
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี 2562 คร้ังท่ี 2/๒๕62 
     วันท่ี   29  สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  ๐๙.๐๐   น.   

                        ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

ผู้มาประชุม   
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นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
ท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เพชรจร  
๒ นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มนตรี ภู่กาญจนเดช  
๓ นางสนธยา  บัวสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สนธยา  บัวสงค์  
๔ นายบุญมี  วิเศษนคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บุญมี  วิเศษนคร  
๕ นางนัสวรรณ  มีเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ นัสวรรณ  มีเมตตา  
6 นายธงชัย  ยุติมิตร ผู้อำนวยการกองช่าง ธงชัย  ยุติมิตร  
7 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณิศรา  หม่ืนภู่  
8 นางสาววิไลวรรณ  ภู่พรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วิไลวรรณ  ภู่พรม  
 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และ  

ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงช่ือในสมุด    
จดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
เขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาฯ ก่อนจะเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ 
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   เม่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประจำปี 2562 คร้ังที่ 2/๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาทะลุ พร้อมทั้งอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดังน้ี 

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความประสงค์เปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 คร้ังที่ 2/2562 
เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเสนอสภาเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 2 และวาระท่ี 3 และเพ่ือดำเนินการตาม
บทบาทอำนาจหน้าที่ และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ และ55  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ 6)  
พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาองค์ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร     
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ส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี  2562  ครั้งที่ 2/2562 และ
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบและเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมในวันที่  29 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็น
ต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  หมู่ที่  2  ตำบล    
เขาทะลุ  อำเภอสวี   จังหวัดชุมพร  และสามารถรับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ    

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   เนื่องจาก นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ท่านเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการเลือกตั้งเชิง
สมานฉันท์แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันท่ี 28-29 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จึงไม่สามารถมาปฏิบัติ
หน้าท่ีในการประชุมคร้ังน้ีได้ 

   ดังนั้น กระผมขอชี้แจง ข้อระเบียบเก่ียวกับการเลือกเลขานุการสภา
ชั่วคราว เพ่ือทําหน้าที่ในการประชุมสภาตามระเบียบวาระ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า 
ในการประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถ่ินเลือก 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 
คนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดย
ให้นํา ความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือก ให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ  

   ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาก่อน เชิญครับ 

นายชาญชัย  ศรียาภัย 
    ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ) ผมขอเสนอ นายแสวง  พนมใส  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาชั่วคราว 
ครับ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ผมขอสมาชิกสภาฯรับรอง จำนวน  2 ท่าน ครับ 
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  ผู้รับรองจำนวน  ๒  ท่าน 
  ๑.  นายชำนาญ  นุ้ยดำ   ส.อบต.หมู่  1 
  ๒.  นายสำเภา  ศรีบุปผา   ส.อบต.หมู่  ๔ 

มติที่ประชุม  เลือกให้ นายแสวง  พนมใส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 เป็น
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

   1.1 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบผู้ค้างชำระค่าขยะมูลฝอย     

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
             ประธานสภาฯ   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้ดำเนินกิจการจัดเก็บขยะมูล

ฝอย เพ่ือให้ตำบลเขาทะลุ มีความสะอาดสวยงามและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล 
โดยออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เร่ือง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.2559 เพื่อประกอบการดำเนินการ มีอัตราค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ครัวเรือนละ 30 บาท ต่อเดือน หรือชำระเป็นราย 6 เดือนหรือชำระเป็นรายปี  

   เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงขอความ
ร่วมมือท่าน ได้ชำระค่าขยะมูลฝอยท่ียังค้างชำระ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
   

  มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
   ๑.๒  แจ้งการเตรียมการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  
ประธานสภาฯ   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า 

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) เวียดนาม และกัมพูชา ในภาพรวมต้ังแต่ต้นปี 2562 ตัวเลขผู้ติดเชื้อมี
จำนวนเพิ่มมากข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้รัฐบาลของประเทศเพ่ือนบ้านออก
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวเป็นระยะ อาทิ การสร้างความตระหนักรู้ 
เพื่อป้องกันและทำลายแหล่งระบาดยุงลาย และการให้หน่วยงานระดับท้องถ่ิน วัด 
และโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

         ท้องถ่ินอำเภอสวี  จึงแจ้ ง การเต รียมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในประเทศเพื่ อนบ้าน เพ่ือเตรียมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกต่อไป 

 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   ๑.๓ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ด้วยอำเภอสวี ได้รับแจ้งจากจังหวัดชุมพรว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 

16 กรกฎาคม 2562 รับทราบแนวทางปฏิบัติ ในการเสนอเร่ืองทั่ วไปต่อ
คณะรัฐมนตรีตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 

   1.ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองนำเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการพิจารณาก่อน และเม่ือได้รับอนุมัติ/
เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองส่งเร่ืองไปยัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

   2.ในหนังสือนำส่งเร่ืองดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องดำเนินการ
ให้เป็นไปตามนัยมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ท่ีบัญญัติให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น
ผู้ลงนามเสนอเรื่อง โดยให้ระบุในหนังสือนำส่งเร่ืองด้วยว่าได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
จากนายกรับมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 

   3.ในกรณี เรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้ รับความ
เห็นชอบหรือจากหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก่อน(ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 )ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของ
เรื่องขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องให้เสร็จสิ้น แล้ว
จึงส่งเร่ืองไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับความเห็นชอบหรือคำขอ
อนุมัตินั้น 

