
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  8  สิงหาคม  2561 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
************************************* 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอําพล เนตรลือชา ประธานสภา อบต.ง้ิวราย อําพล เนตรลือชา  
2 นายมานะ  สมัครกิจ รองประธานสภา อบต.ง้ิวราย มานะ  สมัครกิจ  
3 นายวรวิทย  พลชัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย วรวิทย  พลชัย  
4 นายประสูตร   พัลภานุสร สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย ประสูตร   พัลภานุสร  
5 นายเทพรัตน   รอดเหตุภัย สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย เทพรัตน   รอดเหตุภัย  
6 นายสุรศักดิ์   พรหมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย สุรศักดิ์   พรหมสมบัติ  
7 นายมณเฑียร   นามขาน สมาชิกสภา อบต.ง้ิวราย มณเฑียร   นามขาน  
8 นางณัฐณิชา   อนุกูลเวช           เลขานุการสภา อบต.ง้ิวราย ณัฐณิชา   อนุกูลเวช  
 
ผูไมมาประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสมัชชา  ทองสิมา นายก อบต.ง้ิวราย สมัชชา  ทองสิมา  
2 นางเสวย  เกษลาม รองนายก อบต.ง้ิวราย เสวย  เกษลาม  
3 นายไพโรจน  ศรีมูล รองนายก อบต.ง้ิวราย ไพโรจน  ศรีมูล  
4 นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายก อบต.ง้ิวราย วรนุช  ทองสิมา  
5 นายสุรพล  ทองสิมา ท่ีปรึกษานายก อบต.ง้ิวราย สุรพล  ทองสิมา  
     
     

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 1 

วันพุธท่ี 8  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

……………………………………………… 
Uเริ่มประชุมU  เวลา 10.00 น. 
 
   เม่ือไดเวลาประชุม นางณัฐณิชา   อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย             
ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เขาหองประชุม และนับจํานวนสมาชิกสภาฯ ท่ีเขาประชุม            
Uผล U มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายเขาประชุมจํานวน 6 คน ครบจํานวนสมาชิกท้ังหมด             
ตามระเบียบกระทรวงมาหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 25 จึงไดเชิญนายอําพล เนตรลือชา  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      
ง้ิวราย บูชาพระรัตนตรัยและทําความเคารพพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร และไดกลาวเปดประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป             
Uระเบียบวาระท่ี 1U เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 การประชาสัมพันธการออกหนวยเคลื่อนท่ีใหการสงเคราะหกับทหารผานศึก

นอกประจําการและครอบครัว ของสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตราชบุรี 
 เชิญเลขานุการชี้แจง 
เลขานุการ  ดวยสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตราชบุรี จะทําการออกหนวย

เคลื่อนท่ีใหการสงเคราะหกับทหารผานศึก การเปลี่ยนบัตร การเบิกคา
รักษาพยาบาล คาจัดการศพ รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห รับสมัคร
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ฯลฯ แกผูมีสิทธิ ณ ศาลาประชาคมท่ีวาการอําเภอ
นครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  

Uท่ีประชุมU  รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระท่ี 2U เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ครั้งท่ีผานมา  
UประธานสภาU ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2561  เม่ือวันท่ี             
(นายอําพล เนตรลือชา) 23 เมษายน 2561 ไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายทุกทาน  
  ไดอานและทบทวน หากมีขอแกไขใหเสนอในท่ีประชุม และขอมติในท่ีประชุมแกไข  
  หากไมมีขอแกไขขอใหสมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมดวย  
Uมติท่ีประชุมU รับรองรายงานการประชุม 6 เสียง 
  
Uระเบียบวาระท่ี 3U  เรื่องเพ่ือทราบ 
UเลขานุการฯU U3.1 การยินยอมใหใช พ้ืนท่ีดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมูบานละ 2 แสนบาท) 
 
 
 



-2- 
 

(นางณัฐณิชา อนุกูลเวช)       ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรีได
เสนอใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเปนรูปธรรม โดยมีกรอบหลักการในการ
ดําเนินงานเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยสูความยั่งยืน 

      โดยมีการประชุมประชาคมราษฎรในหมูบานเพ่ือคัดเลือกและเสนอโครงการ
พัฒนาคุณภาพหมูบาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากในพ้ืนท่ีตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” หมูบานละ 2 แสนบาท ซ่ึงไดเสนอ
โครงการและทําการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายเปนพ้ืนท่ี
ในการดําเนินงานโครงการฯ จนกวาสิ่งของและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชดําเนินงาน
ตามโครงการฯ จะสลาย สูญหาย หรือไมไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ
โครงการฯ รายละเอียดดังนี้ 

