
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
สมยัสามญั สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
…………………………………………. 

ผู้ที่มาประชุม 

ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายอุดม  ปานุวงศ์ ประธานสภา อุดม  ปานุวงศ์  
๒. นายศิริชยั    ธรฤทธ์ิ รองประธานสภา -ลา-  
๓. นายจุลินทร์  มีชยั เลขานุการสภา จุลินทร์  มีชัย  
๔. นายบญัญติั  ติกจินา สมาชิกสภา  อบต.ม.๑ บญัญติั  ติกจินา  
๕. นายสมศกัด์ิ   เพชรแกว้ สมาชิกสภา  อบต.ม.๒ -ลา-  
๖. นายไพโรจน์  พยคัฆา สมาชิกสภา  อบต.ม.๓ ไพโรจน์  พยคัฆา  
๗. นายเชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ เชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ  
๘. นางจุลีพร  ราชพิบูลย  ์ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ จุลีพร  ราชพิบูลย  ์  
๙. นายคณิต  มีแสง สมาชิกสภา  อบต.ม.๕ คณิต  มีแสง  
     

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 
๑. นายประสาท  ถาวร นายก อบต. ประสาท  ถาวร  
๒. นายประวติั  โภชากรณ์ รองนายก อบต. ประวติั  โภชากรณ์  
๓. นายอาคม  จนัทร์สว่าง รองนายก อบต. อาคม จนัทร์สว่าง  
๔. นางสาววนิดา  ธรฤทธ์ิ ปลดัอบต. ระดับกลาง จรูญฤทธ์ิ  กมณัฑา  
๕ นางสาวอชัราภรณ์  สันติวิทยารมณ์  ผูอ้  านวยการกองคลงั อชัราภรณ์  สันติวิทยารมณ์  
     
     
     

 

 

                                        

    

   



/ เร่ิมประชุม...... 
 
      

 
 

 
-๒- 

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๐.๐๐  น.   
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ       นายอุดม ปานุวงศ ์กล่าวตอ้นรับสมาชิกสภาอบต.กะเปียด   
     ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร ขา้ราชการท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน   
     ในฐานะประธานสภาอบต.กะเปียด ขอเปิดประชุมสภาอบต.  
     กะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี ๓  คร้ังท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๙ และเขา้สู่ 
     ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อ 
     ท่ีประชุม  

- ไม่มี 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
    สมยัสามญั สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙                      
   เม่ือวันที่  ๕ กันยายน  ๒๕๕๙ 
ประธานสภา            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดท่ี 
นายอุดม  ปานุวงศ ์ จะมีการรับรองในวนัน้ี คือ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓    

คร้ังท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ เม่ือว ันท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๙ ไม่ทราบ
สมาชิกท่านใด จะแกไ้ขข้อความหรือเปล่ียนแปลงขอ้ความใด ขอเชิญ
ไดค้รับ  

ประธานสภา         สอบถามท่ีประชุมหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอ
แกไ้ข    นายอุดม  ปานุวงศ์  เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เม่ือไม่มี        สมาชิกท่านใดแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุม
ในการ     รับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๓  
ประจ าปี     ๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๙  คร้ังท่ีผ่านมา 
มตทิี่ประชุม   รับรอง  ๖ เสียง 



    ไม่รับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    สรุป  มตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
     ๓.๑ พิจารณาอนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามขอ้บญัญติั 
    งบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๕๘ โครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพต าบลกะเปียดหมู่ท่ี ๓ ตั้งไว ้ 
    ๑,๒๑๙,๐๐๐ บาท 
ประธานสภา    เชิญนายกช้ีแจงเก ีย่วกบัการอนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
นายอุดม  ปานุวงศ ์  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี ๑ ประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพต าบล
กะเปียด     หมู่ท่ี ๓ ตั้งไว ้๑,๒๑๙,๐๐๐ บาท   
นายก อบต.    เรียนประธานสภา ผมขอให้ปลดั อบต ช้ีแจงเก ีย่วกบัระเบียบ
นายประสาท  ถาวร  ท่ีเก ีย่วขอ้ง  
      -๓- 
ประธานสภา    เชิญปลดั อบต.ช้ีแจงเก ีย่วกบัการอนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
นายอุดม  ปานุวงศ ์   
ปลดั อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
จ่ายเงิน นางสาววนิดา ธรฤทธ์ิ  การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครอง     ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกนัเงิน ข้อ 
๕๗ กรณีท่ีองค์กร     ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้กอ่หน้ีผูกพันไว ้
กอ่นส้ินปี โดยสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง     หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่า
การเบิกเงินไปช าระหน้ีผูกพนไม่ทนั        ส้ินปี ให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน
อนุมติัให้กนัเงินไวเ้บิกในปีถดัไป ไดอี้กไม่เกนิ     ระยะเวลาหน่ึงปี 
     หากด าเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แลว้เสร็จ ให้ขอขยายเวลา
เบิก    จ่ายเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกนิหกเดือน 
     ซ่ึงโครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพต าบลกะเปียดหมู่ท่ี ๓  
    ผูบ้ริหารท้องถ่ินอนุมติัให้กนัเงินไวเ้บิกใกลจ้ะครบระยะเวลาหน่ึงปี
แต่     โครงการยงัไม่แลว้เสร็จให้ จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาทอ้งถ่ิน     อีกไม่เกนิหกเดือน 



ประธานสภา    สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม        
นายอุดม  ปานุวงศ ์  หรือสอบถามเก ีย่วกบัการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีขอ 
    มติท่ีประชุม 
มตทิี่ประชุม   อนุมตัิ  ๖ เสียง 
    ไม่อนุมัติ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    สรุป  มตทิี่ประชุมอนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามขอ้บญัญติั 
    งบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๕๘ โครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพต าบลกะเปียดหมู่ท่ี ๓ 
     ๓.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประธานสภา    เชิญนายก อบต.ช้ีแจงเก ีย่วกบัการโอนงบประมาณรายจ่าย 
นายอุดม  ปานุวงศ ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายก อบต.    เรียนประธานสภา ผมขอให้ปลดั อบต ช้ีแจงเก ีย่วกบัระเบียบ
นายประสาท  ถาวร  ท่ีเก ีย่วขอ้ง  
ปลดั อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
นางสาววนิดา ธรฤทธ์ิ  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบับที่ 
๒     และ  ๓ ) พ .ศ . ๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแกไ้ข
เปล่ียนแปลง     งบประมาณ ขอ้ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภณัฑ ์     ท่ี ดินและ ส่ิงก ่อส ร้าง  ท่ีท าให้ ลักษณ ะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน    ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 
     ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งให้สภาอนุมติัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
           -๕- 
     ๓.๓ พิจารณาอนุมัติกนัเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
     ๑. โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหนองไทร – สามเสน 
    (ช่วง กม. ๒+๒๕๔ – กม ๒+๓๖๑) หมู่ท่ี ๑ ต าบลกะเปียด ตั้งไว ้
    ๒๔๕,๐๐๐ บาท 
     ๒. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายหนา้ฝาย (ช่วง กม๑+ 
    ๐.๕๔ – กม.๑+๑๖๔ หมู่ท่ี ๕ ต าบลกะเปียด ตั้งไว ้๒๕๒,๐๐๐ บาท 



