
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒

วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

………………………………………….
ผูท่ีมาประชุม
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

๑. นายอุดม  ปานุวงศ ประธานสภา อุดม  ปานุวงศ
๒. นายศิริชัย ธรฤทธิ์ รองประธานสภา ศิริชัย ธรฤทธิ์
๓. นายจุลินทร  มีชัย เลขานุการสภา จุลินทร  มีชัย
๔. นายบัญญัติ ติกจินา สมาชิกสภา อบต.ม.๑ บัญญัติ  ติกจินา
๕. นายสมศักดิ์   เพชรแกว สมาชิกสภา อบต.ม.๒ สมศักดิ์  เพชรแกว
๖. นายไพโรจน  พยัคฆา สมาชิกสภา อบต.ม.๓ ไพโรจน  พยัคฆา
๗. นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ เชิดศักดิ์  ไชยชนะ
๘. นางจุลีพร  ราชพิบูลย สมาชิกสภา อบต.ม.๔ จุลีพร  ราชพิบูลย
๙. นายคณิต  มีแสง สมาชิกสภา อบต.ม.๕ คณิต  มีแสง

ผูเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ

๑. นายประสาท  ถาวร นายก อบต. ประสาท  ถาวร
๒. นายประวัติ  โภชากรณ รองนายก อบต. ประวัติ  โภชากรณ
๓. นายอาคม  จันทรสวาง รองนายก อบต. อาคม จันทรสวาง
๔. นางสาวจีระวรรณ  หอยขาว เลขานุการนายก จีระวรรณ  หอยขาว
๕. นางสาววนิดา ธรฤทธิ์ ปลัด อบต. วนิดา  ธรฤทธิ์
๖ นางสาวมนสิชา  จินา นักวิเคราะหนโยบาย

และแผนปฏิบัติการ
มนสิชา  จินา

๗ นายวีระพจน  วันเลี้ยง ผูอํานวยการกองชาง วีระพจน  วันเลี้ยง
๘ นางสาวอัชราภรณ  สันติวิทยารมณ ผูอํานวยการกองชาง อัชราภรณ  สันติวิทยารมณ

นายจรูญฤทธิ์  กมัณฑา นิติกรชํานาญการ จรูญฤทธิ์  กมัณฑา

/ เริ่มประชุม......
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม

ประธานสภาฯ นายอุดม ปานุวงศ กลาวตอนรับสมาชิกสภาอบต.กะเปยด
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ขาราชการท่ีเขารวมประชุมทุกทาน
ในฐานะประธานสภาอบต.กะเปยด ขอเปดประชุมสภาอบต.
กะเปยด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒ และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอ
ท่ีประชุม

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒
เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประธานสภา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยดท่ี
นายอุดม  ปานุวงศ จะมีการรับรองในวันนี้ คือ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี

๑ ประจําป ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไมทราบสมาชิกทานใด
จะแกไขขอความหรือเปลี่ยนแปลงขอความใด ขอเชิญไดครับ

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกทานใดจะเสนอขอแกไข
นายอุดม  ปานุวงศ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอความในรายงานการประชุมอีกหรือไม เม่ือไมมี

สมาชิกทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุมในการ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑
ประจําป ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครั้งท่ีผานมา

มติท่ีประชุม รับรอง ๘ เสียง
ไมรับรอง - เสียง
งดออกเสียง 1 คน
สรุป มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผานมา

/ระเบียบ........



-๓-

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม
๓.๑ พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระท่ี ๑)
ประธานสภา เชิญนายกชี้แจงการจัดทํา รางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
นายอุดม  ปานุวงศ ตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓
นายก อบต. เรียนประธานสภา รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
นายประสาท  ถาวร งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีไดจัดทําให

สภาพิจารณาในวาระท่ี ๑ นั้น รายละเอียดอยูท่ีสมาชิกทุกทานแลว
กระผมขอใหรองนายก อบต. นายอาคม  จันทรสวาง อานรายละเอียด

รองนายกคนท่ี ๒ ไดอานรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
นายอาคม  จันทรสวาง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓)

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลกะเบยีด

จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตัิ งบประมาณ
คณะผูบ้ริหารองค์การบรหิาร

หท้่านประธานและสมาชิกทุกทา่นได้ทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สถานะการคลงั
1.1

