
 
 

สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี 2559 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี   19  สิงหาคม ๒๕๕9    เวลา  09.๐๐   น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

ท่ี ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

๑ นายพนม  เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนม  เพชรจร  
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เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  

     
นายชัยยัญ  บุญย้ิม 

ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  และ  
ผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าห้องประชุม  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุด
จดบันทึกรายงานการประชุม  และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ  นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาฯ จุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูป พร้อมกล่าวสวดมนต์ และได้
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕9    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

   ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีมติเห็นชอบใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   สมัยแรก ประจําปี 2559 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559   ได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ    และมีประกาศกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3  ประจําปี  ๒๕๕9 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป มี
กําหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

   อ า ศั ย อํ านาจตามคว าม ในมาตร า   ๕๔  และ55   แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ 6)  พ.ศ. ๒๕52  ประกอบกับข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงขอเปิด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี  2559  ต้ังแต่วันท่ี 15 – 29 สิงหาคม 2559 และจะดําเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ใน
วันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2559  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ หมู่ท่ี 2  ตําบล เขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ประชาชนทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวได้   

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน  
สิงหาคม  พ.ศ.  2559  นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.  รายงานผลการรวมคะแนนออกเสียง (แบบ อ.ส.23) 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดให้วันอาทิตย์ 

7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ โดยเปิดการลงคะแนนออกเสียง 
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. นั้น พร้อมนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดชุมพร จึงขอส่งรายงานผลการรวมคะแนนออกเสียง (แบบ อ.ส.
23) จังหวัดชุมพร ปรากฏดังนี้ 
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   จังหวัดชุมพร จํานวนผู้มีสิทธิ 388,203 คน  จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ 
244,052 คน คิดเป็นร้อยละ 62.87  บัตรดี( บัตร ท่ีนับเป็นคะแนน) 
238,705 บัตร คิดเป็นร้อยละ 97.81 บัตรเสีย 5,347 บัตร คิดเป็นร้อยละ 
2.19 ประเด็นท่ี 1 เห็นชอบ 208,068 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.04 ไม่
เห็นชอบ 23,004 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 9.96 ประเด็นท่ี 2 เห็นชอบ 
196,293 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.51 ไม่เห็นชอบ 28,023 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 12.49  

       
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

    
      2. โครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  วันท่ี 9 
มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วัน ท่ี  12 สิ งหาคม 2559 ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2559 เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล และสนองแนว
พระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะสามารถแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนได้ในระยะยาว จึงได้จัดทําโครงการ “รักน้ํา 
รักป่า รักษาแผ่นดิน” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ และสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึง
เดือนธันวาคม 2560 โดยจะดําเนินการพร้อมกันท่ัวประเทศ ดังนี้ 

   กิจกรรมโครงการ 
   1. การปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง พิจารณาสนับสนุนและนําโครงการอันเก่ียวเนื่องกับ
โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไปปรับปรุง พัฒนาและขยายการดําเนินการให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

   2. การสร้างและบํารุงรักษาฝายกักเก็บน้ํา แก้มลิง สระน้ํา
สาธารณะ หรือการพัฒนาแหล่งน้ําอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีขาดแคลน และพ้ืนท่ีแห้งแล้งให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

   3. การสร้างภาชนะกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ (Water Bank) เพ่ือเป็น
แหล่งน้ําสาธารณะสําหรับอุปโภค บริโภค 

   4. กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง โดยให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง เชิญชวนบุคลากรในสังกัด หรือประชาชน
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ร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน บ้านเรือน ท่ีสาธารณะของ
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานท่ีท่ีหน่วยงานกําหนด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความร่มรื่น
และสวยงามในพ้ืนท่ีดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

   1. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าและน้ํา 
และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ 

   2. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพร้อมกันท่ัวประเทศ 
   3. ดําเนินโครงการก่อสร้างและจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา (Water 

Bank) หรือก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา บ่อบาดาล สระน้ําสาธารณะ 
   4. จัดหาน้ําด่ืมสะอาดให้แก่ประชาชน 
   5. รายงานผลการดําเนินงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมพร้อมไฟล์