     ๓. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ
เคร่ือง     เล่นสนาม ตั้งไว ้๔๙๙,๕๐๐ บาทให้แกศู่นยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
พ้ืนท่ี     ต าบลกะเปียด  
ประธานสภา    เชิญนายก อบต.ช้ีแจงเก ี่ยวกบัการกนัเงินตามข้อบัญญัติ    
นายอุดม  ปานุวงศ ์  งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายก อบต.    เรียนประธานสภา ผมขอให้ปลดั อบต ช้ีแจงเก ีย่วกบัระเบียบ
นายประสาท  ถาวร  ท่ีเก ีย่วขอ้ง  
ประธานสภา    เชิญปลดั อบต.ช้ีแจงเก ีย่วกบัการอนุมติักนัเงินตามข้อบัญญติั
นายอุดม  ปานุวงศ ์  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ปลดั อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
จ่ายเงิน นางสาววนิดา ธรฤทธ์ิ  การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครอง     ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกนัเงิน ข้อ 
๕๙ กรณีท่ีมี     รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ยงั
ไม่ไดก้อ่หน้ีผูกพนั       แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินนั้ น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง     ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกนั
เงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกนิ     ระยะเวลาหน่ึงปี   
 ประธานสภา    สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม        
นายอุดม  ปานุวงศ ์  ห รือสอบถามอีกห รือไ ม่ เก ี่ย วกบั การกนั เงินต ามข้อบัญญั ติ
งบประมาณ     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ ง ๓ 
โครงการ  ถา้ไม่มีขอ     มติท่ีประชุม 
มตทิี่ประชุม   อนุมตัิ  ๖ เสียง 
    ไม่อนุมัติ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    สรุป  มตทิี่ประชุมอนุมติักนัเงินตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๓  โครงการ 
 
 

 
 

 
      -๖- 



 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให้ 
นายอุดม  ปานุวงศ์  ผูบ้ริหารช้ีแจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม่ ถา้ไม่มีกระผมขอขอบคุณ

 ท่านนายกอบต. ท่านสมาชิกสภาอบต.และพนักงานทุกท่านท่ีเขา้ร่วม
 ประชุมในวนัน้ี  กระผมขอปิดการประชุม  

ปิดประชุม  เวลา  ๑2.๐๐ น. 
    ( ลงช่ือ )     จุลินทร์  มีชยั         ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
               ( นายจุลินทร์  มีชัย ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

( ลงช่ือ )   อุดม  ปานุวงศ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              ( นายอุดม  ปานุวงศ ์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
    ( ลงช่ือ )    ไพโรจน์  พยคัฆา 
       ( นายไพโรจน์  พยคัฆา ) 
                                           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

( ลงช่ือ )   สมศกัด์ิ  เพชรแกว้ 
     ( นายสมศกัด์ิ  เพชรแกว้ ) 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
    ( ลงช่ือ )    คณิต  มีแสง 
       ( นายคณิต  มีแสง) 

  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
สมยัสามญั สมยัที่  ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
…………………………………………. 

 

ผู้ที่มาประชุม 

ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายอุดม  ปานุวงศ์ ประธานสภา อุดม  ปานุวงศ์  
๒. นายศิริชยั    ธรฤทธ์ิ รองประธานสภา ศิริชยั ธรฤทธ์ิ  
๓. นายจุลินทร์  มีชยั เลขานุการสภา จุลินทร์  มีชัย  
๔. นายบญัญติั  ติกจินา สมาชิกสภา  อบต.ม.๑ บญัญติั  ติกจินา  
๕. นายสมศกัด์ิ   เพชรแกว้ สมาชิกสภา  อบต.ม.๒ สมศกัด์ิ  เพชรแกว้  
๖. นายไพโรจน์  พยคัฆา สมาชิกสภา  อบต.ม.๓ ไพโรจน์  พยคัฆา  
๗. นายเชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ เชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ  
๘. นางจุรีพร  ราชพิบูลย  ์ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ จุรีพร  ราชพิบูลย  ์  
๙. นายคณิต  มีแสง สมาชิกสภา  อบต.ม.๕ คณิต  มีแสง  

 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 

๑. นายประสาท  ถาวร นายก อบต. ประสาท  ถาวร  
๒. นายประวติั  โภชากรณ์ รองนายก อบต. ประวติั  โภชากรณ์  
๓. นายอาคม  จนัทร์สว่าง รองนายก อบต. อาคม จนัทร์สว่าง  
๔. นางสาวจีระวรรณ  หอยขาว เลขานุการนายก อบต. จีระวรรณ  หอยขาว  



     
 
 
 
 

/ เร่ิมประชุม... 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
เร่ิมประชุมเวลา    ๑๐.๐๐  น.   
 
ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- การจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติิพระบรมราชินีนาถ วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๖.๐๐ น.พิธีตักบาตรเวลา เวลา ๐๘.๓๐ น.พิธีถวายพระพร
และตอนเยน็จุดเทียนชัยถวายพระพร เชิญสมาชิกสภาอบต.
กะเปียด เขา้ร่วมพิธีดงักล่าว ณ ท่ีว่าการอ าเภอฉวาง 

ท่ีประชุม      - รับทราบ      
    
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
     สมยัวิสามญั สมยัที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

เม่ือวันที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
ประธานสภา     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
นายอุดม  ปานุวงศ ์   จะมีการรับรองในวนัน้ี คือ การประชุมสภาสมยัวสิามญั  

สมยัท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม  
๒๕๕๙ ไม่ทราบสมาชิกท่านใด  จะแกไ้ขข้อความหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้ความใด ขอเชิญไดค้รับ 



ส.อบต.หมู่ท่ี ๓                  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอเรียนว่าในรายงาน 
นายไพโรจน์  พยคัฆา        การประชุมคร้ังต่อไปให้ใช้ใบปะหน้าท่ีสมาชิกสภาเซ็นช่ือใน
สมุด                    เซ็นช่ือใชป้ะหนา้รายงานการประชุม 
ประธานสภา    ขอบคุณส.อบต หมู่ท่ี ๓ จะน าเรียนให้เลขานุการสภา       
นายอุดม  ปานุวงศ ์          ด าเนินการต่อไปหากไม่มี สมาชิกท่านใดจะเสนอขอแกไ้ข   
                                                 เปล่ียนแปลง กระผม ขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการ 
                                                 ประชุมสภาสมยัวสิามญั สมยัท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙   
           เม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙   คร้ังท่ีผ่านมา 
 
มตทิี่ประชุม   รับรอง  ๗ เสียง 
    ไม่รับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    สรุป  มตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ๓.๑ พิจารณาอนุมติัขยายเวลาเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       
 
      -๓- 
ประธาน         ไดเ้ชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง                        
นายอุดม  ปานุวงศ์   
นายก อบต.    เรียนท่านประธานสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายประสาท  ถาวร             ขอช้ีแจง เน่ืองจากไม่สามารถน าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อสภาภายในวนัท่ี ๑๕           
       สิงหาคม ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธีิงบประมาณ 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ท่ี         ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ้ ๒๔ ในกรณีท่ีคณะผูบ้ริหาร ทอ้งถ่ิน 
        พิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะน าร่างงบประมาณรายจ่าย 
        ประจ าปีเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินไดท้นัภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้   
        ให้ เสนอขออนุมัติ ต่อสภาท้องถ่ินแล้วรายงานให้ ผู ้ว่ าราชการ



จงัหวดั         ทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานอ าเภอ
หรือ         ปลดัอ าเภอ ผูเ้ป็นหัวหนา้ประจ าก ิง่อ าเภอ 
ประธานสภา     ขอบคุณท่ีนายกช้ีแจง  และสอบถามท่ีประชุมว่าจะมีสมาชิก
นายอุดม  ปานุวงศ ์                      ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืนหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี 
        ขอมติท่ีประชุม 
มติทีประชุม     อนุมตัิ   ๗ เสียง 

       ไม่อนุมัติ  - เสียง 
       งดออกเสียง  1 เสียง 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ขยายเวลาเสนอร่างขอ้บญัญติั  
         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให้ 
นายอุดม  ปานุวงศ์ ผูบ้ริหารช้ีแจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๒    เรียนท่านประธานท่ีเคารพกระผมขอเสนอในการออก