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 สงิหาคม พ.ศ.2562 องค์กร
านะการเงนิ

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 32,224,532.11 บาท
1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 14,833,519.90 บาท
1.1.3 เงนิทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 11,592,307.25 บาท
1.1.4 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 1 โครงการ
รวม 5,000.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จาํนวน 0.00 บาท
2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 15 สงิหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 27,542,019.92 บาท ประกอบดว้ย
หมวดภาษี
อากร

จาํนวน 74,705.62 บาท

หมวด
คา่ธรรมเนียม
คา่ปรบั และ
ใบอนุญาต

จาํนวน 197,843.70 บาท



หมวดรายได้
-๔-

จากทรพัย์สนิ

จาํนวน 138,184.75 บาท

หมวดรายได้
จาก
สาธารณูปโภค
และการ
พาณิชย์

จาํนวน 5,755.00 บาท

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด

จาํนวน 14,500.00 บาท

หมวดรายได้
จากทุน

จาํนวน 0.00 บาท

หมวดภาษี
จดัสรร

จาํนวน 12,838,836.8
5

บาท

หมวดเงนิ จาํนวน 14,272,194.0
0

บาท

(2) 2,731,227.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน 22,383,340.46 บาท ประกอบดว้ย
งบกลาง จาํนวน 7,161,684.00 บาท
งบบคุลากร จาํนวน 7,926,409.00 บาท
งบดาํเนินงาน จาํนวน 4,576,547.46 บาท
งบลงทุน จาํนวน 2,133,500.00 บาท

จาํนวน 0.00 บาท
งบเงินอดุหนุน จาํนวน 585,200.00 บาท

(4) 2,722,670.00
บาท
(5) 0.00 บาท
(6) 0.00 บาท
(7) 0.00 บาท
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นตาํบล

กะเบยีด
อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายรับจรงิ
ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี
2563

รายได้จดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 71,648.38 78,800.00 72,500.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 198,185.40 196,500.00 221,000.00
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 185,364.54 160,000.00 186,000.00
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

0.00 10,000.00 10,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 658.50 3,700.00 15,600.00
รวม
รายได้
จดัเก็บ
เอง

455,856.82 449,000.00 505,100.00

หมวดภาษีจดัสรร 15,097,122.95 13,221,000.00 14,894,900.00
รวม

รฐับาล
เก็บแลว้
จดัสรร
ให้
องค์กร
ปกครอง
สว่น

15,097,122.95 13,221,000.00 14,894,900.00

หมวดเงนิอดุหนุน 13,889,122.00 18,000,000.00 18,000,000.00

รวม

รฐับาล
อดุหนุน
ให้
องค์กร
ปกครอง
สว่น

13,889,122.00 18,000,000.00 18,000,000.00

รวม 29,442,101.77 31,670,000.00 33,400,000.00
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คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจรงิปี 2561 ประมาณการ ปี
2562

ประมาณการ ปี
2563

จา่ยจากงบประมาณ
งบกลาง 7,332,699.00 8,807,800.00 9,076,672.00
งบบคุลากร 8,731,021.00 10,988,000.00 11,177,779.00
งบดาํเนินงาน 4,529,404.01 7,892,890.00 8,755,289.00
งบลงทุน 1,924,837.06 3,196,310.00 3,770,260.00
งบเงินอดุหนุน 848,000.00 785,000.00 620,000.00

รวมจา่ยจากงบประมาณ 23,365,961.07 31,670,000.00 33,400,000.00
รวม 23,365,961.07 31,670,000.00 33,400,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบรหิารสว่นตาํบลกะเบยีด
อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช

ดา้น ยอดรวม

11,176,683
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 230,000

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 5,419,305
แผนงานสาธารณสขุ 80,000
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 144,000
แผนงานเคหะและชุมชน 3,152,020
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 30,000
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 605,000

ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3,436,320
แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานงบกลาง 9,076,672
33,400,000



