
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2556 ครั้งที่ 2 

วันที่ 15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๕6 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2556  เวลา 09.00 น.  

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง รับทราบการเขารวมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2556 

ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 6  สิงหาคม  2556 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  3.1   เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)  และวาระท่ี  3  ข้ันลงมติ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  ไมมี 
 

**************** 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2556 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  15  สิงหาคม  2556   เวลา  09.00  น.    
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

--------------------------------- 

รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายจิตร    โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
12 นางตุย      พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายสมพงษ   แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายอัด       หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม     ตามรายชื่อ  ดังนี้ 
    -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. 
 

นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง บุคลากร 



การประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2556 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2556  หนา 3 
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
                   เม่ือสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน 20 คน    
นายถนอม   คีมกระโทก  ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง รับทราบการเขารวมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
ประธานฯ       ตามท่ีอําเภอโชคชัย ไดกําหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  เม่ือวันจันทรท่ี  12  สิงหาคม  2556  ณ หอประชุมอําเภอโชคชัย   ซ่ึง อบต.กระโทก 
นําโดย จาสิบเอกบุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก นายก อบต.กระโทก  และสมาชิกสภา อบต.กระโทก  พรอม
ขาราชการและลูกจาง   ไดเขารวมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  โดยพรอมเพรียงกัน  จึงนําเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2556 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 6  สิงหาคม  2556 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  
2556 ครั้งท่ี 1 เ ม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว จึง
ขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม(เวนระยะเวลา 1 
นาที)     ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2556  ครั้งท่ี 1  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม  2556  
ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 

3.1  เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2557   วาระท่ี  2   (ข้ันแปรญัตติ)   และวาระท่ี  3 (ข้ันลงมติ) 
ประธานฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประจําป 2556 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 6  สิงหาคม  2556   ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ได
พิจารณารับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   ในวาระท่ี 1  
(ข้ันรับหลักการ)  และมีมติใหสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ไว 2 วัน  คือตั้งแตวันท่ี 7 – 8  สิงหาคม 2556 โดยใหเสนอคําแปรญัตติกอนเวลา 
16.30 น. ของวันท่ี  8  สิงหาคม 2556  โดยคณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปร
ญัตติ ในวันท่ี 9  สิงหาคม 2556   

บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2557   กลับคืนใหกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกแลว  ปรากฏไมมีสมาชิกหรือ
ผูบริหาร อบต. เสนอคําแปรญัตติแตอยางไร 

ในวันนี้จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) ซ่ึงตามระเบียบฯ กําหนดดังนี้ 
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ขอ 51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2  ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปร 
ญัตติ  หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว  
ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดท่ีมีมติไปแลว  ขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได  โดยไมให  
มีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก  ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาว
แลว   การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ 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)  ขอมติท่ีประชุมครับ (โปรดยกมือ) 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตต)ิ ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  18  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง   -งดออกเสียง  2  เสียง 
ประธานฯ ตอไปขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 3  (ข้ันลงมติ) (โปรดยกมือ) 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ดวยคะแนนเสียง 
  -เห็นชอบ  18  เสียง   -ไมเห็นชอบ  -  เสียง   -งดออกเสียง  2  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
  -ไมมี  
ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2556  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   
ประจําป 2556 
เลิกประชุมเวลา 11.25  น. 
 
                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์    เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 

            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 
            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม   คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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