หนงัสือ 
นายสมศกัด์ิ  เพชรแกว้  นดัประชุมประชุมสภา ขอให้ทางสภาออกหนงัสือล่วงหนา้เพ่ือให้ 
    สมาชิกมีเวลาในการเตรียมการในการหาหัวขอ้ในการยื่นญตัติหรือหา
     กระทูถ้ามฝ่ายบริหารเพ่ือน าปัญหาชองชาวบา้นมาสอบถาม
บา้ง           เพ่ือประโยชน์ของชาวบา้นต่อไป 
ประธานสภา          ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใด 
นายอุดม  ปานุวงศ์  อีกหรือไม่ 
รองนายก อบต.            กราบเรียนท่านประธานสภา ตามท่ีกระผมไดไ้ปประชุมท่ีอ าเภอ 
นายอาคม  จนัทร์สว่าง  ฉวางตามท่ีนายกมอบหมายมีเร่ืองท่ีจะแจง้สมาชิกสภาและท่ีประชุม 
    ทราบ ดงัน้ี 
      
 
      -๔- 
     - ให้ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร ไดไ้ปร่วม
พิธี    เฉลิมพระเกยีรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพร้อมเพรียงกนั ในช่วง
เชา้     เวลา ๐๖.๐๐ น. มีพิธีตักบาตร เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพระ
พรท่ี     ศาลาท่ีว่าการอ าเภอฉวาง ช่วงบ่าย เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวาย
ราช     สกัการะ ถวายพานพุ่ม 



     - ขอเชิญทุกท่านร่มพิธีเปิดงานกฬีาอ าเภอฉวาง ในวนัท่ี ๑๖  
    สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญทุกท่านและขอความกรุณา  
    ประชาสมัพนัธ์ดว้ย 
ประธานสภา          ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าสมาชิกหรือผูบ้ริหารท่านใดมี 
นายอุดม  ปานุวงศ์  ความคิดเห็นหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอีกบา้ง เชิญครับ      

ถา้ไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านนายกอบต. ท่านสมาชิกสภาอบต.และ 
 พนักงานทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  กระผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑2.๐๐ น. 
    ( ลงช่ือ )               ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
               ( นายจุลินทร์  มีชัย ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

( ลงช่ือ )      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                 ( นายอุดม  ปานุวงศ ์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
 
    ( ลงช่ือ )     
       ( นายไพโรจน์  พยคัฆา ) 
                                           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

( ลงช่ือ )    
     ( นายสมศกัด์ิ  เพชรแกว้ ) 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
    ( ลงช่ือ )     
       ( นายคณิต  มีแสง ) 

  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
                
 
 
 
 



 
                                                                     -๔- 
     - ให้ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร ไดไ้ปร่วม
พิธี    เฉลิมพระเกยีรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพร้อมเพรียงกนั ในช่วง
เชา้     เวลา ๐๖.๐๐ น. มีพิธีตักบาตร เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพระ
พรท่ี     ศาลาท่ีว่าการอ าเภอฉวาง ช่วงบ่าย เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวาย
ราช     สกัการะ ถวายพานพุ่ม 
     - ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานกฬีาอ าเภอฉวาง ในวนัท่ี ๑๖ 
    สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญทุกท่านและขอความกรุณประชา         
    สมัพนัธ์ดว้ย 
ประธานสภา          ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าสมาชิกหรือผูบ้ริหารท่านใด  
นายอุดม  ปานุวงศ์  ความคิดเห็นหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอีกบา้ง เชิญครับ      

ถา้ไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านนายกอบต. ท่านสมาชิกสภาอบต.และ 
 พนักงานทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  กระผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑2.๐๐ น. 
    ( ลงช่ือ )     จุลินทร์  มีชยั         ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
               ( นายจุลินทร์  มีชัย ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

( ลงช่ือ )   อุดม  ปานุวงศ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              ( นายอุดม  ปานุวงศ ์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
 
    ( ลงช่ือ )    ไพโรจน์  พยคัฆา 
       ( นายไพโรจน์  พยคัฆา ) 
                                           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

( ลงช่ือ )   สมศกัด์ิ  เพชรแกว้ 
     ( นายสมศกัด์ิ  เพชรแกว้ ) 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
    ( ลงช่ือ )    คณิต  มีแสง 
       ( นายคณิต  มีแสง) 



  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
                
 
 
  
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
สมยัสามญั สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
…………………………………………. 

ผู้ที่มาประชุม 

ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายอุดม  ปานุวงศ์ ประธานสภา อุดม  ปานุวงศ์  
๒. นายศิริชยั    ธรฤทธ์ิ รองประธานสภา ศิริชยั    ธรฤทธ์ิ  
๓. นายจุลินทร์  มีชยั เลขานุการสภา จุลินทร์  มีชัย  
๔. นายบญัญติั  ติกจินา สมาชิกสภา  อบต.ม.๑ บญัญติั  ติกจินา  
๕. นายสมศกัด์ิ   เพชรแกว้ สมาชิกสภา  อบต.ม.๒ สมศกัด์ิ  เพชรแกว้  
๖. นายไพโรจน์  พยคัฆา สมาชิกสภา  อบต.ม.๓ ไพโรจน์  พยคัฆา  
๗. นายเชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ เชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ  
๘. นางจุลีพร  ราชพิบูลย  ์ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ จุลีพร  ราชพิบูลย ์  
๙. นายคณิต  มีแสง สมาชิกสภา  อบต.ม.๕ คณิต  มีแสง  
     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 

๑. นายประสาท  ถาวร นายก อบต. ประสาท  ถาวร  
๒. นายประวติั  โภชากรณ์ รองนายก อบต. ประวติั  โภชากรณ์  



๓. นายอาคม  จนัทร์สว่าง รองนายก อบต. อาคม จนัทร์สว่าง  
๔. นางสาวจีระวรรณ  หอยขาว เลขานุการนายก อบต. จีระวรรณ  หอยขาว  
๕. นางสาววนิดา  ธรฤทธ์ิ ปลดั อบต. วนิดา  ธรฤทธ์ิ  
๖ นายอุเทน  โชติพงศ์ นายช่างโยธา อุเทน  โชติพงศ์  
7. นางบูรณิมา  ชินราช จนท.วิเคราะห์ ฯ บูรณิมา  ชินราช  
     

 
/ เร่ิมประชุม...... 

 
      
 

 
-๒- 

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๐.๐๐  น.   
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ       นายอุดม ปานุวงศ ์กล่าวตอ้นรับสมาชิกสภาอบต.กะเปียด   
     ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร ขา้ราชการท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน   
     ในฐานะประธานสภาอบต.กะเปียด ขอเปิดประชุมสภาอบต.  
     กะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี ๓  คร้ังท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙ และเขา้สู่ 
     ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อ 
     ท่ีประชุม มีดงัน้ี  

๑. ประกาศอ าเภอฉวาง  เร่ือง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

   
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
    สมยัสามญั สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                       
   เม่ือวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
ประธานสภา            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดท่ี 



นายอุดม  ปานุวงศ ์ จะมีการรับรองในวนัน้ี คือ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓     
คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ไม่ทราบ
สมาชิกท่านใด จะแกไ้ขข้อความหรือเปล่ียนแปลงขอ้ความใด ขอเชิญ
ไดค้รับ  

ประธานสภา         สอบถามท่ีประชุมหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอ
แกไ้ข    นายอุดม  ปานุวงศ์  เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เม่ือไม่มี        สมาชิกท่านใดแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุม
ในการ     รับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑  
ประจ าปี     ๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  คร้ังท่ีผ่านมา 
มตทิี่ประชุม   รับรอง  ๘ เสียง 
    ไม่รับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    สรุป  มตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
     ๓.๑ พิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระท่ี ๑) 
ประธานสภา    เชิญนายกช้ีแจงการจดัท า ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
นายอุดม  ปานุวงศ ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
        
