
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งที่ 2 

วันที่ 15  สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

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

ผู้มาประชุม จ านวน 23 คน 

1. นายไกรสร  นาอ้น  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายชัยนาท  แก้วมา  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายโพยม  ประดับวงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 1 
4. นายถาวร  แมขุนทด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 1 
5. นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 2 
6. นายมนัส  หล าบุรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 2 
7. นายสมคิด  จ าเริญใจ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 3 
8. นายดี  มอญจัตุรัส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 
9. นายสมบูรณ์  ค าจัตุรัส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 
10. นายสมพงษ์  ใจชอบงาม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
11. นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
12.  นายวันนา  นิยมพร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 6 
13.  นายสมหมาย  รินสันเทียะ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 7 
14.  นายสมาน  มหาขาม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 7 
15.  นายเจริญ  แก้วสุรินทร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 
16.  นายสมคิด  อ่อนวงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 
17.  นายทองจันทร์  บุญวาส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 
18.  นางร าไพ  เกลี้ยงช่วย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 
19.  นายจ านงค์  สอนอินทร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 
20.  นายสมชาย  สงสันเทียะ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 
21.  นายสันชัย  แสนคร้อ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 
22. นางเกตุชฎารัตน์  สมบัติ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
23.  นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   

ผู้ไม่มาประชุม – 

1. นายสรายุทธ  ทองแม้น  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายสมพิศ เขตจัตุรัส  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายบุรินทร์ศักย ์ พิพิธกุล  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
4. นายนพดล  มอญจัตุรัส   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
5. นายธนภูมิ  ไชยประสิทธิ์  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
6. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายศรสิทธิ์  ขนไทย  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายไกรสร นาอ้น 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ท่ากูบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕61 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  30 เมษายน
            2561 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 
   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ 
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ             
                             สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภา ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเสนอญัตติ 
นายก อบต.ท่ากูบ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

กูบ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 10,899,909.67 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 3,764,078.97 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,581,988.56 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ 

รวม 41,827.01 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561  
(1) รายรับจริง จ านวน 16,273,582.36 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน 370,601.46 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,177,521.36 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 17,434.63 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 750 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 4,378,399.91 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  10,328,875 บาท 

(2) เงินที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,488,040.06 บาท 
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน 15,324,692.21 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง  จ านวน 5,641,081 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 6,168,876.98 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 2,828,734.23 บาท 
งบลงทุน  จ านวน             0.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน             0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน   686,000.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
3,459,062.07 บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0 บาท 

 
3. ประมาณการด้านรายรับประจ าปีงบประมาณ 2562 รวม 33,000,000 บาท มี

ดังนี้ 

       3.1 รายได้จัดเก็บ จ านวน 1,461,500 บาท  แยกเป็น 

                                          - หมวดภาษีอากร           จ านวน 1,253,500 บาท 

    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 117,000 บาท 

    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน  30,000 บาท 

    - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  10,000 บาท 

    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  50,000 บาท 

    - หมวดรายได้จากทุน    จ านวน    1,000 บาท 

       3.2 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่ อปท.   

    -หมวดภาษีจัดสรร          จ านวน 17,738,500 บาท 

       3.3 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                         - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จ านวน 13,800,000 บาท 
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4.  ประมาณการด้านรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 รวม  33,000,000  บาท 
ดังนี้ 

                                        - งบกลาง     จ านวน   9,508,234 บาท 
            - งบบุคลากร    จ านวน 10,481,616 บาท
            - งบด าเนินงาน    จ านวน   7,665,750 บาท
            - งบลงทุน    จ านวน   3,504,400 บาท 
            - งบเงินอุดหนุน    จ านวน   1,840,000 บาท 

   5.  ประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
    5.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 
                                           - แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน 12,167,516 บาท 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน      280,000 บาท 
          5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
                                           - แผนงานการศึกษา   จ านวน   4,468,530 บาท 
               - แผนงานสาธารณสุข   จ านวน      680,000 บาท 
     - แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน   1,304,480 บาท 
     - แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน   2,246,240 บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน        60,000 บาท 
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการจ านวน 270,000 บาท 
      5.3 ด้านการเศรษฐกิจ 
    - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา จ านวน    1,735,000 บาท 
    - แผนงานการเกษตร   จ านวน       310,000 บาท 
         5.4 ด้านการด าเนินงานอื่น 
    - แผนงานงบกลาง   จ านวน     9,508,234 บาท 
   เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ 2562  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ ในส่วน
รายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบทุกท่าน 
พิจารณาตรวจสอบจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้แจกให้กับท่านแล้วครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาใน

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในห้องประชุม 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญครับ 
สมาชิก อบต. ม.11 กระผม นายสันชัย  แสนคร้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ม. 11       

ขอสอบถามการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ของแต่ละหมู่บ้าน ว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการตั้ง
งบประมาณครับ 

นายก อบต. ขอชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณครับ โดยการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผน
ด าเนินการ และความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน จึงท าให้งบประมาณไม่เท่ากันครับ 

ประธานสภาฯ มีการอภิปรายพอสมควรแล้วต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ครับ ขณะนี้มีสมาชิก จ านวน 23 คน ท่านใด
เห็นชอบหลักการ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  22  เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ   1  เสียง 
 งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ใน

วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ

ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีติรับหลักการ 

 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้อง ก าหนด 
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 ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ แปรญัตติ เกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง ประกอบรายงาน 
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานสภา   ตามท่ีเลขาฯ ได้ชี้แจง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
1. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อท าหน้าที่รับค าแปรญัตติ และพิจารณาค า

แปรญัตติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ กี่คน 

สมาชิกสภาฯ ม.6 ขอให้เสนอคณะกรรมการจ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองไม่น้อย 2 คน 
สมาชิกสภาฯ ม.1 นายถาวร  แมขุนทด ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.2 นายมนัส  หล าบุรี ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเห็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการ

แปรญัตติ จ านวน 3 คน ขอโปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอโปรดยกมือขึ้น 
 ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้เสนอครั้งละล าดับจนครบ

จ านวน เริ่มเสนอรายชื่อล าดับที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  ม.6 นายวันนา  นิยมพร เสนอ นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.7 นายสมาน มหาขาม ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.12 นางเกตุชฎารัตน์  สมบัติ ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเสนอชื่ออ่ืน ในล าดับที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติ

เป็นเอกฉันท์ให้นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปร
ญัตติล าดับที่ 1 ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 2 

สมาชิกสภาฯ ม.8 นายเจริญ  แก้วสุรินทร์ เสนอ นายสมหมาย  รินสันเทียะ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 7 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.9 นายทองจันทร์  บุญวาส ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.11 นายสมชาย  สงสันเทียะ ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเสนอชื่ออ่ืน ในล าดับที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติ

เป็นเอกฉันท์ให้นายสมหมาย  รินสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปร
ญัตติล าดับที่ 2 ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 3 

สมาชิกสภาฯ ม.7 นายสมหมาย  รินสันเทียะ เสนอ นายเจริญ  แก้วสุรินทร์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 8 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.5 นายสมพงษ์  ใจชอบงาม ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ ม.4 นายดี  มอญจัตุรัส ขอรับรอง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเสนอชื่ออ่ืน ในล าดับที่สามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มติ

เป็นเอกฉันท์ให้นายเจริญ  แก้วสุรินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติ
ล าดับที่ 3 

  สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง สมาชิกสภาฯ อบต.ม.2 
2. นายสมหมาย รินสันเทียะ   สมาชิกสภาฯ อบต.ม.7 
3. นายเจิรญ  แก้วสุรินทร์      สมาชิกสภาฯ อบต.ม.8 
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ด าเนินการนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
นัดแรกโดยด่วน เพ่ือคัดเลือกประธานกรรกมาร ตามระเบียบข้อ 109 

ประธานสภาฯ 2. ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ ระยะเวลา
การเสนอค าแปรญัตติตามระเบียบฯ ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่วันรับหลักการ 
ดังนั้นเพื่อให้ครบ 24 ชั่วโมงตามระเบียบ และสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้ยื่นค าแปรญัตติ จึงควรเสนอให้มีการยื่นค าแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ เชิญเสนอครับ 

ที่ประชุม เสนอให้ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ถึงวันที่ 18 
สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 ท่านใดเห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรตามที่ได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม เห็นชอบ  23 เสียง 
 ท่านใดไม่เห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น 
 ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
 งดออกเสียง (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ 3. ก าหนดระยะเวลาในการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

เชิญสมาชิกสภาฯเสนอ 
ที่ประชุม เสนอให้ประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรด

ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม เห็นชอบ  23 เสียง 
 ท่านใดไม่เห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น 
 ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
 งดออกเสียง (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสรุปรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ 1.  สภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ (เห็นชอบ 23 เสียง) 

2. สภาฯ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่านประกอบด้วย 
1. นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง สมาชิกสภาฯ ม.2 
2. นายสมหมาย รินสันเทียะ   สมาชิกสภาฯ ม.7 
3. นายเจิรญ  แก้วสุรินทร์      สมาชิกสภาฯ ม.8 

 3. สภาฯก าหนดให้มีการยื่นค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 16 ถึง
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. 
4. ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติในวันที่ 20 สิงหาคม 
2561 ในเวลา 09.30 น. และรายงานให้ประธานสภาฯทราบ 

ประธานสภาฯ ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดหากผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดนให้
แปรเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวน 2 คน เป็นผู้รับรอง โดยใช้แบบเสนอค าแปรญัตติส่งให้สมาชิกแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ทุกท่าน

ที่เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 
 

       (ลงชื่อ)       อดิศักดิ์ ศรีตระการ      ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ) 

                       เลขานุการสภา อบต.ท่ากูบ 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)      ถาวร  แมขุนทด                                (ลงชื่อ)      สมคิด  จ าเริญใจ 
            (นายถาวร  แมขุนทด)                                      (นายสมคิด  จ าเริญใจ) 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)      ดี  มอญจัตุรัส                                   (ลงชื่อ)        วันนา  นิยมพร 
            (นายดี  มอญจัตุรัส)                                            (นายวันนา  นิยมพร) 
 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)      สมหมาย  รินสันเทียะ                                    
            (นายสมหมาย  รินสันเทียะ)                                  
 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลง
ลายมือไว้เป็นหลักฐานการรับรองรายงานการประชุม 

          
 

     (ลงชื่อ)        ไกรสร  นาอ้น 
                                               (นายไกรสร  นาอ้น) 

                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

 


