
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2556 ครั้งที่ 2 

วันที่  13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕6 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  13  ธันวาคม  2556  เวลา 09.00 น.  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2556 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 2  ธันวาคม  2556 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕6 –  
พ.ศ. ๒๕๕8) 
  3.2 เรื่อง การจัดงานการจัดงานโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา-เลาหน
หลัง-สูวิถีคนกระโทก) ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  26  ธันวาคม  2556 
  เพ่ือพิจารณา 

3.3  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
ครั้งท่ี 1/2557  

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติท่ีเสนอใหม 
4.1  เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  

เรื่อง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. ............ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
-ไมมี 

**************** 
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-สําเนา- 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  13  ธันวาคม  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 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
                   เม่ือสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน 20 คน    
นายถนอม   คีมกระโทก  ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
       -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 

2556  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  2  ธันวาคม  2556 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  
ประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2556  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา 
1 นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2556 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
2556  ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องดวน  
  เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕6 –  
พ.ศ. ๒๕๕8 
ประธานฯ      นายก อบต.กระโทก  ไดแจงรายงานซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ อบต.
กระโทก  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕6 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก 
ใหกับท่ีประชุมสภารับทราบ    
ขอกฎหมาย    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘   กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  

ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
     ฯลฯ 

และไดสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  ๒๕๕6 – ๒๕๕8) ของ อบต.กระโทก  ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕6  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามยุทธศาสตร   
ไดดังนี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.2 เรื่อง  การจัดงานโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค (นั่งกินเขา-เลาหนหลัง-สูวิถี 
คนกระโทก) ครั้งท่ี 2  ในวันท่ี  26  ธันวาคม  2556 
ประธานฯ ดวยองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จะจัดงานโครงการอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค 
(นั่งกินเขา – เลาหนหลัง - สูวิถีคนกระโทก)  ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี  26  ธันวาคม  2556  ณ  บริเวณปราสาท
ปรางคพะโค  โดยมีกิจกรรมดังนี้  
ภาคเชา 
เวลา 06.00 – 10.00 น. พิธีบวงสรวงขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ  
ภาคคํ่า 
เวลา 17.00 – 17.30 น.  พนักงานขาราชการประชาชนท่ัวไปเดินทางมาถึงบริเวณงาน  
เวลา 17.30 – 18.00 น. ลงทะเบียน  
เวลา 18.00 – 18.15 น. การแสดงชุดรําเคียวเก่ียวขาว (โรงเรียนบานดอน)  
เวลา 18.15 – 18.30 น. การแสดงชุดเซ้ิง (โรงเรียนบานดอน)  
เวลา 18.30 – 18.45 น. การแสดงโรงเรียนวัดพะโค  
เวลา 18.45 – 19.00 น. การแสดงโรงเรียนวัดพะโค  
เวลา 19.00 น.   ประธานเดินทางมาถึง  
    -ประธานการจัดงานกลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน  
     (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) ปลัด อบต.กระโทก  
    - นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก กลาวเปดงาน  
     (จ.ส.อ.บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก) นายก อบต.กระโทก  
เวลา 19.30 – 19.45 น. จุดพลุเฉลิมฉลองงาน  
เวลา 19.45 – 20.00 น. การแสดงของโรงเรียนบัณฑิตนอย  
เวลา 20.00 – 20.20 น. การแสดงชุดประวัติศาสตรคุณยาโม (โรงเรียนบานบึงไทย)  
เวลา 20.20 – 20.40 น. การแขงขันผูกอูขอประชาชนในหมูบาน จํานวน 10 หมูบาน  
เวลา 20.40 – 21.00 น. การแสดง (อาการวะกระโทก) ของผูสูงอายุ  
เวลา 21.30 – 21.50 น. การแขงขันการรองเพลงผูสูงอายุ  
เวลา 21.50 – 22.30 น. การแสดงพ้ืนบานคนกระโทก  
เวลา 22.30 น.   ปดงาน  

จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ  และขอเชิญรวมจัดเตรียม 
สถานท่ีในวันท่ี  25  ธันวาคม  2556  โดยพรอมเพรียงกัน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เรื่องพิจารณา 
3.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2557  