         -๓- 
นายก อบต.    เรียนประธานสภา ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นายประสาท  ถาวร  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ท่ีได้จัดท าให้สภาพิจ ารณ าให้
ความเห็นขอบ     ในวาระท่ี ๑ นั้น รายละเอียดอยู่ท่ีสมาชิกทุกท่าน
แลว้ กระผมขอให้     รองนายก อบต. นายอาคม  จันทร์สว่าง 
อ่านรายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
รองนายกคนท่ี ๒    ได้ อ่านรายละ เอียด ร่างข้อบัญญั ติงบประจ า ปี
งบประมาณ   นายอาคม  จนัทร์สว่าง  พ.ศ. ๒๕๖๐(รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญติั
งบประมาณ     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ประธานสภา    สอบถามสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย             นาย
อุดม  ปานุวงศ ์  กอ่นท่ีจะลงมติ เชิญอภิปรายได ้ถา้ไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 



ประธานสภา    สอบถามสมาชิกว่าสมาชิกท่านใดรับหลกัการแห่งร่าง 
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง งบประมาณ
รายจ่าย     ประจ าปี ๒๕๖๐  
มติทีประชุม     รับหลักการ   ๘ เสียง 

       ไม่รับหลักการ   - เสียง 
       งดออกเสียง   1 เสียง 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานสภา    เม่ือสมาชิกสภาฯรับหลกัการแลว้ ตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  
    ๒๕๔๗ (แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ้ ๔๙ ญตัติร่าง 
    ขอ้บัญญติัท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ ถา้จะต้องส่ง
ให้     คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่ง
ร่างขอ้     บัญญัตินั้ นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดและท่ี     ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องก  าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญตัติล่วงหนา้    เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการแปรญตัติด้วย ขอให้ท่ี
ประชุม 

๑. เสนอช่ือกรรมการแปรญตัติจ านวน ๓ ถึง ๗ คนและมีผู ้
รับรองตามระเบียบ 

รองประธานสภา         เสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ จ านวน ๓ คน 
นายศิริชยั  ธรฤทธ์ิ  
ประธานสภา                มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ ถา้ไม่มีขอมติท่ี 
นายอุดม  ปานุวงศ ์    ประชุม 
มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการแปรญตัติจ านวน ๓ คน 
ประธานสภา      ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายช่ือกรรมการแปรญตัติและผู ้
นายอุดม  ปานุวงศ ์  รับรอง 
       
      -๔- 
สอบต.หมู่ท่ี ๔     เรียนท่านประธานสภาดิฉันขอเสนอนายไพโรจน์   
นางจุลีพร  ราชพิบูลย ์   พยคัฆา ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี ๑ 
     ผู้รับรอง 

๑. นายศิริชยั  ธรฤทธ์ิ สอบต.หมู่ท่ี ๒  



๒ . น ายสมศัก ด์ิ   เพช รแ กว้  ส .อบ ต .ห มู่ ท่ี  ๒
ประธานสภา     สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่ านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมนายอุดม  ปานุวงศ ์   หรือไม่ ถา้ไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม     ท่ีประขุมมีมติเลือก นายไพโรจน์  พยคัฆา            
     เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี ๑ 
สอบต.หมู่ท่ี ๓          เรียนท่านประธานสภาผมขอเสนอนายบญัญติั  ติกจินา 
นายจุลินทร์  มีชยั   ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี ๒ 
     ผูร้ับรอง 

๑. นายคณิต  มีแสง  ส.อบต.หมู่ท่ี  ๕ 
๒. นายไพโรจน์  พยคัฆา ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ 

ประธานสภา     สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่ านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมนายอุดม  ปานุวงศ ์   หรือไม่ ถา้ไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม     ท่ีประขุมมีมติเลือก นายบญัญติั  ติกจินา            
     เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี ๒ 
สอบต.หมู่ท่ี ๕     เรียนท่านประธานสภาผมขอเสนอนายจุลินทร์ มีชยั 
นายคณิต  มีแสง    ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี ๓ 
     ผูร้ับรอง 

๑. นางจุลีพร  ราชพิบูลย ์  ส.อบต.หมู่ท่ี  ๔ 
๒. นายเชิดศกัด์ิ ไชยชนะ ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ 

ประธานสภา     สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่ านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติมนายอุดม  ปานุวงศ ์   หรือไม่ ถา้ไม่มีขอมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภา     เรียนท่านประธานสภาผมนายจุลินทร์ มีชยั          
มติท่ีประชุม     ท่ีประขุมมีมติเลือก นายจุลินทร์  มีชยั            
     เป็นกรรมการแปรญตัติ คนท่ี ๓ 
เลขานุการสภา     เรียนท่านประธานสภาผมนายจุลินทร์ มีชยั          
นายจุลินทร์  มีชยั   เลขานุการสภาขอเสนอขอให้กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือประชุม 
     เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
แปร      ญตัติ หลงัเลิกประชุมวนัน้ี 
ประธานสภา     สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่ านใดจะเสนอ       
นายอุดม  ปานุวงศ ์   เป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ ถา้ท่ีประชุมไม่มีผูเ้สนอเป็นอยา่งอ่ืน 
     ให้กรรมการแปรญตัติประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการฯ 
     และเลขานุการหลงัเลิกประชุม 



      
      -๕- 
ปลดั อบต.        ๒ . เสนอให้ประธานให้ ท่ีประชุมก  าหนดระยะเวลา
พิจารณานางสาววนิดา ธรฤทธ์ิ   ค าแปรญตัติ 
ประธานสภา         ให้ท่ีประชุมก  าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญตัติ  
นายอุดม  ปานุวงศ ์     
สอบต.หมู่ท่ี ๔                     เสนอให้ยืน่ค าแปรญตัติ  
นางจุลีพร  ราชพิบูลย ์    - วนัท่ี ๒๙ สิงหาคม 255๙ เวลา ๑๒.30 น. – 16.30 น. 

- วนัท่ี ๓๐ สิงหาคม 255๙ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
- วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม 255๙ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
- วนัท่ี ๑ กนัยายน 255๙ เวลา 08.30 น. – 1๒.๓0 น. 

     ประชุมกรรมการแปรญตัติ วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๙  
     เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาอบต. กะเปียด เพ่ือให้ 
     ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาช้ีแจงเก ีย่วกบัค าเสนอแปรญตัติ 
ประธานสภา     สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น 
นายอุดม  ปานุวงศ ์   อยา่งอ่ืนหรือไม่ ถา้ไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติก  าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปร
ญตัติ 
     ตามท่ี ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ เสนอ 
ประธานสภา    เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงการประชุมสภาในวาระท่ี ๒ 
และนายอุดม  ปานุวงศ ์   วาระท่ี ๓ 
หัวหนา้ส านกัปลดั          ตามท่ีสภามีมติรับหลักการในวาระแรก วาระท่ี ๒ ชั้ น
นางบูรณิมา  ชินราช   แปรญตัติ วาระท่ี ๓ ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติั เม่ือ 
     กรรมการแปรญตัติพิจารณาค าแปรญตัติเสร็จแลว้ให้ท า 
     รายงานผลการด าเนินการและความเห็นยืน่ต่อประธานสภา 
     ทอ้งถ่ิน  รายงานของกรรมการแปรญตัติ 
             -ไดมี้หรือไม่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอ้ใดบา้ง 
             -ค าแปรญตัติ 
             -ความเห็นของกรรมการแปรญตัติ 
             -การสงวนความเห็นชอบของกรรมการแปรญตัติ(ถา้มี) 
             -การสงวนค าแปรญตัติ 