   4.ในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเร่ืองดำเนินการตามแนวทางการเสนอเร่ืองคณะรัฐมนตรี โดยกรณีเป็นเร่ืองท่ี
มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจนซ่ึงหน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ือง
ทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว เช่นเร่ืองเก่ียวกับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติเป็น
ต้น ให้เสนอเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนระยะเวลาที่กำหนดของ
เรื่องนั้นๆ อย่างน้อย 15 วัน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2554 
(เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีสำหรับกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน 
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองส่งเร่ืองไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) อย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี ตามนัยคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)  

   อำเภอสวี จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอเร่ืองท่ัวไปต่อคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

    
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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          ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 
๒๕62 ครั้งที่ ๑/2562 ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
    ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาฯ   ได้จัดทำเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุม

สภาคร้ังท่ีแล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕62 คร้ังท่ี ๑/2562 ในวันท่ี 22 
สิงหาคม 2562) ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วน้ัน ขอให้
ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือสมาชิกท่านใด
ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆ  ในรายงานการ
ประชุมสภาฯ  คร้ังท่ีผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕62 ครั้งที่ ๑/
2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562)  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ขอมติที่ประชุมครับ 

 
   มติที่ประชุม  รับรอง  18 เสียง 
      ไม่รับรอง   - เสียง 
      งดออกเสียง   1 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ญัตติด่วน  
 
    - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระท่ี 2) (แปรญัตติ) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ในวาระที่ 4 เร่ือง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผมจะให้  นายวราชัย  ตั้นต๋ี  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าท่ีประธานฯ ในที่ประชุมฯ ต่อ 
เชิญครับ 

นายวราชัย  ตั้นตี ๋
        รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) ลำดับต่อไปเป็นวาระท่ี ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระท่ี 2) (แปรญัตติ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 คร้ังที่ 
1/2562 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 และสภาได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล้ว และได้มี
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จำนวน 5 ท่าน และมีการกำหนดระยะเวลารับ
ยื่นคำแปรญัตติฯระหว่างวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการแปร
ญัตติฯได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติ
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แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 
26 สิงหาคม 2562    

   ต่อไปผมจะให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  เชิญครับ 

    นายแสวง  พนมใส 
เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 51 กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก 
ถ้าข้อความในข้อใด ท่ีได้ มีม ติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ                
ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหาน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเร่ืองใหม่ข้ึนอีก   
ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว   
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

 ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว                 
ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานท้องถ่ินส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่าน้ัน  

นายวราชัย  ตั้นตี ๋
          รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ต่อไปผมจะให้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แจ้งผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติให้แก่ที่ประชุมสภาฯในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เขาทะลุ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ.๒๕62 คร้ังที่ 1/2562  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณา 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวาระที่ ๑ 
(รับหลักการ) และได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมทั้งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ระหว่างวันท่ี 23-25 
สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - ๑6.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเขาทะลุ และให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวันท่ี 26 
สิงหาคม  ๒๕62 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาทะลุ น้ัน 

    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕63  ได้ดำเนินการรับยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
ฯ ตั้งแต่วันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอยื่นขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เข้า
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่เสนอโดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ และมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้คง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดิม) ท่ีเสนอโดยผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ และขอส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3 ต่อไป 

นายวราชัย  ตั้นตี ๋
    รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าท่ีประธานฯ) จากที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งมติที่

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 ไปแล้วน้ัน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเก่ียวร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม มติ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 18 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
  งดออกเสียง      1 เสียง 
 
 ๔.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 3) (ขั้นลงมติ) 
 นายวราชัย  ตั้นต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) ในวาระท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ)  ไม่มีการแปรญัตติและ

ท่ีประชุมลงมติให้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ตามร่างฉบับเดิม และให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระท่ีสาม(ข้ันลงมติ) 
ต่อไป 

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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  นายแสวง  พนมใส 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  ข้อ 52 กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ หรือไม่ 

นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเก่ียวกับร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
ว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หรือไม่ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  18 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       - เสียง 
  งดออกเสียง      1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายวราชัย  ตั้นตี๋ 
รองประธานสภาฯ   (ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภา

ฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่  บัดน้ีการประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี  
2562 คร้ังท่ี 2/2562 ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันรับประทานอาหาร
กลางวัน ซ่ึงได้จัดเตรียมไว้ด้านล่าง   

 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.15  น. 
 

 
       ลงชื่อ   แสวง   พนมใส     ผู้จดบันทึก 

                (นายแสวง  พนมใส) 
             เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)   ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    บรรพต  นิลเวช    กรรมการ 
       (นายชาญชัย  ศรียาภัย )             (นายบรรพต  นิลเวช) 
 
 
(ลงชื่อ)     แสวง  พนมใส        กรรมการ   (ลงชื่อ)  ศิริฤกษ์  ทองเรือง   กรรมการ 
         ( นายแสวง  พนมใส )            (นายศิริฤกษ์  ทองเรือง) 
 
  

(ลงชื่อ)  อุดม  ม่วงศรี กรรมการ 
( นายอุดม  ม่วงศรี ) 

 
 

(ลงชื่อ)  ชัยยัญ  บุญยิ้ม ผู้รับรอง 
(นายชัยยัญ  บุญยิ้ม ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
 
 


