
สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕๕7

วันที่ 9 กันยายน ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ.หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ

ผูมาประชุม

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
นายวราชัย   ตั้นตี๋
นางสุพิศชญา  พงษสถิตย
นายชํานาญ    นุยดํา
สิบเอกเอนก   มงคลเคหา
นายแสวง  พนมใส
นายศราวุธ  ศรีนวล
นายนิเวศน  โตพะไล
นายสําเภา  ศรีบุบผา
นายศิริฤกษ  ทองเรือง
นายบรรพต  นิลเวช
นายธํามรงค   หนูยงค
นายเรืองเดช  โตพุนพิน
นายอุดม  มวงศรี
นายวันชัย   พรมกัณฑ
นายจักรี  ปานแกว
นายประดิษฐ   ดิษฐเดช
นายวิชาญ   เฟองฟู
นายอุทัย  บุญเชิด
นายบัวลับ   บุญลา
นายชาญชัย  ศรียาภัย
นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ
นายวิโรจน  แกวเจย

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู ๑
ส.อบต.หมู ๑
ส.อบต.หมู ๒
ส.อบต.หมู ๒
ส.อบต.หมู ๓
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๖
ส.อบต.หมู ๖
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๘
ส.อบต.หมู ๙
ส.อบต.หมู ๙
ส.อบต.หมู ๑๐
ส.อบต.หมู ๑๐
ส.อบต.หมู ๑๑
ส.อบต.หมู ๑๑
เลขานุการสภาฯ

ชัยยัญ   บุญยิ้ม
วราชัย  ตั้นตี๋
สุพิศชญา    พงษสถิตย
ชํานาญ   นุยดํา
เอนก  มงคลเคหา
แสวง   พนมใส
ศราวุธ  ศรีนวล
นิเวศน  โตพะไล
สําเภา   ศรีบุบผา
ศิริฤกษ   ทองเรือง
บรรพต  นิลเวช
ธํามรงค  หนูยงค
เรืองเดช   โตพุนพิน
อุดม มวงศรี
วันชัย  พรมกัณฑ
จักรี  ปานแกว
ประดิษฐ   ดิษฐเดช
วิชาญ   เฟองฟู
อุทัย  บุญเชิด
บัวลับ  บุญลา
ชาญชัย  ศรียาภัย
เผชิญ  วิชัยดิษฐ
วิโรจน  แกวเจย
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ผูเขารวมประชุม

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ

๑ นายพนม  เพชรจร นายกองคการบริหารสวนตําบล พนม  เพชรจร
๒ นายทิวา  ปานจันทร รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ทิวา  ปานจันทร
๓ นายวิรุณ  นิยะกิจ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล วิรุณ นิยะกิจ
๔ นางสนธยา  บัวสงค เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล สนธยา  บัวสงค
๕ นางนัสวรรณ มีเมตตา หัวหนาสํานักปลัดฯ นัสวรรณ มีเมตตา
6 นางสาวลักษิกา  ไชยามาตย เจาพนักงานพัสดุ ลักษิกา  ไชยามาตย
7 นางสาวนงลักษณ  รัตนราช เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นงลักษณ  รัตนราช

เปดประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น.
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจงที่ประชุมทราบ
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม

ประธานสภาฯ ใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ
และ  ผูเขารวมประชุม  เขาหองประชุม พรอมทั้งแจงใหผูเขารวมประชุม
ลงชื่อในสมุดจดบันทึกรายงานการประชุม  และใหเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ  นับองคประชุมปรากฏวาครบองคประชุม  และ
ไดกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 ณ  หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ พรอมทั้งอานประกาศอําเภอสวี

ประกาศอําเภอสวี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2557 ดวยประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ขออนุญาตเปดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2557 มีกําหนด 15
วัน นับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2557 เปนตนไป เพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเรื่องอ่ืนๆ

นายอําเภอสวีพิจารณาแลวเห็นสมควร และเพ่ือประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกาศเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2557
มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2557 เปนตนไป

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  29 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557  นายกิตติ  แสงประดิษฐ  นายอําเภอสวี

ตอไป ผมขอมอบหมายใหรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ แจงเรื่องในวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจัดการแขงขัน น้ําดื่มสิงห แอโรบิก ชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 4 ประจําป 2557

นายวราชัย  ตั้นตี๋
รองประธานสภาฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวา ไดรวมมือกับกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา และบริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จํากัด สงเสริมสนับสนุนให
มีการแขงขัน น้ําดื่มสิงห แอโรบิก ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4
ประจําป 2557 โดยมีสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน โดยแบงการแขงขัน
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด  ระดับเขต และระดับประเทศ ดังนั้น
จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ใหการสงเสริมสนับสนุนโดย
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พิจารณาส งทีมแอโรบิก เข าร วมการแข ง ขันฯ อย า งทั่ ว ถึง  จึ งขอ
ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจทราบ และขอสําเนารายละเอียดตางๆ ไดจาก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ ประชาสัมพันธการประกวดภาพถายและวิดีโอสั้น (คลิป
วิดีโอ)

นายวราชัย  ตั้นตี๋
รองประธานสภาฯ ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร ไดกําหนดจัดงานวันสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราและการแขงขันเรือยาวข้ึนโขนชิงธง
ชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป 2557 ระหวางวันที่ 18-21 กันยายน
2557 ณ คลองในหลวงหัววัง-พนังตัก หมูที่ 9 ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ซึ่งในการจัดงานดังกลาวไดจัดใหมีการประกวดภาพถาย และ
วิดีโอสั้น (คลิปวิดีโอ) ที่เก่ียวของงานวันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
หลวงของเราและการแขงขันเรือยาวฯ ประจําป 2557

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประกวดฯ ใหผู
ที่สนใจสงผลงานเขารวมประกวดฯ โดยสามารถขอรับรายละเอียด
หลักเกณฑการประกวดภาพถายและวิดีโอสั้น ไดที่องคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ขาวสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

นายวราชัย  ตั้นตี๋
รองประธานสภาฯ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร โดยนายวิจิตร  อินทรักษ

ประกันสังคมจังหวัดชุมพร เปดเผยวาในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2557 ที่ผานมานี้ สํานักงานฯ ไดทําหนังสือถึงลูกจาง/ผูประกันตนใน
จังหวัดชุมพร ซึ่งมีมากกวา 1,500 ราย ที่มีอายุตัวครบ 55 ปบริบรูณ และ
สิ้นสภาพการเปนลูกจางไปรับเงินบําเหน็จชราภาพ พรอมดอกผล หลังจาก
ที่ไดรับหนังสือจากสํานักงานแลว

ทั้ งนี้  ขอใหลูกจาง/ผูประกันตนที่ เคยเปนลูกจางในระบบ
ประกันสังคมตั้งแต 31 ธันวาคม  2541 และอายุครบ 55 ปบริบูรณ ไป
ขอรับเงินไดที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร หรือประกันสังคมเขต
พ้ืนที่หรือจังหวัดใกลบาน และที่สําคัญอยาลืมบัตรประจําตัวประชาชนติด
ตัวไปดวย หากมีขอสงสัยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดชุมพร โทร 0-7750-5045-6 ตอ 109-113 ในวัน
และเวลาราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (สมัยสามัญ  สมัยที่ 2
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕7)

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ   ไดจัดทําเอกสารสําเนาบันทึกรายงานการ

ประชุมสภาครั้งที่แลว (สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/๒๕๕7 ครั้งที่ ๑ วันที่ 19
มิถุนายน 2557 )ใหกับสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมเรียบรอยแลว
นั้น  ขอใหทานตรวจดูวามีขอความหรือตัวอักษรถูกตองครบถวนหรือไม
หรือสมาชิกทานใดตองการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ขอความใดบาง
ก็ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิกสภาฯ   ทานใดตองการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอความใดๆ ในรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผานมา (สมัย
สามัญ  สมัยที่ 2/๒๕๕7 ครั้งที่ ๑) ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม รับรอง ๒๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ไมรับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติดวน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

พ.ศ. ๒๕๕8 (วาระที่ ๑ ) รับหลักการ
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม

ประธานสภาฯ ลําดับตอไปเปนวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบ
(ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ใน
วาระที่ ๑ (รับหลักการ) ผมจะใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ
ชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย ใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ  หลังจาก
นั้นจะใหคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ชี้แจงในสวนราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เชิญครับ