             -ประธานสภาทอ้งถ่ินจะตอ้งส่งส าเนารายงานของ 
      คณะกรรมการแปรญัตติไปให้สมาชิกสภาได้
พิจารณา       ไม่นอ้ยกว่า ๒๔ ชัว่โมง 
             -ในการประชุมเพ่ือลงมติตามค าแปรญตัติของ  
     คณะกรรมการ จะตอ้งไปร่วมประชุมเพ่ือแถลงประกอบ 
     รายงาน ตลอดจนอยูช้ี่แจงขอ้สงสยัเก ีย่วกบัรายงานนั้น 
             -การพิจารณาค าแปรญตัติของสภาทอ้งถ่ิน ให้พิจารณา 
     เรียงตามล าดับขอ้ โดยแปรเฉพาะขอ้ท่ีมีการยืน่แปรญตัติหรือ
       
      -๖- 
     คณะกรรมการแกไ้ขเท่านั้น เวน้แต่สภาทอ้งถ่ินจะลงมติเป็น 
     อยา่งอ่ืน  
ประธานสภา     ขอบคุณ ร.ก.หัวหนา้ส านกังานปลดั และสอบถามว่า
นายอุดม  ปานุวงศ ์   สมาชิกมีอะไรท่ี จะซักถามเพ่ิม เติ มห รือไม่  ถ้าไม่มีจ ะ
พิจารณา      เร่ืองต่อไป 
     ๓.๒. พิจารณาโอนงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ 
ประธานสภา     เชิญนายกช้ีแจง 
นายอุดม  ปานุวงศ ์
นายก อบต.     ถา้หากไม่มีการโอนงบประมาณงบประมาณจะต้อง
นายประสาท  ถาวร   ตกเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสม ซ่ึงรายละเอียดการโอนมีดงัน้ี 
      
   บญัชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คร้ังที่  9/2559 
....................................... 

โอนตั้งรายการใหม่ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

รายการ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไทร – สามเสน    



    (ช่วง กม.2+254-กม.2+361) หมู่ที่ 1    จ านวน    245,000.-   บาท 
 โดยท าการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 107 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจร คสล.428 ตารางเมตร ถมไหล่ทางดว้ยหินคลุกกวา้ง ขา้งละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย 

ประชาสมัพนัธ์ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก  าหนด ปรากฏใน

แผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ล าดบัท่ี 11 หนา้ 54 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าฝาย  

    (ช่วง กม.1 +0.54-กม.1+164) หมู่ที่ 5   จ านวน   252,000.-  บาท 

 โดยท าการกอ่สร้างถนนคสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือผิวจราจร 

คสล. 440 ตารางเมตร ถมไหล่ทางดว้ยหินคลุกกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์

จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนท่ีอบต.ก  าหนดปรากฏในแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ.2559-

2561) ล าดบัท่ี 21 หนา้ 56 

2. แผนงานการศึกษา 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์ 
                -๗- 

ประเภท  ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
รายการ 
 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม     จ านวน  499,500.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ให้แกศู่นยพ์ฒันาเด็กเลก็ในพ้ืนท่ีต าบลกะเปียด ตาม
รายการดงัน้ี  
  - กระดานล่ืนปราสาทน้อย + ชิงชา้  ขนาดกวา้ง 370 ซม. ยาว 380 ซม. สูง 190 ซม.
จ านวน  3  ชุด ๆ ละ 96,000.-  บาท 
  - กระดานล่ืนและชิงชา้  ขนาดกวา้ง 176 ซม. ยาว 179 ซม.  สูง 116 ซม.  จ านวน   
3  ชุด ๆ ละ 40,000.-  บาท 
  - กระดานล่ืน ขนาดกวา้ง 90 ซม.  ยาว 175 ซม. สูง 116 ซม. จ านวน 3 ชุด ๆ ละ  
30,500.- บาท 

รวมงบประมาณโอนตั้งรายการใหม่  จ านวน  996,500.-  บาท 
โอนลดงบประมาณจากรายการดังนี้ 

ส านักงานปลัด 



1. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน   จ านวน 300,000.- บาท 
2. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่ปท.  จ านวน   60,000.- บาท 
3. ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา     จ านวน   40,000.- บาท 
4. ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง     จ านวน   40,000.- บาท 
        รวม     440,000.-บาท 

กองคลัง 
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน   จ านวน   250,000.- บาท 
2. ค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  จ านวน     50,000.- บาท 
        รวม   300,000.- บาท 

     กองช่าง 
1. เงินเดือน(ฝายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง   จ านวน    200,000.- บาท 
2. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่ปท.  จ านวน       60,000.- บาท 
        รวม     260,000.- บาท 

                                                 รวมงบประมาณโอนลด  จ านวน  1,000,000.-  บาท 

ประธานสภา     ขอบคุณท่ีนายกช้ีแจง  และสอบถามท่ีประชุมว่าจะมีสมาชิก
นายอุดม  ปานุวงศ ์                      ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืนหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี 
        ขอมติท่ีประชุม 
มติทีประชุม     ให้โอนงบประมาณ   ๘ เสียง 
       ไม่ให้โอนงบประมาณ   - เสียง 
       งดออกเสียง    1 เสียง 
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติให้โอนงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอขอ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให้ 
    -๘- 
นายอุดม  ปานุวงศ์ ผูบ้ริหารช้ีแจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม่ ถา้ไม่มีกระผมขอขอบคุณท่าน

นายกอบต. ท่านสมาชิกสภาอบต.และพนักงานทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมใน
วนัน้ี  กระผมขอปิดการประชุม นดัประชุมคร้ังต่อไป วนัที ๕ กนัยายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

      

ปิดประชุม  เวลา  ๑2.๐๐ น. 
    ( ลงช่ือ )     จุลินทร์  มีชยั         ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 



               ( นายจุลินทร์  มีชัย ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

( ลงช่ือ )   อุดม  ปานุวงศ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              ( นายอุดม  ปานุวงศ ์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
      
    ( ลงช่ือ )    ไพโรจน์  พยคัฆา 
       ( นายไพโรจน์  พยคัฆา ) 
                                           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

 ( ลงช่ือ )   สมศกัด์ิ  เพชรแกว้ 
     ( นายสมศกัด์ิ  เพชรแกว้ ) 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
    ( ลงช่ือ )    คณิต  มีแสง 
       ( นายคณิต  มีแสง) 

  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

คร้ังที่ ๒/255๙ 

วันที่ ๑ กันยายน  255๙ 
เวลา ๑๔.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายไพโรจน์  พยคัฆา ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ไพโรจน์  พยคัฆา  

2 นายบญัญติั  ติกจินา กรรมการแปรญตัติ บญัญติั  ติกจินา  

3 นายจุลินทร์  มีชยั กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติฯ จุลินทร์  มีชัย  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประสาท  ถาวร นายกองคก์ารบริหารส่วนต  าบล

กะเปียด 
ไพโรจน์  พยคัฆา  

๒ นางสาววนิดา  ธรฤทธ์ิ ปลดั อบต. ระดับกลาง วนิดา  ธรฤทธ์ิ  

๓ นายวีระพจน์  วนัเล้ียง ผูอ้  านวยการกองช่าง วีระพจน์  วนัเล้ียง  

๔ นางสาวอชัราภรณ์  สันติวิทยารมณ์ ผูอ้  านวยการกองคลงั อชัราภรณ์  สันติวิทยา
รมณ์ 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

     -๒- 
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๔.00 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1    เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 
นายไพโรจน์  พยคัฆา    - ส าห รั บ เร่ื อ ง ท่ี แ จ้ ง ให้ ท ราบ นั้ น  ต าม ท่ี ได้ นั ด ให้

คณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ     แปรญัตติทุกท่านมาร่วมประชุมในวนัน้ีกเ็พ่ือพิจารณาร่าง

ขอ้บัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        พ.ศ.
25๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามมติท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียดได้ก  าหนดไวใ้นคราวการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี 3 
คร้ังท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.255๙ เม่ือวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม 255๙ 

      
ท่ีประชุม                                -รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

