   ประธานสภา  อบต . กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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ประธานฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4/2555  

ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  2555 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป  
2555  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม 2555  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว 
จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา 
1 นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ  ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  2555  ครั้งท่ี 1  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี  
7  สิงหาคม  2555  ตอไป 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 

3.1  เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2556   วาระท่ี  2   (ข้ันแปรญัตติ)   และวาระท่ี  3 (ข้ันลงมติ) 
ประธานฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจําป 2555 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 7  สิงหาคม  2555   ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ได
พิจารณารับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556   ในวาระท่ี 1  
(ข้ันรับหลักการ)  และมีมติใหสงใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาโดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไว 2 วัน  คือตั้งแตวันท่ี 8 – 9  สิงหาคม 2555 โดยใหเสนอคําแปรญัตติกอน
เวลา 16.30 น. ของวันท่ี 9  สิงหาคม 2555  โดยคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคํา
แปรญัตติ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. 

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2556   กลับคืนใหกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกแลว  ปรากฏไมมีสมาชิกหรือ
ผูบริหาร อบต. เสนอคําแปรญัตติแตอยางไร 

ในวันนี้จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) ซ่ึงตามระเบียบฯ กําหนด 
ดังนี้ 

ขอ 51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2  ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปร 
ญัตติ  หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  
ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดท่ีมีมติไปแลว  ขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได  โดยไมให  
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มีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก  ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาว
แลว  การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ  เปนอันระงับไวกอน   แตถาไมเปนการขัดแยงท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป  
สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวมเดียวท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลว
ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนวันประชุม  เวนแต
กรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
  ในการประชุมตอวาระท่ี 2  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไวนั้น 
  ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3  ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย   ถามีเหตุอันสมควร 
ประธานฯ เนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้  ไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  จึงขอใหสมาชิกฯ ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)   และลงมติในวาระท่ี 3  (ข้ันลงมติ)  ตอไป 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหผานในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ และวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) เปนเอกฉันท ดังนี้ 

- มีมติเห็นชอบ  17  เสียง   ไมเห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   โดยใหเสนอ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   เพ่ือใหนายอําเภอพิจารณาอนุมัติ  
เพ่ือประกาศใชเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 
  3.2  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เรื่อง การควบคุมอาคารและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2555 
นายก อบต.กระโทก      ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.กระโทก   กระผม จ.ส.อ.บุญเยี่ยม   
หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก  ขอเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การ
ควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555   เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดพิจารณา โดยมีหลักการ
และเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติฯ ดังตอไปนี้ 

ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555 
เหตุผล 

โดยท่ีเปนการเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีผูปลูกสรางอาคาร  ตอเติมหรือดัดแปลง 

อาคารในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตองปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะอาคารตางๆ รูปแบบ
โครงสรางอาคาร สวนตางๆ ของอาคารท่ีจะตองจัดใหมีข้ึน  แนวระยะหางของอาคารแตละอาคาร ท้ังนี้ เพ่ือให
มีขอประโยชนแหงความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การอํานวยความสะดวกแกการจราจร  ตลอดจนการขอมูลสถิติท่ีจําเปน  และ
เตรียมพรอมรองรับการประกาศใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  อันจะเปนผลให
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   มีผลใชบังคับในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ใน
อนาคตอันใกล รวมถึงเพ่ือปฏิบัติการในการบริหารจัดการ ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล  ปจจุบัน ประกอบกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.  2537  บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  จึงจําเปนตองตรา
ขอบัญญัตินี้ข้ึน 
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ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2555 ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 43 และในการพิจารณาของสภา อบต. เปนไปตามระเบียบฯ  
ขอ 45 กําหนดวาญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารหรือสมาชิกสภา 
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ี 2  ใหท่ีประชุมสภาเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และระเบียบฯ ขอ 47 กําหนดวาในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติ วาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาปรึกษากันในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปราย หามมิใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาจะได
อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแลวและในระเบียบฯ ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแลว 
ถาจะตองใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาสงขอบัญญัติไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา  โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอวาแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555  
โดยขอใหสมาชิกสภาไดพิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทางนายก อบต.กระโทก เสนอมา โดยขอใหมีการพิจารณา
วารางขอบัญญัติฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  ขอเชิญเสนอวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว (ขอเชิญครับ)  
นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผูรับรอง 1 นายบุญสง  ภาพกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2  และ นายสมพงษ  แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8 
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม (เวนระยะ) หากไมมีผูเสนอจะขอใหสมาชิกสภาลงมติ 
ตามท่ี นายสมพอ  อดิชัยกุล  เสนอใหการพิจารณาเปน สามวาระรวดเดียว 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว 
  -เห็นชอบ 17 เสียง   -ไมเห็นชอบ - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555 เปนสามวาระรวดเดียว จะไดดําเนินการตามท่ีมติท่ีประชุมสภา 
อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติในวาระท่ี 1 
 ข้ันรับหลักการ โดยกอนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอใหสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายใหอภิปราย
กอนท่ีจะมีการลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินี้หรือไม  