-๗-
ประธานสภา ส อ บ ถ า ม ส ม า ชิ ก ส ภ า ท า น ใ ด ป ร ะ ส ง ค จ ะ อ ภิ ป ร า ย
นายอุดม  ปานุวงศ กอนท่ีจะลงมติ เชิญอภิปรายได
สอบต.หมูท่ี ๒ เรียนประธานสภา ตามรางขอบัญญัติ หนา ๒๘/๔๑ งานสวัสดิการ
นายสมศักดิ์  เพชรแกว และสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว ๑๔๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจาย
เปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน เพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการ
งานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ืงพิง จํานวน ๒ คน   จะสามารถนําเงินดังกลาวไปจายใหกับ
ผูปฏิบัติงานหลายๆคนไดหรือไม

ประธานสภา เชิญนายกชี้แจงรายละเอียด
นายอุดม  ปานุวงค
นายก อบต. เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทานตามท่ีสมาชิกสภา
นายประสาท  ถาวร หมูท่ี ๒ อภิปรายสอบถามเรื่องคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน

ขอเรียนชี้แจงวา จํานวนเงินงบประมาณท่ีสมาชิกสภาหมูท่ี ๒ อภิปราย
เสนอนั้นเปนเงินคาตอบแทน เปนเงินท่ีตองจายตามหนังสือสั่งการท่ี
มท๐๘๑๙.๒๓ ว ๓๘๑๑ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันท่ี ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๒ ไมสามารถจายคาตอบแทนนอกเหนือจากหนังสือ
สั่งการได

ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปราย
นายอุดม  ปานุวงศ เพ่ิมเติมกอนท่ีจะลงมติ เชิญอภิปรายได

ประธานสภาฯ สอบถามท่ีประชุมวาสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย
นายอุดม  ปานุวงค อีกหรือหรือไมถาไมมีสมาชิกทานอ่ืนประสงคจะอภิปรายผมขอมติท่ี

ประชุมในวาระท่ี ๑ เชิญเลขานุการสภานับองคประชุมครับ
เลขานุการสภา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองคประชุมครับ
นายจุลินทร  มีชัย
ประธานสภา เม่ือสมาชิกครบองคประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๑
นายอุดม  ปานุวงค
ประธานสภา สมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
นายอุดม  ปานุวงค องคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓

โปรดยกมือข้ึน
มติทีประชุม รับหลักการ ๘ เสียง

ไมรับหลักการ - เสียง
งดออกเสียง 1 คน

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓



-๘-
ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ
นายอุดม  ปานุวงค
เลขานุการสภา เรียนทานประธานสภาเม่ือสมาชิกสภาฯรับหลักการแลว ตาม
นายจุลินทร  มีชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ
๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว
ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบดวย สมาชิก
สภาๆทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอใหท่ี
ประชุม
๑. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติจํานวน ๓ ถึง ๗ คน

และมีผูรับรองตามระเบียบ
๒. ให ท่ี ประชุ ม กํ าหนดระยะ เวลา เสนอคําแปรญัตติ ต อ

คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภา เชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติจํานวน
นายอุดม  ปานุวงค ๓ ถึง ๗ คนและมีผูรับรองตามระเบียบ
สอบต.หมูท่ี ๓ เรียนทานประธานสภาผมขอเสนอผมนายไพโรจน  พยัคฆา
นายไพโรจน  พยัคฆา ขอเสนอใหท่ีประชุมแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ คน

ผูรับรอง
๑. นางจุลพีร  ราชพิบูลย  สอบต.หมูท่ี ๔
๒. นายสมศักดิ์  เพชรแกว ส.อบต.หมูท่ี ๒

ประธานสภา สมาชิกเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติเปนอยางอ่ืนอีก
นายอุดม  ปานุวงค หรือไม
รองประธานสภา เรียนทานประธานสภาผมนายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ส.อบต หมูท่ี ๒
นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ขอเสนอใหท่ีประชุมแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน

ผูรับรอง
๑. นายเชิดศักดิ์   ไชยชนะ ส.อบต.หมูท่ี ๔
๒. นายคณิต มีแสง ส.อบต. หมูท่ี ๕

ประธานสภา มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีขอมติท่ี
นายอุดม  ปานุวงศ ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหท่ีประชุมแตงตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติ จํานวน ๗ คน โปรดยกมือครับ
มติทีประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง

ไมเห็นชอบ ๒ เสียง



งดออกเสียง 1 เสียง
-๙-

ประธานสภา สมาชิกทานใดเห็นชอบใหท่ีประชุมแตงตัง้คณะกรรมการแปร
ญัตติ จํานวน ๓ คน โปรดยกมือครับ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๒ เสียง
ไมเห็นชอบ ๖ เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

สรุปมติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติใหแตงตั้งกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
จํานวน ๗ คน

ประธานสภา ขอ ให สมาชิ กสภ า เสนอรายชื่ อ ก ร รมการแปรญั ต ติ ร า ง
นายอุดม  ปานุวงค ขอบัญญัติและผูรับรอง
สอบต.หมูท่ี ๓ เรียนทานประธานสภาผมขอเสนอนายศิริชัย  ธรฤทธิ์
นายไพโรจน  พยัคฆา ส.อบต.หมูท่ี ๒ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑

ผูรับรอง
๒. นางจุลีพร  ราชพิบูลย สอบต.หมูท่ี ๔
๒ . น า ย ส ม ศั ก ดิ์   เ พ ช ร แ ก ว  ส . อ บ ต . ห มู ท่ี ๒

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
นายอุดม  ปานุวงศ หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาขิกทานใดเห็นชอบให

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์  ส.อบต.หมูท่ี ๒ เปนกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี ๑ โปรดยกมือ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายศิริชัย ธรฤทธิ์
เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑

ประธานสภา ขอใหสมาชิกสภาเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒
นายอุดม  ปานุวงศ
สอบต.หมูท่ี ๒ เรียนทานประธานสภาผมขอเสนอนายคณิต  มีแสง
นายสมศักดิ์  เพชรแกว ส.อบต.หมูท่ี ๕ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒

ผูรับรอง
๓. นายเชิดศักดิ์   ไชยชนะ ส.อบต.หมูท่ี ๔
๔. นายไพโรจน  พยัคฆา ส.อบต. หมูท่ี ๓

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
นายอุดม  ปานุวงศ หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด เห็นชอบให

นายคณิต  มีแสง เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ โปรด
ยกมือ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง



งดออกเสียง 1 เสียง
-๑๐-

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายคณิต  มีแสง
ส.อบต.หมูท่ี ๕ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒

ประธานสภา ขอใหสมาชิกสภาเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓
นายอุดม  ปานุวงศ
สอบต.หมูท่ี ๑ เรียนทานประธานสภาผมขอเสนอนายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ
นายบัญญัติ  ติกจินา ส.อบต.หมูท่ี ๔ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓

ผูรับรอง
๑. นายคณิต  มีแสง ส.อบต.หมูท่ี ๕
๒. นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ส.อบต. หมูท่ี ๒

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
นายอุดม  ปานุวงศ หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด เห็นชอบให

นายเชิดศักดิ์ ไชยขนะ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ โปรด
ยกมือ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ
เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓

ประธานสภา ขอใหสมาชิกสภาเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔
นายอุดม  ปานุวงศ
สอบต.หมูท่ี ๔ เรียนทานประธานสภาดิฉันขอเสนอนายสมศักดิ์ เพชรแกว
นางจุลีพร  ราชพิบูลย ส.อบต.หมูท่ี ๒ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๔

ผูรับรอง
๑. นายเชิดศักดิ์   ไชยชนะ ส.อบต.หมูท่ี ๔
๒. นายไพโรจน  พยัคฆา ส.อบต. หมูท่ี ๓

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
นายอุดม  ปานุวงศ หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด เห็นชอบให

นายสมศักดิ์   เพชรแกว เปนกรรมการแปรญัตติ  คน ท่ี ๔
โปรดยกมือ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา ขอใหสมาชิกสภาเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕
นายอุดม  ปานุวงศ
สอบต.หมูท่ี ๕ เรียนทานประธานสภาผมขอเสนอนายไพโรจน พยัคฆา
นายคณิต  มีแสง ส.อบต.หมูท่ี ๓ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๕



-๑๑-
ผูรับรอง

๑. นาจุลีพร  ราชพิบูลย   ส.อบต.หมูท่ี ๔
๒. นายศิริชัย  ธรฤทธิ์    ส.อบต. หมูท่ี ๒

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
นายอุดม  ปานุวงศ หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด เห็นชอบให

นายไพโรจน   พยัคฆา  เปนกรรมการแปรญัตติ  คน ท่ี ๕
โปรดยกมือ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา ขอใหสมาชิกสภาเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๖
นายอุดม  ปานุวงศ
สอบต.หมูท่ี ๔ เรียนทานประธานสภาผมขอเสนอนางจุลีพร  ราชพิบูลย
นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ ส.อบต.หมูท่ี ๔เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๖

