
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๒
เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว
๓.๑ พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด เรื่อง  งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระท่ี ๒)
๓.๒ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(วาระท่ี ๓)

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

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

๑. นายอุดม  ปานุวงศ ประธานสภา อุดม  ปานวุงศ
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. นายอาคม  จันทรสวาง รองนายก อบต. อาคม จันทรสวาง
๓. นางสาวจีระวรรณ  หอยขาว เลขานุการนายก จีระวรรณ  หอยขาว
๔. นางสาวมนสิชา  จินา นักวิเคราะหนโยบาย

และแผนปฏิบัติการ
มนสิชา  จินา

๕ นายจรูญฤทธิ์  กมัณฑา นิติกรชํานาญการ จรูญฤทธิ์  กมัณฑา

/ เริ่มประชุม......



-๒-
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม

ประธานสภาฯ นายอุดม ปานุวงศ กลาวตอนรับสมาชิกสภาอบต.กะเปยด
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ขาราชการท่ีเขารวมประชุมทุกทาน
ในฐานะประธานสภาอบต.กะเปยด ขอเปดประชุมสภาอบต.
กะเปยด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒ และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอ
ท่ีประชุม

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒
เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประธานสภา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยดท่ี
นายอุดม  ปานุวงศ จะมีการรับรองในวันนี้ คือ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑

ประจําป ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไมทราบสมาชิกทานใด
จะแกไขขอความหรือเปลี่ยนแปลงขอความใด ขอเชิญไดครับ

ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมหากไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอขอแกไข
นายอุดม  ปานุวงศ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอความในรายงานการประชุมหรือไม เม่ือไมมี

สมาชิกทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุมในการ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป
๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครั้งท่ีผานมา

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม
๓.๑ พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระท่ี ๒)
ชั้นแปรญัตติ



-๓-
ประธานสภา เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของตอสมาชิกสภา
นายอุดม  ปานุวงศ
เลขานุการสภา เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจุลินทร  มีชัย
นายจุลินทร  มีชัย ขอเรียนตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรคทาย ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ใหกําหนด
ระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น

ประธานสภา ตามท่ีไดมีการแตงตั้งกรรมการแปรญัตติ เรื่อง ขอบัญญัติงบ
นายอุดม  ปานุวงศ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สําหรับวาระนี้ ขอใหกรรมการแปรญัตติ

ไดรายงานชี้แจงการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

ประธานกรรมการแปรญัตติ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู เขารวมประชุมทุกทาน
นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ กระผมนายศิริชัย ธรฤทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ(ราง)

ขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอแถลง
รายงานการประชุมดังนี้

กระผมขอเรียนใหทราบวา ตามมติท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี
๒๓ สิงหาคม 25๖๒ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ วันท่ี ๒๔-๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๒

- ตามท่ีไดมารอรับคําเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓ ณ  สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 25๖๒
เวลา ๐๘.30 - 16.30 น. ถึงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 255๖๒
เวลา 08.30 - ๑๖..๓0 น. นัน้ ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดมาเสนอคํา
แปรญัติและประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม
25๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ. หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกะเปยด บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการ
ประชุมพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ไดมีมติเสนอรางขอบัญญัติตามรางเดิมไมมีการ
แกไขเพ่ิมเติมตอนใด การแปรญัตติของกรรมการไดประชุมพิจารณา
เรียบรอย เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม 25๖๒ ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติราง
ขอบัญญัติฯ ดังกลาวนั้น ท่ีประชุมมีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ ๖ เสียง



-๔-
ไมเห็นชอบ–เสียง ใหคงไวตามรางเดิม จึงถือวารางขอบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 25๖๓ ไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งอยูในมือสมาชิกและผูบริหารแลว

ประธานสภา จากคํากลาวรายงานของประธานกรรมการแปรญัตติ
นายอุดม  ปานุวงศ โดยสรุปกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม สมาชิกทาน

ใดประสงคจะอภิปรายกอนลงมติ ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิกทานอ่ืน
ประสงคจะอภิปรายผมขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๒ เชิญเลขานุการสภานับ
องคประชุมครับ

เลขานุการสภา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองคประชุมครับ
นายจุลินทร  มีชัย
ประธานสภา เม่ือสมาชิกครบองคประชุม กระผมขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี ๒

สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําแปรแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติท่ีไดกลาวในมาแลว โปรดยกมือข้ึน

มติทีประชุม เห็นดวย ๘ เสียง
ไมเห็นดวย - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุป มตท่ีิประชุมมีมตเิห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลกะเปยด เรื่อง

งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหคงไวตามรางเดิม
๓.๒ พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระท่ี ๓)
ช้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ

ประธานสภา เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของตอสมาชิกสภา
นายอุดม  ปานุวงศ
เลขานุการสภา เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจุลินทร  มีชัย
นายจุลินทร  มีชัย ขอเรียนตอท่ีประชุมวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการ
อภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุ
อันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตรา
เปนขอบัญญัติหรือไม



-๖-
ประธานสภา กลาวตอท่ีประชุมวาการพิจารณาในวาระนี้ไมมีการอภิปราย
นายอุดม  ปานุวงค เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร

- ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม
หากไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมสภา สมาชิกทานใดเห็นชอบ

(ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลหรือไม หากเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล โปรดยกมือข้ึน

มติทีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

สรุป มติท่ีประชุมเห็นชอบ(ราง)ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหตราเปนขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภา สอบถามสมาชิกสภาฯ วามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให
นายอุดม  ปานุวงศ ผูบริหารชี้แจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไมถาไมมีกระผมขอขอบคุณ

ทานนายกอบต. ทานสมาชิกสภาอบต.และพนักงานทุกทานท่ีเขารวม
ประชุมในวันนี้  กระผมขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

( ลงชื่อ ) จุลินทร  มีชัย ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( นายจุลินทร  มีชัย )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
( ลงชื่อ ) อุดม  ปานุวงศ ผูตรวจรายงานการประชุม

( นายอุดม  ปานุวงศ )
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด



-๗-

( ลงชื่อ ) ไพโรจน  พยัคฆา
( นายไพโรจน  พยัคฆา )

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประจําสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
( ลงชื่อ ) สมศักดิ์  เพชรแกว

( นายสมศักดิ์  เพชรแกว )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประจําสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
( ลงชื่อ ) คณิต  มีแสง

( นายคณิต  มีแสง)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประจําสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด


