
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ ๒  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๓๐  สงิหาคม ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

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

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายส าลี  สียางนอก ประธานสภา ส าลี  สียางนอก  
2 นายเลี่ยม  ดากลาง รองประธานสภา เลี่ยม  ดากลาง  
3 นายหมึก  สีเหลื่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 หมึก  สีเหลื่อม  
4 ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวโิรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วัชรชัย  ธีรวโิรจน์  
5 นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อ าพร  ทิพย์ลม  
6 นายอุดม  อุดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 อุดม  อุดแก้ว  
7 นางระเบียบ  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 ระเบียบ  จิตกลาง  
8 นายชาตรี  นาคมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชาตรี  นาคมณี  
9 นายส าราญ  ยินดีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ส าราญ  ยินดีชาติ  

10 นายสมพงษ์  กลมกล่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมพงษ์  กลมกล่อม  
๑๑ นายใจเมือง  ระบายศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ใจเมือง  ระบายศรี  
๑๒ นายขันติ  แก้วงา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ขันติ  แก้วงา  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมส่วน  สกุลกัมนาท สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 ลาประชุม  
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์ นายก อบต. สุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์  
2 นายเสมียน  เจริญดี รองนายก อบต. เสมียน  เจริญดี  
3 นางเสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์ รองนายก อบต. เสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์  
4 นายคมสัน  กุลไกรจักร ปลัด  อบต. คมสัน  กุลไกรจักร  

 
 



  
 
            เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  ไดเ้ข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว   ประธานสภาฯ  จึงได้เริ่มการประชุม  ในเวลา  ๐๙.๓๐  น.    

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑. การรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก 
๒. การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนส่วนกลาง 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาเสร็จแล้ว 
๓.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๓   

ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓  ใน
วาระท่ี  ๒  เชิญคณะกรรมการแปรฯ ได้ชี้แจง 

นายขันติ แก้วงา           ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเป็น 
   คณะกรรมการแปรญัตติ  ในคราวประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ 
   ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ   คณะกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑  
   สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นั้น  คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้นัด 
   ประชุม  และได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ  ดังนี้ 

๑. การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการ  
คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นดังนี้ 

๑. นายขันติ  แก้วงา   เป็นประธานคณะกรรมการ 
๒. นายสมพงษ์  กลมกล่อม   เป็นกรรมการ 
๓. นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกสภา หรือผู้บริหาร ผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรฯได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  
เห็นควรไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง    งบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๓   แต่อย่างใด โดยมตเิป็นเอกฉันท์  ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ 

ประธานสภาฯ ไดห้ารือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อไม่เสนอค าแปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เห็นชอบกับร่างเดิมทั้ง ในส่วนสมาชิกสภาฯก็ไม่มีผู้ใด  
อภิปรายเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  ประธานสภาฯจึงขอมติทีป่ระชุมว่า 



เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  คือ ยืนยันร่างเดิมทั้งฉบับ
หรือไม่ 

มติที่ประชุม    เห็นด้วยกับร่างเดิมทั้งฉบับ  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ    ต่อไป  เป็นการประชุมการพิจารณา  ร่างข้อบัญญัติฯ  องค์การบริหารส่วนต าบล   
     เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย    ประจ าปี  ๒๕๖๓    ในวาระที่  ๓  ขั้น ตราเป็น 
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาเชิญ   เลขานุการสภาชี้แจง 
     ระเบียบต่อที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
              พ.ศ.๒๕๔๗  ในการพิจารณาข้อบัญญัติวาระท่ี  ๓  ขั้น ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่

ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร และให้ที่ประชุมลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ เมื่อระเบียบได้ก าหนดไว้  ตามทีเลขานุการสภาชี้แจงไปแล้วนั้น  ซึ่งที่ประชุม  ไม่มี
การอภิปราย ในวาระนี้   ประธานสภาฯ จึงขอมตติ่อที่ประชุมว่า    เห็นชอบให้
ตรา  เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๓ หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย   
ประจ าป ี๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ    ได้สรุปเป็นอันว่า  ร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๖๓  สภาฯได้ 
    ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะ ด าเนินการส่งให้นายอ าเภอพิจารณา 
    ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอใหม่  
๔.๑  การสนับสนุนงบประมาณภัยแล้ง ๓ โครงการ  คือ ขุดลอกสระน้ า  หมู่ที่ ๕  
ถังประปาหมู่ที่  ๓ วางท่อหมู่ที่ ๕ 
๔.๒  แนวเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
๔.๓ โครงการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อเติมอาคารหลังคา 
๔.๔  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    

 ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 
    
   ลงช่ือ           เนตรดาว  สมฤทธิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวเนตรดาว  สมฤทธิ์) 
              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 



ลงช่ือ           คมสัน  กุลไกรจักร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายคมสัน  กุลไกรจักร) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
   ลงช่ือ             ส าลี  สียางนอก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายส าลี  สียางนอก) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 

ตรวจแล้ว 
ลงชื่อ   นายขันติ  แก้วงา 

   (นายขันติ  แก้วงา) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ    สมพงษ์  กลมกล่อม     ลงชื่อ   ชาตรี  นาคมณี 
       (นายสมพงษ์  กลมกล่อม)                                                       (นายชาตรี  นาคมณี) 
             กรรมการ                                        กรรมการ 
 
 
ลงชื่อ   ระเบียบ  จิตกลาง     ลงชื่อ  วัชรชัย  ธีรวโิรจน์วัชรชัย   
    (นางระเบียบ  จิตกลาง)                                                             (ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวิโรจน์) 
         กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 

 

 
 