ท่ีประชุมสภา ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง  
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางและสมควรแลว จะขอมติท่ีประชุม
สภา อบต.กระโทก วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุม
อาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555 หรือไม โดยการยกมือขอมติครับ 
มติท่ีประชุม รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุมอาคาร
และส่ิงปลูกสราง พ.ศ.2555 
  -รับหลักการ 17  เสียง   -ไมรับหลักการ - เสียง    -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555 แลวตอไป จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 
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 ข้ันแปรญัตต ิ ซ่ึงตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคสี่ กําหนดไววาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได และในการพิจารณาใน  

วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเปนกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความวา สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เปนกรรมการแปรญัตติ และ
ประธานสภา ซ่ึงเปนประธานท่ีประชุมสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอใหสมาชิก อบต. เสนอ
คําแปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไมมีผูใดเสนอคําแปร
ญัตติ) 
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติตอสภา อบต. ก็เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2555  ท่ี
เสนอโดย นายก อบต.กระโทก  ตอไปจะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 
 ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภา อบต. จะไดมีมติใหมีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตรา
เปนขอบัญญัติหรือไม และเนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติใหมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
และท่ีประชุมไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี 2  
ข้ันแปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตอไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ แหงรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุมอาคารและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2555  
โดยเอกฉันท -เห็นชอบ  17  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง    -งดออกเสียง  1  เสียง 
  3.3  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 
นายก อบต.กระโทก      ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.กระโทก   กระผม จ.ส.อ.บุญเยี่ยม   
หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก  ขอเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 เพ่ือใหสมาชิก
สภา อบต.กระโทก ไดพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติฯ ดังตอไปนี้  

ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555  

เหตุผล 
 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูประกอบการคา  และใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  อันจะเปน
ประโยชนในการกํากับดูแล  และการอํานวยความสะดวกแกผูรับใบอนุญาต   และปองกันเหตุเดือนรอน  
รําคาญท่ีจะเกิดแกประชาชน  ตลอดท้ังเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยแกทองถ่ิน  จึงจําเปนตองตรา
ขอบัญญัตินี้ข้ึน ประกอบกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537  บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ข้ึน 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555  ซ่ึงเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 43 และในการพิจารณา
ของสภา อบต. เปนไปตามระเบียบฯ  
ขอ 45 กําหนดวาญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารหรือสมาชิกสภา 
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จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ี 2  ใหท่ีประชุมสภาเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และระเบียบฯ ขอ 47 กําหนดวาในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติ วาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาปรึกษากันในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปราย หามมิใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาจะได
อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแลวและในระเบียบฯ ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแลว 
ถาจะตองใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาสงขอบัญญัติไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา  โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอวาแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 โดยขอใหสมาชิกสภาไดพิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทาง
นายก อบต.กระโทก เสนอมา โดยขอใหมีการพิจารณาวารางขอบัญญัติฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเปนสามวาระ
หรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  ขอเชิญเสนอวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว (ขอเชิญครับ)  
นายชวย  สาคะเรศ  ส.อบต.หมูท่ี 13  เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผูรับรอง 1 นายหัน  คุมกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 13  และ นายสมหมาย  บุญกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 9 
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม (เวนระยะ) หากไมมีผูเสนอจะขอใหสมาชิกสภาลงมติ 
ตามท่ี นายชวย  สาคะเรศ  เสนอใหการพิจารณาเปน สามวาระรวดเดียว 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว 
  -เห็นชอบ 17 เสียง   -ไมเห็นชอบ - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555  เปนสามวาระ
รวดเดียว จะไดดําเนินการตามท่ีมติท่ีประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติในวาระท่ี 1 
 ข้ันรับหลักการ โดยกอนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอใหสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายใหอภิปราย
กอนท่ีจะมีการลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินี้หรือไม  

ท่ีประชุมสภา ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง  
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางและสมควรแลว จะขอมติท่ีประชุม
สภา อบต.กระโทก วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 หรือไม โดยการยกมือ
ขอมติครับ 
มติท่ีประชุม รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุมกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  พ.ศ.2555 
  -รับหลักการ 17  เสียง   -ไมรับหลักการ - เสียง    -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 แลวตอไป จะมี
การพิจารณาในวาระท่ี 2 
 ข้ันแปรญัตต ิ ซ่ึงตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคสี่ กําหนดไววาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได และในการพิจารณาใน  
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วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเปนกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความวา สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เปนกรรมการแปรญัตติ และ
ประธานสภา ซ่ึงเปนประธานท่ีประชุมสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอใหสมาชิก อบต. เสนอ
คําแปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไมมีผูใดเสนอคําแปร
ญัตติ) 
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติตอสภา อบต. ก็เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.  
2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555 ท่ีเสนอโดย นายก อบต.กระโทก  ตอไปจะมีการพิจารณาใน
วาระท่ี 3 
ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภา อบต. จะไดมีมติใหมีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตรา 
เปนขอบัญญัติหรือไม และเนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติใหมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
และท่ีประชุมไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี 2  
ข้ันแปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตอไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ แหงรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2550 และ
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2555    โดยเอกฉันทดังนี้  

-เห็นชอบ  17  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง    -งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  ไมมี  
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจําป 2555  ครั้งท่ี 2  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  
ประจําป  2555   
 
เลิกประชุมเวลา   12.15 น. 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

                                    (ลงชื่อ)   กอน  กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายกอน  กอบกระโทก) 

                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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