 หมูท่ี 1  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบาน หมูท่ี 1 
 หมูท่ี 2  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 2 
 หมูท่ี 3  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเลียบคลองหลังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

           ตําบลง้ิวราย หมูท่ี 3 
หมูท่ี 4  โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 4 
 โครงการปรับปรุงถนนซอยบานนายถาวร จิตรักม่ัน หมูท่ี 4 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
Uระเบียบวาระท่ี 4U เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1 การพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

     เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
ประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดนําเรียนรายละเอียดตามระเบียบขอกฎหมายใหท่ี

ประชุมทราบตอไป 
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  
ขอ 22 (3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลง 

   เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือขอความเห็นชอบกอน
แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 

UประธานสภาฯU   ขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดนําเสนอรายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป (2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 

Uนายก อบต.U   ดวยขาพเจา นายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  
ไดเสนอญัตติการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561 – 2564)  
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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UประธานสภาฯU  ขอเชิญท่ีประชุมรวมกันพิจารณา 
Uท่ีประชุมU  ไดพิจารณารวมกัน 
UประธานสภาฯU  เม่ือท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว ขอมติท่ีประชุมใหความเห็นชอบแผนพัฒนา 

ทองถ่ินสี่ป (2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ดวยครับ 
Uท่ีประชุมU  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
   4.2 การพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

     เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 3 
ประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดนําเรียนรายละเอียดตามระเบียบขอกฎหมายใหท่ี

ประชุมทราบตอไป 
UเลขานุการสภาฯU   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  
ขอ 22 (3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลง 

   เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือขอความเห็นชอบกอน
แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 

UประธานสภาฯU   ขอเรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดนําเสนอรายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป (2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

Uนายก อบต.U   ดวยขาพเจา นายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  
ไดเสนอญัตติการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561 – 2564)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

UประธานสภาฯU  ขอเชิญท่ีประชุมรวมกันพิจารณา 
Uท่ีประชุมU  ไดพิจารณารวมกัน 
UประธานสภาฯU  เม่ือท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว ขอมติท่ีประชุมใหความเห็นชอบแผนพัฒนา 

ทองถ่ินสี่ป (2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 ดวยครับ 
Uท่ีประชุมU  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

4.3 การพิจารณาเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   
      งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ  ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดเสนอรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวราย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือให
นําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย จึงขอใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวราย ไดเสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอรางขอบัญญัติตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เพ่ือพิจารณาตอไป 
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นายก อบต.  เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย และ
ผูเขารวมประชุม บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลง้ิวราย จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลง้ิวรายทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้ 

 
   สถานะการคลัง 
    1. งบประมาณรายจายท่ัวไป 

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 องคการ
บริหารสวนตําบลง้ิวราย มีสถานะการคลัง ดังนี้ 
- เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น   31,113,114.83  บาท 
- เงินสะสมท้ังสิ้น    11,565,915.24  บาท 
- ทุนสํารองเงินสะสมท้ังสิ้น  14,653,633.81  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    รายรับจริง    19,658,034.14  บาท 
- หมวดภาษี      1,498,373.71  บาท 
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   376,428.95  บาท 
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน       217,756.01  บาท 
- หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 95,180.00  บาท 
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด          42,510.00  บาท 
- หมวดรายไดจากทุน          -      บาท 
- หมวดภาษีจัดสรร   10,226,341.47  บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     7,201,444.00  บาท 
- เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหโดยระบุวัตถุประสงค      -       บาท 
  รายจายจริง 
- งบกลาง      4,610,438.00  บาท 
- งบบุคลากร      6,184,044.00  บาท 
- งบดําเนินงาน      3,341,862.79  บาท 
- งบลงทุน      1,418,227.02  บาท 
- งบรายจายอ่ืน     -          บาท 
- งบเงินอุดหนุน         862,420.00  บาท 
- รายจายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค  -           บาท 
- รายจายจากเงินสะสม      1,795,000.00  บาท 
- รายจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   -       บาท 
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UประธานสภาฯU  ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจง 
UเลขานุการสภาฯU  แจงระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 3 ขอ 37,  
U(นางณัฐณิชา อนุกูลเวช)U ขอ 45 และขอ 52 

Uขอ 37U  ญัตติมี 2 อยาง คือ (1) ญัตติเก่ียวกับกิจการสภา (2) ญัตติรางขอบัญญัติ 
Uขอ 45U ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณา 3 วาระ แตท่ีประชุม
สภาจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
UญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณU จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น 
Uขอ 52U การพิจารณารางขอบัญญัติ ในวาระท่ีสามไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดมีมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวา จะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
 