ภาพนามสกุล JPG-JPEG สําหรับ E-mail ท่ีใช้ในการส่งไฟล์ คือ kanlaya-
poom@windowslive.com ให้จังหวัดทราบทุกสิ้นเดือนโดยเริ่มต้ังแต่เดือน
มิถุนายน 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ และสํานาให้อําเภอทราบด้วย 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  3. ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งประกาศสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรกําหนดให้เกษตรกรแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 
2559 และให้สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพรดําเนินการโครงการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรปี 2559 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการส่งเสริมการเกษตร
และดําเนินงานตามนโยบาย รวมถึงมาตรฐานของภาครัฐ ตลอดจนเป็น
ฐานข้อมูลสําหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ต้องเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยเริ่มดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรมาต้ังแต่
ปี 2552 และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลรายแปลงในปี 2556 ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน 

   เพ่ือให้การข้ึนทะเบียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือประโยชน์
แก่เกษตรกร ได้รับทราบข้อมูลการข้ึนทะเบียน การปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี
สามารถนําข้อมูลมาใช้ในงานโครงการตามนโยบาย สนองตอบนโยบายรวมถึง
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ จึงส่งประกาศโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 
2559 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

 4. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA)  

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ด้วยจังหวัดแจ้งว่า ตามท่ีจัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) 
ประจําปี 2559 ท่ีจะใช้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ทีม
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ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการประเมินและ
ตรวจสอบเอกสารตามแนวทางท่ีกําหนด ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ดําเนินการประเมินและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาม
แนวทางท่ีกําหนดเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ ได้รับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดังนี้ 

   ด้านท่ี 1 การบริหารการจัดการ ท้ังหมด 170 คะแนน  คะแนนท่ี
ได้ 154 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.59 % 

   ด้านท่ี 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ท้ังหมด 180 
คะแนน คะแนนท่ีได้ 147 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.67% 

   ด้านท่ี 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ท้ังหมด 195 
คะแนน คะแนนท่ีได้ 149 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 76.41 % 

   ด้านท่ี 4 การบริการสาธารณะ ท้ังหมด 280 คะแนน คะแนนท่ี
ได้ 251 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.64 %  

   รวมคะแนนท้ัง 4 ด้าน คะแนนท้ังหมด 825 คะแนน คะแนนท่ีได้ 
701 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.97%   

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ   ได้จัดทําเอกสารสําเนาบันทึกรายงานการ 
ประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว  (สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี ๒๕๕9 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 
27 พฤษภาคม 2559) ให้กับสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว
นั้น  ขอให้ท่านตรวจดูว่ามีข้อความหรือตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หรือ
สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ข้อความใดบ้างก็ขอเชิญ
ครับ 

นายชาญชัย  ศรียาภัย 
  ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) หน้า 8 ในส่วนของ นายพนม  

เพชรจร นายก อบต. บรรทัดท่ี 12 “พบว่าน่าจะให้ค้างพิจารณา” แก้ไขเป็น 
“ผมว่าน่าจะให้ค้างพิจารณา” 

   หน้าท่ี 9  บรรทัดท่ี 2 จากด้านบน “วันนี้เรามีต้ังคณะกรรมการ
เต็มสภาฯ” แก้เป็น “วันนี้เรามีการต้ังคณะกรรมการเต็มสภาฯ” 

   หน้าท่ี 10 ในส่วนของนายศิริฤกษ์  ทองเรือง ส.อบต.หมู่ 5 “ผม
ขอเสนอ นายศราวุธ  ศรีนวล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5” แก้ไขเป็น “ผมขอเสนอ 
นายศราวุธ  ศรีนวล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3” 

   หน้าท่ี 16 ในส่วนของนายวันชัย พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ 7 บรรทัด
ท่ี 7 “ผมจึงอยากจะเรียนถามผู้บริการฯ” แก้เป็น “ผมจึงอยากจะเรียนถาม
ผู้บริหารฯ” 
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นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่

มีสมาชิกสภาฯ   ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆ  ใน
รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีผ่านมา (สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2ประจําปี ๒๕๕9  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี  27 พฤษภาคม 2559)  ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
  มติท่ีประชุม  รับรอง  ๒1 เสียง 
     ไม่รับรอง   - เสียง 
     งดออกเสียง   ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3             เรื่อง ญัตติด่วน (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