นายไพโรจน์  พยคัฆ่า   - ตามส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่าง      
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองงบประมาณ
รายจ่าย     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ คร้ังท่ี 1/255๙ เม่ือ  
    วนัท่ี ๒๙ สิงหาคม 255๙ ท่ีแจกให้ท่านไปแลว้นั้น   ไม่ทราบ 
     ว่ากรรมการ  ท่านใดจะแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมบา้ง 
     หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถา้ไม่มีกระผมขอมตินะครับ  
     กรรมการท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 



      คณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญติังบประมาณ
รายจ่าย      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ คร้ังท่ี 1/255๙ เม่ือ
วนัท่ี       ๒๙ สิงหาคม 255๙ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม    - รับรอง      2   เสียง 
     - ไม่รับรอง    –   เสียง 
     - งดออกเสียง 1   เสียง 

ระเบยีบวาระที่ 3   การพิจารณาค าแปรญัตตร่ิางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

นายไพโรจน์ พยคัฆา   - ตามท่ีทุกท่านได้มารอรับค าเสนอค าแปรญตัติร่างข้อ 
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.      25

๖๐  ณ  ส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ในวนัท่ี 
๒๙ สิงหาคม 255๙ เวลา ๑๒.30 น. – 16.30 น.  วนัท่ี ๓๐ 
สิงหาคม 255๙ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวนัท่ี  

 
  -๓- 
 ๓๑ สิงหาคม 255๙ เวลา เวลา 08.30 น. – 16.30 น. วนัท่ี ๑  

กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา 08.30 น. – 1๒.๓0 น. นั้น  
 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด มา

เสนอค าแปรญัตติ ๑ ท่าน ได้เสนอแปรญัตติเร่ือง แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
วสัดุ ในหัวข้อค่าใช้สอย ขอ้ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
ขอปรับลดจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  

นายไพโรจน์  พยคัฆา 
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ  คณะกรรมการท่านใดเห็นดว้ยให้แกไ้ขตามท่ีเสนอ 
นายบญัญติั ติกจินา   กระผมเห็นดว้ยและให้ส่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  
กรรมการแปรญตัติ   ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๐ ไปให้สภาองค์การบริหารต าบล 
     กะเปียด  ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป 

นายไพโรจน์  พยคัฆา  - มีกรรมการจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ  - มีหรือไม่ครับ 



 - เม่ือไม่มี กระผมขอมตินะครับ ท่านคณะกรรมการท่านใด
เห็นชอบให้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ขอปรับลด
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  

มติท่ีประชุม    - เห็นชอบ      2   เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   –   เสียง 
     - งดออกเสียง  1   เสียง 
 

นายไพโรจน์  พยคัฆา     - เป็นอนัว่าคณะกรรมการแปรญตัติ มีมติเห็นชอบให้ปรับ
ลดประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ  ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอด  
      เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล ขอปรับลด
จ านวน       ๒๐,๐๐๐ บาท จะส่งให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปียด 

ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตามท่ีเสนอขอ
ปรับลด             

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ 

นายไพโรจน์ พยคัฆา   - มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีกบ้าง ขอเชิญ 
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ  เสนอได้ครับ มีหรือไม่ครับ เม่ือไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่าน      ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีขอเลิกประชุมครับ    

     -๔- 

เลิกประชุม เวลา  ๑๕.30  น. 
 

             ลงช่ือ        จุลินทร์  มีชัย  จดรายงานการประชุม                                   
                                                      ( นายจุลินทร์  มีชยั ) 
                                       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติฯ  
 
 

คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐   
 



 ลงช่ือ      ไพโรจน์ พยคัฆา  ประธานกรรมการ                                   
                     (นายไพโรจน์ พยคัฆา) 

                                           ลงช่ือ        บญัญติั  ติกจินา กรรมการ  
                        (นายบญัญติั  ติกจินา) 
 

  ลงช่ือ         จุลินทร์  มีชยั กรรมการและเลขานุการ  
                         (นายจุลินทร์  มีชยั) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
คร้ังที่ ๑/255๙ 



วันที่ ๒๙ สิงหาคม  255๙ 

เวลา ๑๒.๓0 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

---------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายไพโรจน์  พยคัฆา กรรมการแปรญตัติ ไพโรจน์  พยคัฆา  

2 นายบญัญติั  ติกจินา         กรรมการแปรญตัติ บญัญติั  ติกจินา          

3 นายจุลินทร์  มีชยั    กรรมการแปรญตัติ จุลินทร์  มีชยั     

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
     

 
เร่ิมประชุมเวลา   1๒.๓0 น. 
 
นายจุลินทร์  มีชยั    - เชิญคณะกรรมการแปรญตัติเขา้ห้องประชุม 
เลขานุการสภาอบต.กะเปียด      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ทอ้งถ่ินคร้ังแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถ่ิน ให้
คณะกรรมการสภาท้อง ถ่ินคณะหน่ึงๆ  เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนั้นๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก ึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมด จึง
เป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถ่ินให้ถือ
เสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงช้ีขาด 



    - การนดัประชุมคร้ังแรก ในวนัน้ี เพ่ือด าเนินการให้  
   คณะกรรมการแปรญตัติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กะเปียดท่ีไดรั้บแต่งตั้งมา ไดพิ้จารณาเลือก  

    ประธานกรรมการและเลขานุการฯ ตามระเบียบขอ้บงัคบั  
   ก  าหนดไว ้บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ขอเปิดการประชุม 
   กรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

     -๒- 
   งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

  กะเปียด ครับ 
    - ล าดบัต่อไปขอเชิญผูมี้อายุสูงสุดซ่ึงอยู่ในท่ี ประชุม

ท าหนา้ท่ี    ประธานในท่ีประชุมชัว่คราว เพ่ือ
ด าเนินการตามระเบียบ    ต่อไป ซ่ึงสมาชิกสภาอบต.กะเปียด
ท่ีมีอายุสูงสุด คือ ไพโรจน์     พยคัฆา จึงขอเรียนเชิญ
ครับ 

     
ระเบยีบวาระที่ 1    เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
     - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
     - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 3   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

  3.1 การพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐    ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

นายไพโรจน์ พยคัฆา  - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ 
ประธานชัว่คราว   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ไดเ้สนอช่ือผูท่ี้ตน  
    เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการแปร  
    ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
    25๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด โดยหากมีการ  
    เสนอช่ือเพียง 1 ช่ือ ให้ถือว่าผูน้ั้นไดรั้บเลือก ขอเชิญเสนอไดเ้ลยครับ 



  - เชิญคุณบญัญติั  ติกจินา ครับ 

นายบญัญติั  ติกจินา   - เรียนท่านประธานในท่ีประชุม กระผมนายบัญญติั ติกจินา 
กรรมการแปรญตัติฯ  ขอเสนอ นายไพโรจน์ พยคัฆาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่าง 
    ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ครับ 

นายไพโรจน์  พยคัฆา  - มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค รับ  เม่ือไม่มี  ให้ ถือว่า  นาย
ไพโรจน์  ประธานชัว่คราว   พยคัฆา ได้รับเลือกให้เป็นผูด้ ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการแปร     ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.         25๖๐ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปียด  เน่ืองจากมีการเสนอ     ช่ื อ ผู ้สมควรได้รั บกา ร
เลือกเพียงคนเดียว 

    - เป็นอนัว่าการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลกะเปียดไดเ้สร็จส้ินแลว้ จึงขอเชิญ  
     คุณไพโรจน์ พยคัฆา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  ขอเชิญครับ 

           -๓- 

  3.2 การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ ร่าง
ขอ้บัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

นายไพโรจน์  พยคัฆา  - ขอ เชิญคณะกรรมการแปรญัต ติ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ      
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ขอให้กรรมการฯไดเ้สนอช่ือ 
  ผูท่ี้ตนเห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการแปร

ญตัติร่างขอ้บัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด หากมีการเสนอช่ือเพียง 1  
ท่าน ให้ถือว่าผูน้ั้นไดรั้บเลือก ขอเชิญเสนอไดเ้ลยครับ 

   - เชิญคุณบญัญติั  ติกจินา ครับ 

นายบญัญติั  ติกจินา   - เรียนท่านประธานในท่ีประชุม กระผมนายบัญญติั ติกจินา 
กรรมการแปรญตัติ  ขอเสนอ นายจุลินทร์ มีชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปร 
     ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
     พ.ศ.25๖๐ ครับ 



นายไพโรจน์  พยคัฆา   - มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  เม่ือไม่มี  ให้ถือว่า 
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ นายจุลินทร์ มีชยั ไดร้ับเลือกให้เป็นผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ 
     คณะกรรมการแปรญัตติ เน่ืองจากมีการเสนอช่ือผู้สมควร
ไดร้ับการ     เลือกเพียงคนเดียว 

ระเบยีบวาระที่ 4   เร่ืองอ่ืนๆ 

นายไพโรจน์  พยคัฆา   - กระผมขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติท่ีประชุมสภา 
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี ๒ เม่ือ

วนัท่ี ๒๙ สิงหาคม 255๙ ก  าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติร่าง
ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
(ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง) คือ  

- วนัท่ี ๒๙ สิงหาคม 255๙ เวลา ๑๒.30 น. – 16.30 น. 
- วนัท่ี ๓๐ สิงหาคม 255๙ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
- วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม 255๙ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
- วนัท่ี ๑ กนัยายน 255๙ เวลา 08.30 น. – 1๒.๓0 น. 

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  จึง
ขอให้ทุกท่านได้มาปฏิบติัหนา้ท่ีโดยพร้อมเพรียงกนั ในวนัท่ี 
๑ กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.ส าหรับวนัน้ี ขอขอบคุณ
ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม ขอเลิกประชุมครับ 

 
 
        -๔- 
 

เลิกประชุม เวลา  1๖.00  น. 
 

             ลงช่ือ       นายจุลินทร์  มีชัย ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                   
                                                        (นายจุลินทร์  มีชยั) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 
 

คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐   



 
 ลงช่ือ      ไพโรจน์ พยคัฆา  ประธานกรรมการ                                   

                     (นายไพโรจน์ พยคัฆา) 

                                           ลงช่ือ        บญัญติั  ติกจินา กรรมการ  
                        (นายบญัญติั  ติกจินา) 
 

  ลงช่ือ         จุลินทร์  มีชยั กรรมการและเลขานุการ  
                         (นายจุลินทร์  มีชยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
สมยัสามญั สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  



…………………………………………. 
ผู้ที่มาประชุม 

ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายอุดม  ปานุวงศ์ ประธานสภา อุดม  ปานุวงศ์  
๒. นายศิริชยั    ธรฤทธ์ิ รองประธานสภา ศิริชยั    ธรฤทธ์ิ  
๓. นายจุลินทร์  มีชยั เลขานุการสภา จุลินทร์  มีชัย  
๔. นายบญัญติั  ติกจินา สมาชิกสภา  อบต.ม.๑ บญัญติั  ติกจินา  
๕. นายสมศกัด์ิ   เพชรแกว้ สมาชิกสภา  อบต.ม.๒ สมศกัด์ิ  เพชรแกว้  
๖. นายไพโรจน์  พยคัฆา สมาชิกสภา  อบต.ม.๓ ไพโรจน์  พยคัฆา  
๗. นายเชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ เชิดศกัด์ิ  ไชยชนะ  
๘. นางจุลีพร  ราชพิบูลย  ์ สมาชิกสภา  อบต.ม.๔ จุลีพร  ราชพิบูลย  ์  
๙. นายคณิต  มีแสง สมาชิกสภา  อบต.ม.๕ คณิต  มีแสง  
     

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดบัที่ ช่ือ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 

๑. นายประสาท  ถาวร นายก อบต. ประสาท  ถาวร  
๒. นายประวติั  โภชากรณ์ รองนายก อบต. ประวติั  โภชากรณ์  
๓. นายอาคม  จนัทร์สว่าง รองนายก อบต. อาคม จนัทร์สว่าง  
๔. นายจรูญฤทธ์ิ  กมณัฑา นิติกรช านาญการ จรูญฤทธ์ิ  กมณัฑา  
๕ นางสาวอชัราภรณ์  สันติวิทยารมณ์  ผูอ้  านวยการกองคลงั อชัราภรณ์  สันติวิทยารมณ์  
     
     
     

 
/ เร่ิมประชุม...... 

 
      

 



 

 
 
-๒- 

เร่ิมประชุมเวลา    ๑๐.๐๐  น.   
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ       นายอุดม ปานุวงศ ์กล่าวตอ้นรับสมาชิกสภาอบต.กะเปียด   
     ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร ขา้ราชการท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน   
     ในฐานะประธานสภาอบต.กะเปียด ขอเปิดประชุมสภาอบต.  
     กะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี ๓  คร้ังท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๙ และเขา้สู่ 
     ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อ 
     ท่ีประชุม มีดงัน้ี  

๑. ประกาศอ าเภอฉวาง  เร่ือง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙  ตามหนังสืออ าเภอฉวางท่ี นศ ๐๐๒๓.๙/๒๒๗๓       
ลงวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
    สมยัสามญั สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙                      
    เม่ือวันที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
ประธานสภา            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดท่ี 
นายอุดม  ปานุวงศ ์ จะมีการรับรองในวนัน้ี คือ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓    

คร้ังท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ไม่ทราบ
สมาชิกท่านใด จะแกไ้ขข้อความหรือเปล่ียนแปลงขอ้ความใด ขอเชิญ
ไดค้รับ  

ประธานสภา         สอบถามท่ีประชุมหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอ
แกไ้ข    นายอุดม  ปานุวงศ์  เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอ้ความในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เม่ือไม่มี        สมาชิกท่านใดแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุม
ในการ     รับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒  
ประจ าปี     ๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  คร้ังท่ีผ่านมา 



มตทิี่ประชุม   รับรอง  ๘ เสียง 
    ไม่รับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    สรุป  มตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่เสนอใหม่ 

     ๓.๑ พิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระท่ี ๒) 
    ชั้นแปรญตัติ 
      -๓- 
ประธานสภา    ตามท่ีได้มีการแต่งตั้งกรรมการแปรญตัติ เร่ือง ขอ้บญัญติังบ
นายอุดม  ปานุวงศ ์  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ส าหรับวาระน้ี ขอให้กรรมการแปรญตัติ 
    ไดร้ายงานช้ีแจงการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญครับ  
ประธานกรรมการแปรญตัติ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายไพโรจน์  พยคัฆา  กระผมนายไพโรจน์  พยคัฆา ในฐานะประธานกรรมการแปรญตัติ
(ร่าง) 
    ขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอแถลง 
    รายงานการประชุมดงัน้ี 

     กระผมขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติท่ีประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี ๒ เม่ือ

วนัท่ี ๒๙ สิงหาคม 255๙ ก  าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติร่าง
ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  

  การพิจารณาค าแปรญัตตร่ิางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

     - ตามท่ีไดม้ารอรับค าเสนอค าแปรญตัติร่างข้อ 
 บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.      25

๖๐  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด    ใน
วนัท่ี ๒๙ สิงหาคม 255๙ เวลา ๑๒.30 น. – 16.30 น.  วนัท่ี 
๓๐ สิงหาคม 255๙ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวนัท่ี ๓๑ 
สิงห าคม 255๙ เวลา เวลา 08.30  น. – 16.30 น. ว ันท่ี  ๑  



กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา 08.30 น. –     1๒.๓0 น. นั้น ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดหมู่ท่ี ๓ 
นายไพโรจน์ พยคัฆา มาเสนอค าแปรญตัติ ๑ ท่าน ได้เสนอ
และแถลงค าแปรญตัติเร่ือง ขอปรับลดงบประมาณ แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
วสัดุ ในหัวข้อค่าใช้สอย ขอ้ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
ขอปรับลดจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงคณะกรรมการแปรญตัติ
เห็นชอบให้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ขอปรับลด
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  

     - เห็นชอบ      2   เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   –   เสียง 
             - งดออกเสียง  1   เสียง 
       
       -๔- 
     ซ่ึงส่งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตามท่ีเสนอขอ
ปรับลด             

ประธานสภา     จากค ากล่าวรายงานของประธานกรรมการแปรญตัติ 
นายอุดม  ปานุวงศ ์   โดยสรุปกรรมการแปรญตัติมีมติเห็นชอบให้ปรับลด
ค่าใชจ่้าย      ในการสนบัสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีาร      เกษตรประจ าต าบลขอปรับลดจ านวน
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
     เน่ืองจากประธานกรรมการแปรญตัติเป็นประธานศูนย์ 
     ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล ไม่ไดน้ าเงินส่วนน้ีไปใชใ้ห้
เกดิ     ประโยชน์  จึงขอปรับลด สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
      เก ีย่วกบัเร่ืองน้ี ขอเชิญครับ  
      มีหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิก
ท่าน     ใดเห็นดว้ยกบัค าแปรแปรญตัติของคณะกรรมการแปร 
     ญตัติท่ีไดก้ล่าวในมาแลว้ โปรดยกมือข้ึน 
 มติทีประชุม     เห็นด้วย    ๘ เสียง 



       ไม่เห็นด้วย   - เสียง 
       งดออกเสียง   1 เสียง 
            สรุป มติท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกบัคณะกรรมการแปร
ญตัติ      ร่างข้อบัญญติัให้ปรับลดค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุน
ศูนยบ์ริการ      และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแขอปรับลด      จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
ส.อบต.หมู่ท่ี ๓     สอบถามประธานสภาว่าสภาสามารถพิจารณาใน 
นายไพโรจน์ พยคัฆา    วาระท่ี ๓ ไดห้รือไม่ 
ประธานสภา     เชิญนิติกรช้ีแจงต่อสภา 
นายอุดม  ปานุวงศ ์
นิติกรช านาญการ     เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจรูญฤทธ์ิ        
นายจรูญฤทธ์ิ กมณัฑา   กมณัฑา ขอเรียนต่อท่ีประชุมว่า ตามระเบียบ  
     กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา 
      ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔       ข้อ ๔๕ วรรคท้าย ญัต ติ ร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณจะพิจารณา     สามวาระรวด เดี ยวไ ม่ได้  และในการ
พิจารณาในวาระท่ี ๒ ให้      ก  าหนดระยะเวลาในการเสนอค า
แปรญตัติไวไ้ม่นอ้ยกว่ายีสิ่บส่ี      ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับ
หลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั      ง บ ป ร ะ ม า ณ นั้ น 
เพราะฉะนั้นสภาสามารถพิจารณาในวาระท่ี       ๓ ได้ ไม่
ผิดระเบียบขอ้ใด  
 
 
       -๕- 
ประธานสภา        แจง้พกัการประชุม ๑๐ นาที แลว้พิจารณาร่าง   นาย
อุดม ปานุวงศ ์   ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง  งบประมาณ  
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระท่ี ๓) 
 
      ๓.๒ พิจารณาร่างข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วน 

     ต าบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    ๒๕๖๐ (วาระที่ ๓) ช้ันเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบญัญัต ิ



ประธานสภา     กล่าวต่อท่ีประชุมว่าการพิจารณาในวาระน้ี ตาม  
นายอุดม  ปานุวงศ ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา 
     ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ ท่ี  ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔       ขอ้ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญติัในวาระ
ท่ี ๓ ไม่มีการ      อภิปราย เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะได้
ลงมติให้มีการ      อภิป รา ย  ถ้ า มี เห ตุอันสมค วร  ใน การ
พิจารณาวาระน้ีให้ท่ี      ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้
ตราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่ 
       - ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
         หากไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมสภา สมาชิกท่านใด
      เห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนต าบล 
เร่ือง       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
     ให้ตราเป็นขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้ง โปรดยก
      มือข้ึน 
มติทีประชุม     เห็นชอบ   ๘ เสียง 
       ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
       งดออกเสียง   1 เสียง 
      สรุป มตทิี่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง)ขอ้บญัญติัองค์การ 
     บริหารส่วนต าบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การ      บริหารส่วนต าบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
       งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให้ 
นายอุดม  ปานุวงศ์  ผูบ้ริหารช้ีแจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม่ 
ส.อบต หมู่ที่ ๕        เรียนประธานสภากระผมนายคณิต  มีแสง สอบถามท่าน นาย
คณิต  มีแสง   ประธานสภาผ่านไปยงันายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด
เก ีย่วกบั    โครงการงานประเพณีวนัสารทเดือนสิบ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธานสภา        เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ช้ีแจง 
นายอุดม ปานุวงศ์ 
 



      -๖- 
นายกอบต.      โครงการงานประเพณีวนัสารทเดือนสิบ ประจ าปี ๒๕๕๙ ยงั
จะตอ้งนายประสาท  ถาวร  ด าเนินการ ให้ทางหมู่บา้นเตรียมการเร่ืองเบิกจ่ายเงิน แต่
จะตอ้ง     ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกอ่น ถา้ไม่พอจะไดโ้อน
งบประมาณต่อไป      ขอให้ผูอ้  านวยการกองคลงัตรวจสอบ
ยอดเงิน 
ประธานสภา        เชิญผูอ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจง 
นายอุดม ปานุวงศ์ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั              เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวอชัราภรณ์  สนัติวิทยารมณ์ 
นางสาวอชัราภรณ์  สนัติวิทยารมณ์    ผูอ้  านวยการกองคลงัจากการตรวจสอบยอดเงินจากขอ้บญัญติั  
        งบประมาณปี ๒๕๕๙ มียอดเงินคงเหลือ ๗,๐๐๐ บาท ถา้จะ 
        ด าเนินการตามโครงการต้องโอนเงินกอ่น หาผูร้ับจา้งกอ่นวนัท่ี ๑๐ 
        กนัยายน ๒๕๕๙ ตอ้งเบิกจ่ายกอ่นวนัแห่หมรับ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีอะไรท่ีจะเสนอ สอบถาม หรือให้ 
นายอุดม  ปานุวงศ์  ผูบ้ริหารช้ีแจงในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม่ ถา้ไม่มีกระผมขอขอบคุณ

 ท่านนายกอบต. ท่านสมาชิกสภาอบต.และพนักงานทุกท่านท่ีเขา้ร่วม
 ประชุมในวนัน้ี  กระผมขอปิดการประชุม นดัประชุมคร้ังต่อไป วนัที 
 ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลกะเปียด 

ปิดประชุม  เวลา  ๑2.๐๐ น. 
    ( ลงช่ือ )     จุลินทร์  มีชยั         ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
               ( นายจุลินทร์  มีชัย ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

( ลงช่ือ )   อุดม  ปานุวงศ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              ( นายอุดม  ปานุวงศ ์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
    ( ลงช่ือ )    ไพโรจน์  พยคัฆา 
       ( นายไพโรจน์  พยคัฆา ) 
                                           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

( ลงช่ือ )   สมศกัด์ิ  เพชรแกว้ 
     ( นายสมศกัด์ิ  เพชรแกว้ ) 



                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  
    ( ลงช่ือ )    คณิต  มีแสง 
       ( นายคณิต  มีแสง) 

  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 