ผูรับรอง
๑. นายเชิดศักดิ์   ไชยชนะ ส.อบต.หมูท่ี ๔
๒. นายไพโรจน  พยัคฆา ส.อบต. หมูท่ี ๓

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
นายอุดม  ปานุวงศ หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด เห็นชอบให

นางจุ ลี พร   ร าช พิบู ลย เป นกรรมการแปรญัตติ  คน ท่ี ๖
โปรดยกมือ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา ขอใหสมาชิกสภาเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๗
นายอุดม  ปานุวงศ
สอบต.หมูท่ี ๓ เรียนทานประธานสภาผมขอเสนอนาบัญญัติ  ติกจินา
นายจุลินทร  มีชัย ส.อบต.หมูท่ี ๑ เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๗

ผูรับรอง
๑. นายคณิต  มีแสง ส.อบต.หมูท่ี ๕
๒. นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ส.อบต. หมูท่ี ๒

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
นายอุดม  ปานุวงศ หรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด เห็นชอบให

นายบัญญัติ  ติกจินา เปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๗
โปรดยกมือ



-๑๒-
มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง

ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

สรุปมติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเปนกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติ ดังนี้

๑. นายศิริชัย  ธรฤทธิ์
๒. นายคณิต  มีแสง
๓. นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ
๔. นายสมศักดิ์  เพชรแกว
๕. นายไพโรจน  พยัคฆา
๖. นางจุลีพร  ราชพิบูลย
๗. นายบัญญัติ  ติกจินา

ส.อบต.หมูท่ี ๒ เสนอใหประธาน ใหท่ีประชุมกําหนดระยะเวลายื่นคํา
นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติและนัดประชุม

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติ
ประธานสภา แจงท่ีประชุมขอเชิญท่ีประชุมเสนอกําหนดระยะเวลายื่น
นายอุดม ปานุวงค คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติและนัดประชุม

กรรมการเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติ
สอบต.หมูท่ี ๓ เสนอใหยื่นคําแปรญัตติ
นายจุลินทร มีชัย - วันท่ี ๒๔ สิงหาคม 25๖๒ เวลา ๐๘.30 น. – 16.30 น.

- วันท่ี ๒๕ สิงหาคม 25๖๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
- วันท่ี ๒๖ สิงหาคม 25๖๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
และประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติ วันศุกรท่ี
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก
สภาชี้แจงเก่ียวกับคําเสนอแปรญัตติ

ประธานสภา แจงใหเสนอผูรับรอง ๒ ทาน
นายอุดม  ปานุวงศ

ผูรับรอง
๑. นางจุลีพร  ราชพิบูลย  สอบต.หมูท่ี ๔
๒. นายสมศักดิ์  เพชรแกว ส.อบต.หมูท่ี ๒

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวา มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
นายอุดม  ปานุวงศ อยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบต.หมูท่ี ๓ เสนอ  โปรดยกมือ



-๑๓-
มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง

ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

สรุปมติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติและ
พิจารณาคําแปรญัตติตามท่ี ส.อบต.หมูท่ี ๓ เสนอ

ประธานสภา สอบถามวาสมาชิกมีอะไรท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี
นายอุดม  ปานุวงค จะพิจารณาเรื่องตอไป

๓.๒ พิจารณาอนุมัติแกไขคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรและขอ
โอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒

ประธานสภา เชิญนายกชี้แจงการอนุมัติแกไขคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร
นายอุดม  ปานุวงค และขอโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓
นายก อบต. เรี ยนประธานสภา การอนุ มัติ แก ไข คุณลักษณะครุภัณฑ
นายประสาท  ถาวร คอมพิวเตอรและขอโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ เนื่องจาก

มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป ๒๕๖๒ ไดมีการเปลี่ยนคุณลักษณะของโนตบุคและเปลี่ยนราคา
รายละเอียดจะใหผูอํานวยการกองคลังชี้แจง