    ๔.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 
(วาระท่ี ๑ ) รับหลักการ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
   ประธานสภาฯ   ลําดับต่อไป ผมจะให้ นายวราชัย  ต้ันต๋ี  รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมต่อไป ขอเชิญครับ   
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไปเป็นวาระท่ี ๔.1  เรื่อง พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 ในวาระท่ี ๑ (รับหลักการ) ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  หลังจาก
นั้นจะให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ชี้แจงในส่วนร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   ( ก ล่ า ว ร า ย ง า น ตั ว ต่ อ ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )   ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะพิจารณา ๓ วาระรวด
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ี ๑ รับหลักการจะให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายกัน
อย่างกว้างขวาง  วาระท่ี ๒ ให้กําหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ  ได้ยื่นคําขอ
แปรญัตติในประเด็นต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง  นับแต่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๒  ให้ปรึกษาเรื่อง
ตามลําดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ท่ีประชุมฯ  มีมติเป็นอย่างอ่ืน  วาระท่ี ๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระท่ี ๓ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมจะได้ลงมติ ให้มีการอภิปรายถ้ามี
เหตุอันสมควร ขอขอบคุณครับ 
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นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเก่ียวกับการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัย  
หรือมีข้อสอบถามเก่ียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ   
ฝ่ายบริหารชี้แจงเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.
2560  ขอเชิญครับ 

นายพนม  เพชรจร 
 นายก อบต.   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมในฐานะรองนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ทําหน้าท่ีแถลงเหตุผลและ
ความนําเป็นในการเสนอ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2560 

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดังต่อไปนี้ 

   ๑. สถานะการคลัง 
    ๑.๑ งบประมาณท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕9  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 17,659,980.26 บาท 
    ๑.๑.๒ เงินสะสม 3,018,471.06 บาท 
    ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม 4,990,128.37 บาท 
    ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้

เบิกจ่าย จํานวน ๐ โครงการ รวม ๐.00 บาท 
    ๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จํานวน 3 โครงการ รวม 37,829.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง  จํานวน 0.00 บาท 
    

  ๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ณ วันท่ี 11 
สิงหาคม พ.ศ.2559 

   (๑)  รายรับจริงท้ังส้ิน 25,838,412.47 บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร           3,213,518.65  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  155,455.60  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      70,570.57  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 346,570.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      47,666.44  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน     - บาท 
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  หมวดภาษีจัดสรร         12,868,770.21  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            9,135,861.00 บาท 
   ( ๒ )  เ งิ น อุ ด ห นุ น ท่ี รั ฐ บ า ล ใ ห้ โ ด ย ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 

8,352,399.42 บาท 
   (๓ )  รายจ่ ายจริ ง  จํ านวน  18 ,872 ,547 .48  บาท 

ประกอบด้วย 
   งบกลาง     579,667.00 บาท 
   งบบุคลากร          7,813,822.06 บาท 
   งบดําเนินงาน          4,481,658.42 บาท 
   งบลงทุน           2,814,900.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน             0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน         3,182,500.00 บาท 
 
   (๔) รายจ่าย ท่ีจ่ ายจากเ งินอุดหนุน ท่ีรัฐบาลให้โดยระบุ

วัตถุประสงค์  6,879,195.00  บาท 
   (5)  รายจ่ายจากเงินสะสม จํานวน      2,348,000.00 บาท 
   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม       0.00  บาท 
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   หมวดภาษีอากร     956,000.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมฯ       197,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       130,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ   420,000.๐๐ บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             123,000.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร         16,498,000.00 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         21,200,000.00 บาท 

รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายจําแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป 
   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ต้ังไว้  13,329,780.00 บาท  
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 - แผนงานการศึกษา  ต้ังไว้ 6,139,140.00  บาท  
  - แผนงานสาธารณสุข  ต้ังไว้  132,500.00  บาท 

   - แผนงานเคหะและชุมชน  ต้ังไว้  9,425,220.00 บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  ต้ังไว้ 110,000.00 บาท  

   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ต้ั ง ไว้ 
610,000.00 บาท   

 ด้านการเศรษฐกิจ     
   - แผนงานการเกษตร  ต้ังไว้ 50,000 บาท  
  ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
   - แผนงานงบกลาง  ต้ังไว้  9,727,360.00 บาท 



