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สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2558 ครั้งที่ 1 

วันที่  23  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๕8 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  23  กันยายน  2558  เวลา 09.00 น.  
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  ๒๕๕8 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2558 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 14  สิงหาคม  2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องญัตติขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 
  3.1   เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
          เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) วาระท่ี 1  (รับหลักการ) 

    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

************************* 
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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2558  ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  23  กันยายน  2558  เวลา  09.00  น.    

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

 
รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายกอน    กอบกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริการสวนตําบลกระโทก 
2. 
3. 

นายอนิรุทธ  แกวใหญ 
นายจิตร     โคลนกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 

4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. 
6. 

นายกิตติ    กาจกระโทก 
นายธานี     กลิ่นเสาวคนธ 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 

7. นางลอม  กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายทวีชัย   สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
9. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
12 
13 

นายสมพงษ  แฝกกระโทก 
นางตุย     พรางกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 

14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายถนอม   คีมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายอัด   หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
18 นายสมพอ  อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 
20 

นายชวย   สาคะเรศ 
นายพูน   ฝอยกระโทก 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 

21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 

1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. นายเปย  ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
5. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
6. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
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7. นางทิพยสุดา    พวงพอก ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ 
8. นางสาวบุญลอม หม่ืนกระโทก ตําแหนง บุคลากร 
9. นางวิไลวรรณ    ขันนะรา ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

เม่ือสมาชิกสภา อบต.กระโทก มาครบองคประชุมแลว จํานวน 20 คน  นายกอน  กอบกระโทก  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม  กลาวเปดประชุมและเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้  
ประธานสภาฯ   เขาสูระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  

ประจําป 2558  
ประธานสภาฯ    ดวย นายก อบต.กระโทก ไดยื่นหนังสือตอนายอําเภอโชคชัย ขอเปดประชุมสภาองคการ 
  บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป  2558 หวงระหวางวันท่ี 21   
  กันยายน เปนตนไป   มีกําหนด  15  วัน  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
  เพ่ือจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําป พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 1 ) ขอเชิญ 
  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมาย และอานประกาศเรียกประชุมสภาฯ ครับ  

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา อาน  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 
เลขานุการสภาฯ  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 2552  

มาตรา 55 นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนของ 
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวน 
ตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอเปดประชุม 
วิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได 

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับ 
  อนุญาตจากนายอําเภอ 

อาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554   

   ขอ 36  การเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ 
(2) กรณีเทศบาล ฯลฯ 
(3) กรณีองคการบริหารสวนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการ 

จําเปนเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายก 
องคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในตําแหนง อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอ 
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ขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุม 
วิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจาก 
นายอําเภอ 

   ใหนําวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใชบังคับกับการประชุมวิสามัญดวย  
   สําหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองคการบริหารสวน  
  ตําบลใหนําวิธีการขอเปดสมัยประชุมวิสามัญตาม (2) และ (3) แลวแตกรณี มาใชบังคับโดย  
  อนุโลม  

เพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
๕5  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕2 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 36 (3) นายอําเภอโชคชัย จึงเรียกประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 ตั้งแตวันท่ี 21   
กันยายน  ๒๕๕8  เปนตนไป กําหนด 15 วัน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี  18  กันยายน  2558  
นายกําพล  สิริรัตตนนท  นายอําเภอโชคชัย   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2558 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 14  สิงหาคม  2558 
ประธานสภาฯ     ตามท่ีสภา อบต.กระโทก  ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป   
  2558 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2558  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได 
  ตรวจสอบแลว จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการ  
  ประชุมสภาหรือไม (เวนระยะเวลา 1 นาที) ถาไมมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงาน 
  การประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 

2558 ครั้งท่ี 2 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 14  สิงหาคม 2558 ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอใหม 

3.1  เรื่อง  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) วาระท่ี 1 (รับหลักการ)  
ประธานฯ  นายก  อบต.กระโทก ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) วาระท่ี 1 (รับหลักการ) เพ่ือใหสมาชิกฯ ทุกทานไดรวมกัน 
  พิจารณา 
นายก อบต.กระโทก     ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  
   ทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
   บัดนี้  ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จะเสนอรางขอบัญญัติ 
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  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ตอสภาองคการบริหาร 
  สวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จึงขอแถลง 
  ใหสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการ  
  ดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังตอไปนี้ 
  1. สถานการณคลัง  
       ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไวจํานวน 

17,440,000 บาท ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรับเงินจัดสรรเพ่ิมเกินกวายอด 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 เปนเงินจํานวน 872,079.56 บาท องคการ 
บริหารสวนตําบลกระโทก มีความประสงคจะนําเงินงบประมาณ ท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการ 
จัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  
จํานวน  767,000 บาท  โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะได 
ปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของประมาณการรายจายไดกําหนดวงเงิน 
รายจายไวจํานวน 739,170 บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู จํานวน 
3,665,498.26 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
       ในปงบประมาณท่ีผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด  
  เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ี 
  ตามกฎหมายก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจกรรมตามท่ีไดตั้ง 

งบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 
2.1 การประมาณการรายรับ รายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประมาณ 
 การรายรับไว รวมท้ังสิ้น 767,000 บาท (รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)) 

  2.2 งบประมาณการรายจายท้ังส้ิน  ยอดรวม 739,170 บาท  (รายละเอียดตามรางขอบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)) 

  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดวางแผนไว 
 ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จึงเสนอราง 
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือให 
 สมาชิกสภา อบต. พิจารณาเห็นชอบตอไป 

ประธานฯ    นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ 
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547   

ขอ 43  และในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล  จะมีการพิจารณาราง 
 ขอบัญญัติฉบับนี้เปนสามวาระ คือ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ   

และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ตอไปขอมอบใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547  
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ขอ 45 วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  
  และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ 47  ไดกําหนดไว วาในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ  วาระท่ี 1  ใหท่ีประชุม 
  สภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 
  นั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา 
  ทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ  

วาระท่ี 1 สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
ขอ 48  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

  ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปน 
  กรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
  กําหนด  โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ  12  แหงระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลว แจงมติไม 
  รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติ   ฝายสภาทองถ่ิน  กรณี 
  องคการบริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ  ท้ังนี้  ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ี 
  สภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 
   ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับหลักการแหงราง 
  ขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 

ขอ 49  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงให 
  คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ 
  แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร 
  ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนด 
  ตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมราง 
  ขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ 
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก 
  สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตาม 
  รางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภา 
  ทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  
  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด  

การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และให 
ประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม 
พิจารณาเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภา 
ทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ  เก่ียวกับรายงานนั้น 

ประธานฯ  ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  โดยขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน  ได 
  พิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทางนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดเสนอมา ซ่ึงหากวามี 
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  สมาชิกฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายก็จะเปดโอกาสใหมีการอภิปรายกอนท่ีจะไดใหมีการลงมติวา 
  จะรับหลักการหรือไมรับหลักการของรางขอบัญญัติฉบับดังกลาวนี้ 
   จากนั้นหากวามีการลงมติไมรับหลักการของรางขอบัญญัติดังกลาว    ก็จะไดดําเนินการ 
  ตามระเบียบฯ ในขอ 48  หรือหากวามีการลงมติรับหลักการของรางขอบัญญัตินี้ก็จะไดมีการสง 
  รางฯ นี้ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคํา 
  แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย   เม่ือคณะกรรมแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จึงจะไดสง 
  รางฯ  ท้ังท่ีเปนรางเดิม  และรางท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นตอ 
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  กระโทก  จะไดสงรายงานนั้นใหตอสมาชิกทุกทานกอนวันประชุมพิจารณา ในวาระท่ี 2  

ข้ันแปรญัตติ  ตอไป 
             (ขอเชิญครับมีสมาชิกฯทานใดประสงคจะมีการอภิปรายหรือไม) (เวนระยะใหสมาชิกฯ 

ไดมีการอภิปราย) 
ประธานฯ  เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้ 
  กันมาพอสมควรแลวตอไป  ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ   
                ขอมติสภา อบต.กระโทก  วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  นี้หรือไม  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ จํานวน 19 เสียง    

ไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ   จํานวน   -  เสียง   
งดออกเสียง     จํานวน   1 เสียง    

ประธานฯ           เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแลวจะใหมีการสงรางขอบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมนี้ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ตอไปขอใหเลขานุการสภาฯ   
  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547     

ขอ 103  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี  2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน  มีจํานวนไมนอย 

กวาสามคน  แตไมเกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมได 

   เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ 105  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือบุคคลท่ีไมไดเปน 

 สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการใน 
 หนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

                  (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ 

 ผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 แลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม 



๙ 
 

 นอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
ประธานฯ  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอวาจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) จํานวนเทาใด  

ขอเชิญครับ 
นายสมพอ  อดิชัยกุล   ผม นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
ส.อบต.หมูท่ี 11 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  จํานวน 3 คน 
  ผูรับรอง ๑ นายธานี  กลิ่นเสาวคนธ ส.อบต.หมูท่ี 3  2. นายจิตร  โคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 
ประธานฯ  ขอมติท่ีประชุมวากําหนดคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ตามท่ีนายสมพอ  อดิชัยกุล เสนอ จํานวน  
  3 คน หรือไม  ขอมติท่ีประชุม  
มติท่ีประชุม   กําหนดใหเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) จํานวน 3 คน  
ประธานฯ  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) จํานวน 3 คน ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกฯ  
  เพ่ือเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ทีละคนครับ 
นายอัด หมูเกษม  ผม นายอัด หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10  ขอเสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 
ส.อบต.หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ คนท่ี 1 

ผูรับรอง ๑. นายสุดธี  คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2    2. นายชวย  สาคะเรศ ส.อบต.หมูท่ี 13 
ประธานฯ           ตามท่ี นายอัด หมูเกษม ส.อบต.หมูท่ี 10  ขอเสนอนายสมพอ อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) คนท่ี 1 