นายวิโรจน  แกวเจย
เลขานุการสภาฯ ( ก ล า ว ร า ย ง า น ตั ว ต อ ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )   ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗
การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะพิจารณา ๓
วาระรวดไมได และในการพิจารณาวาระที่ ๑ รับหลักการจะใหสมาชิกสภา
ฯ อภิปรายกันอยางกวางขวาง  วาระที่ ๒ ใหกําหนดระยะเวลาใหสมาชิก
สภาฯ  ไดยื่นคําขอแปรญัตติในประเด็นตางๆ ไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง  นับ
แตรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น  ในการพิจารณารางขอบัญญัติในวาระ
ที่ ๒ ใหปรึกษาเรื่องตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
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คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมฯ  มีมติเปนอยางอ่ืน
วาระที่ ๓ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่ ๓ จะไมมีการอภิปรายเวน
แตที่ประชุมจะไดลงมติ ใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร ขอขอบคุณ
ครับ

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ตามที่ เลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงเ ก่ียวกับการพิจารณาราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายไปแลวนั้นมีสมาชิกทานใดสงสัย  หรือมีขอ
สอบถามเก่ียวกับการพิจารณารางขอบัญญัติหรือไม  ถาไมมีขอเชิญ
ฝายบริหารชี้แจงเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.๒๕๕8 ขอเชิญครับ

นายพนม  เพชรจร
นายก อบต. (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ) ทานประธานสภาฯ และ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเขา

ทะลุ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกฯ
ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8ดังตอไปนี้

๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.

๒๕๕7 องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 16,070,523.83 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม 1,246,758.01 บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม 3,477,846.59 บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได

เบิกจาย จํานวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน

จํานวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท
1.2 เงินกูคงคาง  จํานวน 0.00 บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕7
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น 24,674,230.28 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 586,080.72 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 234,030.20 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 145,842.91 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 299,284.00 บาท
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 135,056.75 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 13,051,992.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,221,943.00 บาท

( ๒ ) เ งิ น อุ ด ห นุ น ที่ รั ฐ บ า ล ใ ห โ ด ย ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
12,972,940.00 บาท

(๓ ) ร า ยจ า ยจริ ง  จํ า นวน 14 ,๒๐๓ ,๔๒๐ .๔๕ บาท
ประกอบดวย

งบกลาง 653,934.00 บาท
งบบุคลากร 6,345,923.00 บาท
งบดําเนินงาน 4,173,898.25 บาท
งบลงทุน 104,990.00 บาท
งบรายจายอ่ืน 68,400.00 บาท
งบเงินอุดหนุน 3,342,000.00 บาท

(๔) รายจายที่จ ายจากเ งิน อุดหนุนที่ รั ฐบาลให โดยระบุ
วัตถุประสงค 9,407,840.00 บาท

(5)  รายจายจากเงินสะสม จํานวน 5,632,800.00 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
หมวดภาษีอากร 829,000.00 บาท
หมวดคาธรรมเนียมฯ 239,000.00 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 150,000.00 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคฯ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,445,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 14,430,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,220,000.00 บาท

ในสวนของรายละเอียดประมาณคาใชจายจําแนกตามแผนงาน ดังนี้
ดานบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว 12,601,980.00 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา  ตั้งไว 5,271,540.00 บาท
- แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว 235,000.00 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว 7,834,680.00 บาท
- แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน  ตั้งไว 205,000.00 บาท
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้ ง ไว

680,000.00 บาท
ดานการเศรษฐกิจ

- แผนงานการเกษตร  ตั้งไว 50,000 บาท
ดานการดําเนินงานอ่ืน
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- แผนงานงบกลาง  ตั้งไว 784,800.00 บาท
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ขอ ๖๓ สมาชิก
สภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือ
ข้ึนพนศีรษะ เมื่อประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืน
กลาว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภา
ทองถ่ิน ผมขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานถือปฏิบัติดวยครับ

สมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายในสวนของ (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ที่เสนอโดย
ผูบริหารองคการสวนตําบลเขาทะลุฉบับนี้บาง เชิญครับ

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดจะอภิปรายในสวนของ (ราง) ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ที่เสนอโดยผูบริหาร
องคการสวนตําบลเขาทะลุฉบับนี้บาง เชิญครับ เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทาน
ใดจะอภิปราย ผมจะขอมติพิจารณาใหความเห็นชอบรับหลักการ  (ราง)
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ในวาระที่
๑ (รับหลักการ) ขอมติครับ

มติที่ประชุม รับหลักการ ๒๑ เสียง
ไมรับหลกัการ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ลําดับตอไป เราจะมาพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ราง)

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอใหเลขานุการ
สภาฯ ไดชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ ขอกฎหมาย วิธีการและข้ันตอนในการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอเชิญครับ

นายวิโรจน  แกวเจย
เลขานุการสภาฯ (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา
ทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภา
ทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน   และขอ ๑๐๕ ภายใตขอบังคับขอ ๑๐๓ และ
ขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปน
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สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆตามความจําเปนแก
กิจการในหนาที่ของสภาทองถ่ิน  และขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ กําหนดวิธี
เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน และตองมีผูรับรองไมนอย
กวา ๒ คน สวนกรณีที่ผูบริหารเสนอไมตองมีผูรับรอง  การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไม
จํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒
มาบังคับใชโดยอนุโลม

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ  ไดรับทราบเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายเรียบรอยแลว

ผมขอหารือในที่ประชุมสภาฯ วาจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญหรือ
แบบวิสามัญ  ขอเชิญเสนอครับ

นายชาญชัย  ศรียาภัย
ส.อบต. หมู 11 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอใหตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติแบบสามัญ ครับ
ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายเรืองเดช  โตพุนพิน ส.อบต.หมู ๖
๒. นายสําเภา  ศรีบุปผา ส.อบต.หมู ๔

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  ถาไมมี ถือวาที่ประชุมฯมี

มติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป ๒๕๕8

ลําดับตอไป ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดเสนอวาควรมีคณะกรรมการแปรญัตติก่ี
ทาน  ขอเชิญครับ

นายศราวุธ  ศรีนวล
ส.อบต.หมู 3 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ) ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปร

ญัตติจํานวน ๕ ทานครับ
ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายบรรพต  นิลเวช ส.อบต.หมู ๕
๒. นายวันชัย  พรมกัณฑ ส.อบต.หมู ๗

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีเปนอันวาที่

ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน
ลําดับตอไป ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผูที่จะทําหนาที่คณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่ ๑ ขอเชิญครับ
นายจักรี  ปานแกว

ส.อบต.หมู 8 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอ สิบเอกเอนก  มงคลเคหา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 2 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
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๑. นางสุพิศชญา พงษสถิตย ส.อบต.หมู 1
๒. นายศิริฤกษ  ทองเรือง ส.อบต.หมู 5

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีถือวา สิบเอกเอนก

มงคลเคหา สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
มติที่ประชุม เปนเอกฉันท

นายสําเภา  ศรีบุปผา
ส.อบต.หมู 4 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ) ผมขอเสนอนายอุดม  มวงศรี สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 7 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายวันชัย  พรมกัณฑ ส.อบต.หมู 7
๒. นายนิเวศ  โตพะไล ส.อบต.หมู 4

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีถือวา นายอุดม มวงศรี

สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
มติที่ประชุม เปนเอกฉันท

นายชาญชัย  ศรียาภัย
ส.อบต.หมู 11 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอนายจักรี  ปานแกว

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 8 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายบรรพต  นิลเวช ส.อบต.หมู 5
๒. นายชํานาญ  นุยดํา ส.อบต.หมู 1

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไมถาไมมีถือวานายจักรี  ปานแกว

สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
มติที่ประชุม เปนเอกฉันท

นายเรืองเดช  โตพุนพิน
ส.อบต.หมู 6 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอนางสุพิศชญา  พงษสถิตย

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 1 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔
ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายจักรี  ปานแกว ส.อบต.หมู 8
๒. นายแสวง  พนมใส ส.อบต.หมู 2

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
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ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไมถาไมมีถือวานางสุพิศชญา
พงษสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่  1 เปนกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๔

มติที่ประชุม เปนเอกฉันท
นายสําเภา  ศรีบุปผา

ส.อบต.หมู 4 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอนายวิชาญ  เฟองฟู
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 9 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕

ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายอุทัย  บุญเชิด ส.อบต.หมู 10
๒. นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ ส.อบต.หมู 11

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนออีกหรือไมถาไมมีถือวา นายวิชาญ  เฟองฟู

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 9 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕
มติที่ประชุม เปนเอกฉันท

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไมถาไมมี ในเมื่อไดคณะกรรมการ

แปรญัตติครบตามจํานวนแลว ประกอบดวย
๑. สิบเอกเอนก  มงคลเคหา ส.อบต.หมู 2
๒. นายอุดม  มวงศรี ส.อบต.หมู 7
๓. นายจักรี  ปานแกว ส.อบต.หมู 8
๔. นางสุพิศชญา  พงษสถิตย ส.อบต.หมู 1
๕. นายวิชาญ  เฟองฟู ส.อบต.หมู 9
ลําดับตอไป ผมจะใหพักการประชุม 1 ชั่วโมง เพ่ือใหคณะกรรมการแปร

ญัตติไปประชุมพรอมกันเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ
เลขานุการแปรญัตติ ตามขอ ๑๐๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
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ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพักรับประทานอาหารกลางวัน
เชิญครับ

พักการประชุม 1 ชั่วโมง
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพรอมแลวขอใหคณะกรรมการแปรญัตติ  แจงผลการคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการฯ ใหที่ประชุมทราบดวย  ครับ

สิบเอกเอนก  มงคลเคหา
ส.อบต.หมู ๒ (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ขออนุญาตแจงผลการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติใหที่ประชุมสภาฯไดรับทราบดังนี้
๑. สิบเอกเอนก  มงคลเคหา     ส.อบต.หมู 2 ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นายอุดม  มวงศรี ส.อบต.หมู 7 กรรมการแปรญัตติ
๓. นายจักรี  ปานแกว ส.อบต.หมู 8 กรรมการแปรญัตติ
๔. นางสุพิศชญา  พงษสถิต     ส.อบต.หมู 1 กรรมการแปรญัตติ
๕. นายวิชาญ  เฟองฟู ส.อบต.หมู 9 กรรมการ/เลขานุการแปร

ญัตติ
นายชัยยัญ บุญยิ้ม

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไดทราบผลการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการ และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติแลว  ลําดับตอไปขอใหที่ประชุมสภาฯได
ปรึกษาหารือเรื่องกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาฯ  ยื่นคําขอแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติในวันใด ซึ่งจะตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตสภาฯ
ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปนั้นแลว

นายแสวง  พนมใส
ส.อบต.หมู ๒ (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ผมขอเสนอใหยื่นคําขอแปรญัตติ

ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน-1๓ กันยายน 2557 เวลา ๐8.๐๐น. ถึงเวลา 16.๐๐
น.  ณ  หองกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ

ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายชาญชัย  ศรียาภัย ส.อบต.หมู ๑๑
๒. นายธํามรงค  หนูยงค ส.อบต.หมู ๖

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีผมถือวาที่ประชุมมี

มติเปนเอกฉันทใหสมาชิกสภาฯ ยื่นคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน-1๓ กันยายน 2557 เวลา ๐8.๐๐น. ถึงเวลา 16.๐๐
น.  ณ  หองกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ลําดับตอไป  ผมขอให
สมาชิกสภาฯ  เสนอและกําหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญ
ครับ

นายบรรพต  นิลเวช
ส.อบต.หมู ๕ (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ) ผมขอเสนอใหเปนวันที่ 1๕ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ  หองกิจการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ
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ผูรับรองจํานวน ๒ ทาน
๑. นายวันชัย  พรมกัณฑ ส.อบต.หมู ๗
๒. นายธํามรงค  หนูยงค ส.อบต.หมู ๖

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  ถาไมมีผมถือวาที่ประชุมมี

มติเปนเอกฉันทคณะกรรมการแปรญัตติประชุมในวันที่ 1๕ กันยายน ๒๕๕7 เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ หองกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี)

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  แหงนี้อีกหรือไม

บัดนี้การประชุมก็ไดดําเนินมาเปนระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระ
แลว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ใหความรวมมือเขารวมประชุมกันอยาง
พรอมเพรียงกัน  และอยูตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2557 ครั้งที่ ๑
และขอนัดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุทุกทาน มาประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) และ
วาระที่ ๓ (เห็นชอบ) หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติไดมีหนังสือแจงรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแลว ในโอกาสนี้ ขอใหสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ       วิโรจน  แกวเจย     ผูจดบนัทึก
( นายวิโรจน  แกวเจย )

เลขานุการสภาฯ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  บรรพต นิลเวช กรรมการ
(นายชาญชัย  ศรียาภัย ) (นายบรรพต  นิลเวช)

(ลงชื่อ) แสวง  พนมใส กรรมการ (ลงชื่อ)  ศิริฤกษ  ทองเรือง   กรรมการ
( นายแสวง  พนมใส ) (นายศิริฤกษ  ทองเรือง)

(ลงชื่อ)  อุดม  มวงศรี กรรมการ
( นายอุดม  มวงศรี )

(ลงชื่อ)  ชัยยัญ  บุญยิ้ม ผูรับรอง
(นายชัยยัญ  บุญยิ้ม )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ


	สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕๕7
	ผู้มาประชุม