-๑๐- 
 

   และในส่วนของรายละเอียดของให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดู
จากเอกสาร (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ท่ีได้แจกไปให้แก่ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 
ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อท่ีประชุม
สภาท้องถ่ินให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เม่ือประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตแล้วจึงกล่าว
ได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถ่ิน ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านถือปฏิบัติด้วยครับ 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายในส่วนของ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ท่ีเสนอโดยผู้บริหาร
องค์การส่วนตําบลเขาทะลุฉบับนี้บ้าง เชิญครับ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปราย ผมจะขอมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการ  (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ.  2560 ในวาระท่ี ๑ (รับหลักการ) 
ขอมติครับ 

 
  มติท่ีประชุม รับหลักการ   ๒1 เสียง 
     ไม่รับหลักการ    - เสียง 
     งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป เม่ือสภาฯ ได้มีการพิจารณารับ

หลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ แล้ว ผมจะให้ ท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ(ร่ าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ทําหน้าท่ีรับแบบขอ
เสนอแปรญัตติและพิจารณาญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ และในโอกาสนี้ ขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีการและข้ันตอน
ในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอเชิญครับ 

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 

  เลขานุการสภาฯ   ( ก ล่ า ว ร า ย ง า น ตั ว ต่ อ ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )   ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  
๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ  
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) 
คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   และข้อ ๑๐๕  
ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน
ชุดต่างๆตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถ่ิน  และข้อ ๑๐๗ 
ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ กําหนดวิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภา



-๑๑- 
 

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถ่ิน และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารเสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ตามท่ีสมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบเก่ียวกับ

ระเบียบข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วผมขอหารือในท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญหรือ แบบวิสามัญ  ขอเชิญเสนอครับ 

นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 
  ส.อบต. หมู่ 7   (กล่ าวรายงานตัว ต่อประธานสภาฯ)   ผมขอเสนอให้ ต้ั ง

คณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญ ครับ 
   ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 
   ๑.  นายชาญชัย  ศรียาภัย  ส.อบต.หมู่  11 
   ๒.  นายบรรพต  นิลเวช   ส.อบต.หมู่  5 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน

หรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมฯมีมติต้ังคณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญ
พิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2560 

 
มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์ 

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   ลําดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าควรมีคณะกรรมการ

แปรญัตติฯก่ีท่าน  ขอเชิญครับ 
นายศราวุธ  ศรีนวล 
  ส.อบต.หมู่ 3   (กล่ า ว รายงาน ตัว ต่อประธ านสภาฯ )   ผมขอ เสนอให้ มี

คณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญ จํานวน  5  ท่านครับ 
 
   ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 
   ๑.  นายชาญชัย ศรียาภัย   ส.อบต.หมู่  11 
   ๒.  นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ   ส.อบต.หมู่  11 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก

หรือไม่  
นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
  ส.อบต.หมู่ 6   (กล่ าวรายงานตัว ต่อประธานสภาฯ)  )   ผมขอเสนอให้ มี

คณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญ จํานวน  3  ท่านครับ 
ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 

   ๑.  นายชํานาญ  นุ้ยดํา   ส.อบต.หมู่  1 
   ๒.  นายศิริฤกษ์  ทองเรือง  ส.อบต.หมู่  5 
 



-๑๒- 
 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก

หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
3 ท่าน ตามท่ี นายเรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู่ 6 เสนอ หรือ 5 ท่าน ตามท่ี 
นายศราวุธ  ศรีนวล  ส.อบต.หมู่ 3 เสนอ  ขอมติครับ 

   มติท่ีประชุม  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 5 ท่าน   12 เสียง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 3 ท่าน     9 เสียง 
งดออกเสียง       1 เสียง  

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ท่ีจะ

ทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ขอเชิญครับ 
นายชาญชัย  ศรียาภัย 
  ส.อบต.หมู่ 11   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ สิบเอกเอนก  

มงคลเคหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 2  เป็นกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี ๑ 

ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 
   ๑.  นายอุทัย  บุญเชิด  ส.อบต.หมู่  10   

๒.  นายสําเภา  ศรีบุปผา  ส.อบต.หมู่   4 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มีถือว่า สิบเอกเอนก   มงคลเคหา   สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2   เป็นกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๑ 

     มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ท่ีจะ

ทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ขอเชิญครับ 

นายชํานาญ  นุ้ยดํา 
  ส.อบต.หมู่ 1   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ผมขอเสนอ นางสุพิศชญา 

พงษ์สถิตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 1  เป็นกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี 2 

ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 
   ๑. นายเรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู่ 6 
   ๒. นายแสวง  พนมใส  ส.อบต.หมู่ 2 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มีถือว่า นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 
1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ 

 
        มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์ 



-๑๓- 
 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ท่ีจะ

ทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ขอเชิญครับ 
นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์   
  ส.อบต.หมู่ 1   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ดิฉันขอเสนอนายศราวุธ     

ศรีนวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 3  เป็นกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี ๓ 

   ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 
   ๑.  นายอุดม  ม่วงศรี  ส.อบต.หมู่ 7 

๒.  นายธํามรงค์  หนูยงค์  ส.อบต.หมู่ 6 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้า

ไม่มีถือว่านายศราวุธ  ศรีนวล  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 เป็นกรรมการแปรญัตติคน
ท่ี ๓ 

        มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ท่ีจะ

ทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 ขอเชิญครับ 
นายอุดม  ม่วงศรี   
  ส.อบต.หมู่ 7   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ  นายวันชัย  

พรมกัณฑ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 7  เป็นกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี 4 

   ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 
   ๑.  นายบรรพต  นิลเวช  ส.อบต.หมู่ 5 

๒.  นายอุทัย  บุญเชิด  ส.อบต.หมู่ 10 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้า

ไม่มีถือว่านายวันชัย  พรมกัณฑ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 7 
เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ท่ีจะ

ทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 ขอเชิญครับ 
นายเรืองเดช  โตพุนพิน   
  ส.อบต.หมู่ 6   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ นายบรรพต   

นิลเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 5  เป็นกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี 5 

 
 



-๑๔- 
 

   ผู้รับรองจํานวน  ๒  ท่าน 
   ๑.  นายชาญชัย  ศรียาภัย ส.อบต.หมู่ 11 

๒.  นางสุพิศชญา  พงศ์สถิตย์ ส.อบต.หมู่ 1 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้า

ไม่มีถือว่านายบรรพต   นิลเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ท่ี 5 
เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้า

ไม่มี ในเม่ือได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจํานวนแล้ว ประกอบด้วย 
   1. สิบเอกเอนก   มงคลเคหา ส.อบต.หมู่ 2 
   2. นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์ ส.อบต.หมู่ 1 
   3. นายศราวุธ     ศรีนวล  ส.อบต.หมู่ 3 
   4. นายวันชัย  พรมกัณฑ์  ส.อบต.หมู่ 7   
   5. นายบรรพต   นิลเวช  ส.อบต.หมู่ 5                    

  ลําดับต่อไป ผมจะให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ชี้แจงและนัดประชุมและเปิดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  

นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย 
  เลขานุการสภาฯ   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ก่อนอ่ืนผมขอชี้แจงในส่วน

ของระเบียบ ข้อกฎหมาย ก่อนนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิด
การประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครั้งแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภา
ท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการสภาท้องคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถ่ินให้ถือเสียงข้างมาก กรณี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

   และผมซ่ึงทําหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ  ผมขอนัดคณะกรรมการแปร
ญัตติ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประชุมครั้งแรกในวันนี้ 
เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ภายหลัง
พักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน ขอบคุณครับ 

นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) เม่ือเลขานุการสภาฯ ได้มีการนัดแนะประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกแล้ว ขณะนี้เราก็ได้ใช้เวลาในการประชุมมา
พอสมควรและขณะนี้ก็เวลา11.55 น. สมาชิกสภาฯ หลายๆท่าน คงจะรู้สึกหิว
แล้ว ผมจะให้พักการประชุมสภาฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึงได้จัดเตรียมไว้ชั้นล่าง และเพ่ือให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปประชุมพร้อมกันเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ
เลขานุการแปรญัตติ ตามข้อ ๑๐๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗ ในเวลา 12.30 น. ตามท่ี
เลขานุการสภาฯ ได้นัดไว้ และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้สมาชิกสภาฯ รักษาเวลาด้วยครับ ขอเชิญสมาชิก
สภาฯทุกท่านพักการประชุม  ครับ 

 
     พักการประชุม  1 ช่ัวโมง 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้วขอให้คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ  แจ้งผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และ
เลขานุการฯ  ให้ท่ีประชุมทราบด้วย  ครับ 

นางสุพิศชญา  พงศ์สถิตย์ 
  ส.อบต.หมู่ 1   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ขออนุญาตแจ้งผลการ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ท่ีประชุมสภาฯได้รับทราบดังนี้ 
  1. นายวันชัย  พรมกัณฑ์     ส.อบต.หมู่ 7  ประธาน คกก.แปรญัตติฯ 
  2. สิบเอกเอนก   มงคลเคหา ส.อบต.หมู่ 2       กรรมการฯ 
  3. นายศราวุธ     ศรีนวล  ส.อบต.หมู่ 3       กรรมการฯ 
  4. นายบรรพต   นิลเวช  ส.อบต.หมู่ 5       กรรมการฯ 
    5. นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์      ส.อบต.หมู่ 1    กรรมการฯ/เลขานุการฯ 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) เม่ือท่ีประชุมได้ทราบผลการประชุมคัดเลือก

ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ลําดับต่อไป
ขอให้ท่ีประชุมสภาฯได้ปรึกษาหารือเรื่องกําหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ  ยื่น
คําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันใด  ซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔ 
ชั่วโมง นับต้ังแต่สภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีนั้นแล้ว 

นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 
  ส.อบต.หมู่ 7   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ)  ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ได้เสนอให้มีการรับยื่นคําขอแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี 20 -22 สิงหาคม 
2559 เวลา ๐8.30 น. ถึงเวลา  16.3๐ น.  ณ  ห้องกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

   ผู้รับรองจํานวน  2  ท่าน 
   1. นายบรรพต    นิลเวช   ส.อบต.หมู่ 5 
   2. นางสุพิศชญา  พงศ์สถิตย์    ส.อบต.หมู่ 1 
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน

หรือไม่  ถ้าไม่มีผมถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกสภาฯ ยื่นคําขอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี วันท่ี 20 -22 สิงหาคม 2559 
เวลา ๐8.30 น. ถึงเวลา  16.3๐ น.  ณ  ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ  

   มติท่ีประชุม เป็นเอกฉันท์ 
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นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) ลําดับต่อไป  ผมขอให้คณะกรรมการแปร

ญัตติ เสนอและกําหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะกําหนดนัดประชุม
เม่ือใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

สิบเอกเอนก  มงคลเคหา 
  ส.อบต.หมู่ 2   (กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาฯ) ตามท่ีผมได้ปรึกษาหารือกับ

กรรมการแปรญัตติฯ ท่านอ่ืนๆ แล้ว ควรกําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2559  เวลา 10.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  
ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ และขอแจ้งให้ ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้ท่ีเสนอญัตติและผู้แปรญัตติ เข้าร่วมประชุมในวัน 
เวลาและสถานท่ีดังกล่าว ขอบคุณครับ 

   ผู้รับรองจํานวน  2  ท่าน 
   1. นายวิชาญ  เฟ่ืองฟู  ส.อบต.หมู่ 9 
   2. นายบัวลับ  บุญลา  ส.อบต.หมู่ 10  
นายวราชัย  ต้ันต๋ี 
รองประธานสภาฯ   (ทําหน้าท่ีประธานฯ) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน

หรือไม่  ถ้าไม่มีผมถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามท่ีสิบเอกเอนก มงคลเคหา 
ส.อบต.หมู่ 2 ได้เสนอ คือ วันท่ี 23  สิงหาคม  ๒๕59 เวลา  10.๓๐ น. เป็น
ต้นไป    ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
  ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ  แห่งนี้อีกหรือไม่  

บัดนี้การประชุมก็ได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระ
แล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียงกัน  และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี  2559 ครั้งท่ี ๑  
และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประจําปี 2559  ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 29 สิงหาคม  2559 เวลา 09.00 น. โดย
ให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการ (กากี) 
และในโอกาสนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 



-๑๗- 
 

ปิดการประชุมเวลา  15.30  น. 
 
 

       ลงชื่อ       วิโรจน ์ แก้วเจ้ย     ผู้จดบันทึก 
              (  นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย  ) 
                    เลขานุการสภาฯ  
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

      ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
(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 

 

 

 