จึงขอมติท่ีประชุมเลือก นายสมพอ อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 เปนคณะกรรมการแปร 
  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)   

คนท่ี 1 หรือไม ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม   เลือก นายสมพอ อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  คนท่ี 1 
ประธานฯ  ลําดับตอไปขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  คนท่ี 2 ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ แฝกกระโทก  ผม นายสมพงษ แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8 ขอเสนอ นายถนอม คีมกระโทก  
ส.อบต.หมูท่ี 8  ส.อบต.หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ คนท่ี 2 

ผูรับรอง ๑.นายถนอม แคลนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 9 2.นายมานะ ครอบกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 5 
ประธานฯ  ตามท่ี นายสมพงษ แฝกกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 8  ขอเสนอ นายถนอม คีมกระโทก  

ส.อบต.หมูท่ี 10  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) คนท่ี 2 

จึงขอมติท่ีประชุมเลือก นายถนอม  คีมกระโทก  เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง 



๑๐ 
 
  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  คนท่ี 2  
  หรือไม  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม     เลือก นายถนอม คีมกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) คนท่ี 2 
ประธานฯ  ลําดับตอไปขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  คนท่ี 3 ขอเชิญครับ 
นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ผม นายอนิรุทธ แกวใหญ ส.อบต.หมูท่ี 5 ขอเสนอ นายชวย  สาคะเรศ ส.อบต.หมูท่ี 13 
ส.อบต.หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ คนท่ี 3 

ผูรับรอง ๑. นายสมชาย  ประกอบผล ส.อบต.หมูท่ี 6 2. นายทวีชัย สัตยธรรม ส.อบต.หมูท่ี 4 
ประธานฯ  ตามท่ีนายอนิรุทธ  แกวใหญ ส.อบต.หมูท่ี 5  เสนอ นายชวย สาคะเรศ ส.อบต.หมูท่ี 13 
  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) คนท่ี 3 
จึงขอมติท่ีประชุมเลือก นายชวย สาคะเรศ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  คนท่ี 3 หรือไม  ขอมติ
ท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม     เลือก นายชวย  สาคะเรศ ส.อบต.หมูท่ี 3 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ  
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  คนท่ี 3 
มติท่ีประชุม      มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) จํานวน 3  คน ดังนี้                          
1. นายสมพอ   อดิชัยกุล   ส.อบต.หมูท่ี 11  
2. นายถนอม   คีมกระโทก     ส.อบต.หมูท่ี 10  
3. นายชวย     สาคะเรศ ส.อบต.หมูท่ี 13  

ประธานฯ      ลําดับตอไป ขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ 
  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  จํานวนก่ีวัน อยางไร ขอเชิญเสนอครับ 
นายสมพอ อดิชัยกุล   นายสมพอ   อดิชัยกุล  ส.อบต.หมูท่ี 11  เสนอขอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  
ส.อบต.หมูท่ี 11 จํานวน 3 วัน ตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 23 กันยายน 2558 ถึงวันท่ี 25 กันยายน 

2558  กอนเวลา 16.30 น. ของวันสุดทาย 
ผูรับรอง ๑.นายสมพงษ แฝกกระโทก  ส.อบต.หมูท่ี 8 2. นายอนิรุทธ  แกวใหญ  ส.อบต.หมูท่ี 5 

ประธานฯ  ขอมติท่ีประชุมวากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติราง  
  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  ตามท่ี  
  นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอ จํานวน 3 วัน ตั้งแตเวลา 13.00 น.วันท่ี 23  

กันยายน 2558 ถึงวันท่ี 25 กันยายน 2558 กอนเวลา 16.30 น. ของวันสุดทายหรือไม   
ขอมติท่ีประชุมครับ  

มติท่ีประชุม    กําหนดระยะเวลาใหสมาชิกฯ หรือผูบริหารทองถ่ิน เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
  แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ กําหนด 3 วัน ตั้งแตเวลา 13.00 น. วันท่ี 23  



๑๑ 
 
  กันยายน 2558 ถึงวันท่ี 25 กันยายน 2558 กอนเวลา 16.30 น. ของวันสุดทาย  
ประธานฯ  ลําดับตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเก่ียวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
  ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ขอ 109  ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554   

ขอ 109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปน 
  หนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน 

ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก 
  กรรมการสภาทองถ่ินนั้นๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ 
  จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม  

มติของคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันให 
  ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด  

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ 
  ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ 109  จึงขอ 
  เชิญคณะกรรมการ แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  ท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดมีมติเลือก จํานวน 3 ทาน เขาประชุมเพ่ือเลือก  
  ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ  
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  ในวันท่ี 23 กันยายน 2558  

หลังจากเลิกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  
ประจําป 2558 ในเวลา  13.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
   -ไมมี  
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป 2558 ครั้งท่ี 1 ในวันนี้  และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  
ในวันท่ี  27  กันยายน  2558  
เลิกประชุมเวลา 11.45  น. 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

                      (ลงชื่อ)  กอน   กอบกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายกอน  กอบกระโทก) 

                                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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