ประธานสภา เชิญผู อํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติแกไข
นายอุดม  ปานุวงค คุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการกองคลัง เรียนประธานสภา นายกอบต. สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม
นางสาวอัชราภรณ  สันติวิทยารมณ ทุกทาน ดังท่ีนายกนําเรียนเนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจําป ๒๕๖๒ ไดมีการเปลี่ยน
คุณลักษณะของโนตบุคและเปลี่ยนราคา ดังนี้

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด ตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. ๒๕62 ตั้งจาย
ในหนวยงานกองคลัง งบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวล จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยมีลักษณะพ้ืนฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1.1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ

1.2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz

1. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
2. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
3. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว



4. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

-๑๔-
5. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง
6. สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
8. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB
9. เมาส USB ชนิด Optical
10. มีซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Windows7 หรือสูงกวา บันทึกอยูในแผน CD และ Hard Disk พรอม

คูมือตนฉบับจริง จํานวน 1 ชุด
11. มี USB 3.0 ไมนอยกวา 1 Port และ USB 2.0 ไมนอยกวา 2 Ports
12. แสดงหมายเลข Serial Number ของเครื่องอยางชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร หรือในไบออส

(Bios) โดยใน Bios แสดงหมายเลข Serial Number เม่ือเริ่มเปดเครื่อง หรือสามารถเปดดูใน
โปรแกรมของ Bios ได

13. มีการรับประกันการใชงานไมนอยกวา 1 ป
ตั้งไว ๔2,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งยังมิไดทําการเบิกจายน้ันน้ัน

๒. ขอเท็จจริง

เนื่อง มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจําป
2562 ไดมีการเปลี่ยนคุณลักษณะของโนตบุกและเปลี่ยนราคารายละเอียดดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ

2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 7 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB
จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา
12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอแบบ
HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth



-๑๕-
จึงจําเปนตองแกไขคุณลักษณะตามขอความขางตนและเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอในการเบิกจาย
จําเปนตองโอนงบประมาณเพิ่มจํานวน 2,000.00 บาท

โดยโอนลดจาก
หนวยงานกองคลัง หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาวัสดุงาน

บานงานครัว เชน ไมกวาด ผาปูโตะ ถวย ชาม แกวน้ํา จานรอง ถวยกาแฟ ฯลฯ ตั้งไว 5,๐๐๐.- บาท โอนลด
จํานวน 2,000.00 บาท

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒และ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ   ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ท่ีทําให ลักษณะ  ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
รายจายเปนรายจายใหมใหเปนอํานาจอนุมัติจากสภาทองถ่ิน จึงเรียนมา
เพ่ือใหสภาพิจารณา แกไขคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรและขอโอน
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒

ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปราย
นายอุดม  ปานุวงศ กอนท่ีจะลงมติใหความเห็นชอบอนุมัติแกไขคุณลักษณะครุภัณฑ

คอมพิวเตอรและขอโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ เชิญอภิปราย
ถาไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกทานใด
เห็นชอบอนุมัติใหแกไขคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรและโอน
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ

มติทีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง
ไมอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

สรุปมติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
โอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒

๓.๓ ขอความเห็นชอบในการย่ืนขออนุญาตใชพื้นท่ีโครงการ
จัดหาท่ีดินทํากินใหกับประชาชนผูดอยโอกาส ในพื้นท่ีปาคลองสาย

ประธานสภา เชิญนายกชี้แจงเรื่องการยื่นขออนุญาตใชพ้ืนท่ีโครงการจัดหาท่ีดิน
นายอุดม  ปานุวงศ ใหกับประชาชนผูดอยโอกาส ในพ้ืนท่ีปาคลองสาย
นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ดวยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๒
นายประสาท  ถาวร (นครศรีธรรมราช) ไดรับแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการจัดหาท่ีดินทํากินใหประชาชนผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรมพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาคลองสาย เพ่ือใหมีขอมูลพรอมสนับสนุนการ
จัดท่ีดินภายใตคณะอนุกรรมการจัดท่ีดินตอไป ในการยื่นขออนุญาตใชพ้ืนท่ี
ตองมีมติความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการยื่นขอ
อนุญาต จึงขอมติความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด



-๑๖-
ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปราย
นายอุดม  ปานุวงศ กอนท่ีจะลงมติใหความเห็นชอบ เชิญอภิปรายได ถาไมมีสมาชิกทานใด

ประสงคจะอภิปรายผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกทานใดเห็นชอบใน
การยื่นขออนุญาตใชพ้ืนท่ีโครงการจดัหาท่ีดินทํากินใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาส ในพ้ืนท่ีปาคลองสาย โปรดยกมือครับ

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

สรุปมติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการยื่นขออนุญาตใชพ้ืนท่ีโครงการจัดหา
ท่ีดินทํากินใหกับประชาชนผูดอยโอกาส ในพ้ืนท่ีปาคลองสาย

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให
นายอุดม  ปานุวงศ ผูบริหารชี้แจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม
ส.อบต.หมูท่ี ๒ เรียนประธานสภา ผมขอสอบถามทานนายกผานประธานสภา
นายสมศักดิ์  เพชรแกว เก่ียวกับหลุมบอท่ีมีจํานวนมาก บนถนนสายหลักของหมูท่ี ๒
ประธานสภา เชิญนายก อบต. ชี้แจง
นายอุดม  ปานุวงค
นายก อบต. เรียนทานประธานสภาผมขอแจงทานผานไปยังสมาชิกหมูท่ี ๒
นายประสาท  ถาวร ถนนสายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช เม่ือเสียหาย ตองแจงไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด
จะใหกองชางทําหนังสือแจงตอไป

ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให
นายอุดม  ปานุวงศ ผูบริหารชี้แจงในระเบยีบวาระอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม

ส.อบต.หมูท่ี ๕ เรียนประธานสภา ผมขอสอบถามทานนายกผานประธานสภา
นายคณิต  มีแสง เก่ียวกับถนนสายบานนายวิรัตน  ไมแกว หมูท่ี ๕ ไมทราบทางผูบริหาร

ดําเนินการถึงไหนแลว
ประธานสภา เชิญนายก อบต. ชี้แจง
นายอุดม  ปานุวงค
นายก อบต. เรียนทานประธานสภาผมขอแจงทานผานไปยังสมาชิกหมูท่ี ๕
นายประสาท  ถาวร ถนนสายดังกลาว เพ่ิงไดรับเรื่องความเดือดรอนจากสมาชิกหมูท่ี ๕

จะใหชางไปดําเนินการสํารวจตอไป
ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให
นายอุดม  ปานุวงศ ผูบริหารชี้แจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม



-๑๗-
เลขานุการสภา เรียนทานประธานสภาผมนายจุลินทร มีชัย
นายจุลินทร  มีชัย เลขานุการสภาขออนุญาตทานประธาน นัดกรรมการท่ีถูกเสนอชื่อเปน

กรรมการแปรญัตติ ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ หลังเลิกประชุมวันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น ซึ่งตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๙ การนัด
ประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรกใหเปน
หนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน ผมจึงขออนุญาตประธานนัดในท่ี
ประชุม

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกท่ีถูกเสนอเปนกรรมการจะขัด
นายอุดม  ปานุวงศ ของหรือเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาสมาชิกท่ีเปนกรรมการแปรญตัติ

ไมขัดของก็ใหเลขานุการนัดในท่ีประชุมสภาผานประธานสภาเพ่ือเลือก
ประธานกรรมการฯและเลขานุการหลังเลิกประชุม

ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให
นายอุดม  ปานุวงศ ผูบริหารชี้แจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม ถาไมมีกระผมขอขอบคุณ

ทานนายกอบต. ทานสมาชิกสภาอบต.และพนักงานทุกทานท่ีเขารวม
ประชุมในวันนี้  กระผมขอปดการประชุม นัดประชุมครั้งตอไป วันที
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ.หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกะเปยด

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

( ลงชื่อ ) จุลินทร  มีชัย ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( นายจุลินทร  มีชัย )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
( ลงชื่อ ) อุดม  ปานุวงศ ผูตรวจรายงานการประชุม

( นายอุดม  ปานุวงศ )
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด



-๑๘-

( ลงชื่อ ) ไพโรจน  พยัคฆา
( นายไพโรจน  พยัคฆา )

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประจําสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
( ลงชื่อ ) สมศักดิ์  เพชรแกว

( นายสมศักดิ์  เพชรแกว )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประจําสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
( ลงชื่อ ) คณิต  มีแสง

( นายคณิต  มีแสง)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประจําสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด


