
 

รายงานการประชมุสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมยัวสิามญั สมยัที่ ๓/2557  ครัง้ที ่2  ประจาํป' 2557   
วันที่  ๑๙  กนัยายน  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
อําเภอพนุพิน  จงัหวัดสรุาษฎร�ธาน ี



รายงานการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญั  สมยัที ่๓/2557  ครัง้ที่ ๒  ประจาํป' 2557   

วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. 2557 
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
ผู�มาประชมุ 

1. นายโอฬาร นะมะ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายสุรพล แผ�วบาง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  1 
3. นายสมศักด์ิ จรัล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
4. นายเสมา ธรรมบดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
5. นางปราณีต คงดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
๖.    นายอุสมาน อิสิงห�จันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
๗.    นายมงคล นิลจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
๘.    นายสายสัมพันธ� ศรีบุรุษ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
๙. นายวิษณุ จันทร�เขียว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  7 
๑๐. นายฐานิสรณ� เศรษฐเชื้อ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
   

 
ผู�ลาประชมุ 

     1. นายสารยุทธ พรหมอุบล รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   
๒.    นายจรงศักด์ิ วงศ�กิจพิมาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
๓. นายสมเหียะ สระทองไหม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4  
๔. นายวิทยา คงรอด             สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  6 
 

ผู�เข�าร�วมประชมุ 

1. นายธวัชชัย ทองตําลึง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2.    นายวีระยุทธ วังแช เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
3. นายพงศธร ศรีพลวัฒน� ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
  
 

รวม สมาชิกสภา อบต. ท้ังหมด            14 คน 
 ผู�มาประชุม จํานวน 10 คน 
 ผู�ลาประชุม จํานวน 4 คน 
 ผู�ไม�มาประชุม จํานวน             - คน  
 ผู�เข�าร�วมประชุม จํานวน  3 คน 



บันทกึการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๓/2557  ครัง้ที ่๒  ประจาํป' 2557   

วันที่  ๑9  กันยายน  พ.ศ. 2557  
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
เปLดประชมุเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

              เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�มาลงนามเข�าร�วมประชุม จํานวน 10 คน  ครบ
องค�ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข�อ  ๒๕  แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จึงให�
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเข�าห�องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู�บริหาร  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
ทุกท�าน  เม่ือสมาชิกสภาฯ  มาพร�อมกันแล�วผมขอเปLดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เปTนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓/2557  ครั้งท่ี ๒  ประจําป' 
๒๕๕๗   ต�อไปจะเปTนการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที ่๑ เรือ่งที่ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ�งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ระเบยีบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

ระเบยีบวาระที ่๓  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท�องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล�ว  
ญัตติ การพิจารณาให�ความเห็นชอบร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๒ รับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล�ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา อ�านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว (สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3/2557  ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป' ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7)  ต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล       
ท�าสะท�อน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3/2557   ครั้งท่ี ๑  ประจําป' ๒๕๕๗  เม่ือ
วันท่ี ๙  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  มีสมาชิกสภา อบต. ท�านใดต�องการแก�ไข
หรือไม� 
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ท่ีประชุม ไม�มี 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  

ท่ีประชุมฯ มีมติเปTนเอกฉันท�รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล�ว 
 - ญัตติ การพิจารณาให�ความเห็นชอบร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจาํป'

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ประธานสภาฯ ตามท่ีได�ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี ๓/๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๙ เดือน
กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ และท่ีประชุมมีมติเปTนเอกฉันท�รับหลักการแห�ง           
ร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได�
กําหนดยื่นคําแปรญัตติในต้ังแต�วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายละเอียดให�ท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เรียน ประธานท�านสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  กระผม นายอุสมาน 
ประธานกรรมการแปรญัตติ อิสิงห�จันทร�  สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี ๔  บ�านหนองจอก  ในฐานะประธานกรรมการ

แปรญัตติ  ตามท่ีสภาท�องถ่ินได�แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยกําหนดให�มีการเสนอ
คําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติระหว�างวันท่ี  10  กันยายน  2557  
เวลา  08.30 น.  ถึงวันท่ี  12  กันยายน  2557  เวลา  16.30 น.  แล�วให�
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติและร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2558  ให�แล�วเสร็จ และส�งคืนประธานสภา 
อบต. ท�าสะท�อน  ภายในวันอาทิตย�ท่ี 14 กันยายน 2557  เพ่ือนําเสนอต�อสภา 
อบต. ท�าสะท�อน  พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ในวันศุกร� ท่ี 19 
กันยายน 2557  ต�อไปนั้น  ปรากฏว�า  ไม�มีผู�ยื่นคําแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  และคณะกรรมการแปรญัตติได�ดําเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร�าง
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป' พ.ศ. 2558  เสร็จสิ้นเรียบร�อย   ซ่ึงผล
การพิจารณาแปรญัตติร�างข�อบัญญัติฯ ดังกล�าวนั้น ท่ีประชุมมีมติเปTนเอกฉันท� ให�
คงไว�ซ่ึงร�างเดิมโดยไม�มีการแก�ไขครับ 

 

ประธานสภาฯ สําหรับรายละเอียดได�ส�งให�สมาชิกสภาฯ  ทุกท�านแล�ว ก�อนพิจารณาในวาระ
ต�อไป ขอให�เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข�อกฎหมาย เก่ียวกับการพิจารณา          
ร�างข�อบัญญัติวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ข�อ ๕๑ ในการพิจารณาร�างข�อบัญญัติวาระท่ีสอง ให�ปรึกษาเรียงตามลําดับ
ข�อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก�ไขเท�านั้น เว�นแต�ท่ี
ประชุมสภาท�องถ่ินจะได�ลงมติเปTนอย�างอ่ืน 

  ถ�าท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติเห็นด�วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด�วยกับการ
แก�ไขในข�อใดแล�ว ไม�ให�เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ�าข�อความในข�อใดท่ีได�มีมติไปแล�วขัดแย�งกันหรือบกพร�องในสาระสําคัญ 
ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะลงมติให�ส�งป[ญหานั้นไปให�คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม�เฉพาะท่ีขัดแย�งหรือบกพร�องก็ได� โดยไม�ให�มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม�ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส�งป[ญหาไปให�คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหญ�
ดังกล�าวแล�วการพิจารณาเฉพาะข�อนั้นๆ เปTนอันระงับไว�ก�อน แต�ถ�าไม�เปTนการ
ขัดข�องท่ีจะพิจารณาข�ออ่ืนๆ ต�อไป สภาท�องถ่ินอาจลงมติให�พิจารณาจนจบร�าง
ข�อบัญญัติก็ได� 

  ถ�าข�อขัดแย�งหรือข�อบกพร�องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว
ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะลงมติให�ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได� 

  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได�ยื่นรายงานการพิจารณาข�อท่ีได�ระงับไว�นั้น
ตามวรรคสาม ให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งรายงานนั้นให�แก�สมาชิกสภาท�องถ่ินไม�
น�อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันนัดประชุม เว�นแต�กรณีต�องพิจารณาเปTนการด�วน 

  ในการประชุมต�อวาระท่ีสอง ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติเฉพาะข�อท่ีได�
ระงับไว�เท�านั้น 

  ข�อ ๕๒ การพิจารณาร�างข�อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม�มีการอภิปราย เว�นแต�
ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะได�ลงมติให�มีการอภิปราย ถ�ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติว�าจะให�ตราเปTน
ข�อบัญญัติหรือไม� 

  ขอเชิญประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมต�อไปเชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกสภาท�านใดจะอภิปรายในวาระท่ีสองหรือไม� ครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีสมาชิกสภาท�านใดอภิปรายในวาระท่ีสอง 

ประธานสภาฯ ถ�าไม�มีสมาชิกสภาท�านใดอภิปรายในวาระท่ีสอง ผมขอให�ท่ีประชุมลงมติ            
ในวาระท่ีสาม ว�าจะลงมติให�ตราเปTนข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือไม�  โดยการให�เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเปTนเอกฉันท�ให�ความเห็นชอบให�ตราเปTนข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกสภาท�านใดมีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ�างครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ถ�าหากไม�มีสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุก
ท�านครับ  ขอปLดประชุมในวันนี้ครับ 

ปLดการประชุม  เวลา  ๑๔.๔๕  น. 

 

         ผู�บันทึกการประชุม 
      (นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 

************************************************************************************** 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจรายงานการประชมุแล�วเหน็ว�าถกูต�อง 
 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักด์ิ  จรัล)       (นายวิทยา  คงรอด) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ) 
      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 

สภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย ............ สมัยท่ี ........  ครั้งท่ี ........  
ประจําป' ............  วันท่ี ........ เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

ในการประชมุสภา 

สมัย ............... สมัยท่ี .......... ครั้งท่ี ........ ประจําป' ............... 
เม่ือวันท่ี ............. เดือน ........................ พ.ศ. ................. 

 
              (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 