ครั้งท่ี 1/2557  
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก    ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ครั้งท่ี 1/2557  เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน  เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ  ซ่ึงมีความจําเปนจะตองจาย
ขาดเงินสะสม  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
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ขอกฎหมาย    ระเบียบ มท . วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2)  พ.ศ. 2548    
 ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไข  ดังนี้ 
 1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ี
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม 
ระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการ
จายขาดเงินสะสมนั้นพับไป 

ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจายประจําและ
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ
ยาว 
 โดยปจจุบัน อบต.กระโทก  มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน 
4,785,012.78  บาท    ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้  เปนเงิน  1,749,200 บาท  จะคงเหลือเงิน
3,035,812.78 บาท  โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ ขอ 89  เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
   จึงเรียนนําเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ใหจาย
ขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ครั้งท่ี 1/2557 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1/2557 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติท่ีเสนอใหม 

4.1 เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เรื่อง  การลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. ............ 
ประธานฯ     อบต.กระโทก  ไดประกาศบังคับใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 ไปแลว  ซ่ึงขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 ดังกลาว
ไดกําหนดการลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีในเขต อบต.กระโทก ใหลดหยอนไดหาไร  เพ่ือใหการ
จัดเก็บรายไดของ อบต.กระโทก   จึงมีความจําเปนตองขอความเห็นชอบในการลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษี
บํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2556  ใหสภา อบต.กระโทก  พิจารณาใหความ
เห็นชอบ รายละเอียดเอกสารแนบ  
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2556  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 ตลาด พ.ศ. 2556  โดยขอใหสมาชิกสภาได
พิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทางนายก อบต.กระโทก เสนอมา โดยขอใหมีการพิจารณาวารางขอบัญญัติฉบับนี้ 
จะมีการพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  ขอเชิญเสนอวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว (ขอเชิญครับ)  
นายสมพอ    อดิชัยกุล   ส.อบต.หมูท่ี 11    เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผูรับรอง 1. นายถนอม  แคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9  และ นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม (เวนระยะ) หากไมมีผูเสนอจะขอใหสมาชิกสภาลงมติ 
ตามท่ี นายสมพอ  อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอใหการพิจารณาเปน สามวาระรวดเดียว 
มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว  
  -เห็นชอบ 18 เสียง   -ไมเห็นชอบ  - เสียง   -งดออกเสียง  2  เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2556 เปนสามวาระ
รวดเดียว จะไดดําเนินการตามท่ีมติท่ีประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติในวาระท่ี 1 
ข้ันรับหลักการ โดยกอนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอใหสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายใหอภิปรายกอนท่ีจะ
มีการลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินี้หรือไม 

ท่ีประชุมสภา ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง  
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางและสมควรแลว จะขอมติท่ีประชุม
สภา อบต.กระโทก วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การลดหยอน
ท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2556 หรือไม โดยการยกมือขอ
มติครับ 
มติท่ีประชุม รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การลดหยอนท่ีดินท่ีไม
ตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2556 
  -รับหลักการ 18 เสียง   -ไมรับหลักการ  -  เสียง    -งดออกเสียง  2 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การ
ลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2556 แลวตอไป จะมี
การพิจารณาในวาระท่ี 2 

ข้ันแปรญัตต ิ ซ่ึงตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคสี่ กําหนดไววาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได และในการพิจารณาใน 
วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเปนกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความวา สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เปนกรรมการแปรญัตติ และ  
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ประธานสภา ซ่ึงเปนประธานท่ีประชุมสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอใหสมาชิก อบต. เสนอ
คําแปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไมมีผูใดเสนอคําแปร
ญัตติ) 
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติตอสภา อบต. ก็เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 
2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2556 ท่ีเสนอโดย นายก อบต.กระโทก  ตอไปจะมีการพิจารณาในวาระ
ท่ี 3 
ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภา อบต. จะไดมีมติใหมีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม และเนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติใหมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว และท่ี
ประชุมไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี 2  
ข้ันแปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตอไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ แหงรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง การลดหยอนท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2556  โดยเอกฉันท –เห็นชอบ 18 เสียง   -ไมเห็นชอบ -  เสียง  -งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  -ไมมี 
 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕6 ครั้งท่ี 2  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 4  ประจําป  ๒๕๕6  
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์    เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 

            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 
            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 

                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายถนอม   คีมกระโทก) 

                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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