U4.3.1 พิจารณาขอบัญญัติ วาระท่ี 1 

UประธานสภาฯU  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ชี้แจงรายละเอียด ในปงบประมาณ  
U(นายอําพล เนตรลือชา)U พ.ศ. 2562 และในการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ี 1 สภาจะมีมติรับหลักการ

และเหตุผลหรือไม (ใหอภิปรายพอสมควร) ตามระเบียบขอ 47 
Uนายก อบต.U  ตามรางขอบัญญัติฯ งบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
U(นายสมัชชา ทองสิมา)U ขอชี้แจงรายละเอียดของประมาณการรายรับและประมาณการรายจายตาม 

ขอบัญญัติฯ ดังนี้  
 
UคําแถลงงบประมาณU  รายรับ ป 2562 โดยประมาณการใกลเคียงปท่ีผานมา 

   1. รายไดจัดเก็บเอง 
- หมวดภาษี      1,686,000.00  บาท 
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   597,600.00  บาท 
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน       300,000.00  บาท 
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด           55,000.00  บาท 
- หมวดรายไดจากทุน           10,000.00  บาท 

   2. รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หมวดภาษีจัดสรร     16,783,000.00  บาท 

   3. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     11,098,459.00  บาท 

     รวมประมาณการรายรับ    30,530,059.00  บาท 
    

Uคําแถลงงบประมาณ 
   รายจาย ป 2562 โดยประมาณการเทากับรายรับ (งบประมาณสมดุล) 
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   1. รายจายงบกลาง    7,054,116.00  บาท 
   2. รายจายงบบุคลากร     11,377,500.00  บาท 
   3. รายจายงบดําเนินการ    17,010,223.00  บาท 
   4. รายจายงบลงทุน    4,126,000.00  บาท 
   5. รายจายงบรายจายอ่ืน        20,000.00  บาท 
   6. รายจายงบเงินอุดหนุน       942,220.00  บาท 
      รวมรายจาย 30,530,059.00  บาท 
 
Uท่ีประชุมU  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
   U4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ตามระเบียบ  

Uขอ 105 (3)U คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
Uขอ 107 Uใหสมาชิก หรือผูบริหารเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยไมจํากัด
จํานวน แลวลงคะแนนใหไดมีกรรมการ 3 คน กรณีนายกเสนอชื่อไมตองมีผูรับรอง 
กรณีสมาชิกเสนอชื่อตองมีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน 

UประธานสภาฯU  ขอใหท่ีประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตต ิ
นายมณเฑียร  ผมขอเสนอ  นายเทพรัตน รอดเหตุภัย เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองดวยครับ 
นายวรวิทย  ผมขอรับรอง นายเทพรัตน รอดเหตุภัย 
นายประสูตร  ผมรอรับรอง นายเทพรัตน  รอดเหตุภัย 
นายวรวิทย  ผมขอเสนอ นายสุรศักดิ์  พรหมสมบัติ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองดวยครับ 
นายเทพรัตน  ผมขอรับรอง นายสุรศักดิ์  พรหมสมบัติ 
นายมนเฑียร   ผมขอรับรอง นายสุรศักดิ์  พรหมสมบัติ 
นายมานะ  ผมขอเสนอ  นายมณเฑียร นามขาน 
ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองดวยครับ 
นายสุรศักดิ์  ผมขอเสนอ นายมณเฑียร  นามขาน 
นายประสูตร  ผมขอรับรอง นายมณเฑียร  นามขาน 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบแลว หากไมมีผูใดคัดคาน หรือเสนอ 

เพ่ิมเติม จึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
   1. นายเทพรัตน  รอดเหตุภัย 
   2. นายสุรศักดิ์  พรหมสมบัติ  
   3. นายมณเฑียร  นามขาน 
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U4.3.3 สภากําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ (ตาม
ระเบียบขอ 45 วรรค 3, ขอ 49  
Uขอ 45 วรรค 3U ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 
และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 
24 ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับรางหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น 
Uขอ 49 U ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ิน จะตอง
กําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอ
คําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

มติท่ีประชุม  กําหนดยื่นคําขอแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี 9-11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 
– 16.30 น.  
4.3.4 คณะกรรมการแปรญัตติ กําหนดเวลาพิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติไดรับไว (ตามระเบียบฯ ขอ 116) 
Uขอ 116 U หากคณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการไมแลวเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนดใหประธานกรรมการรายงานตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
โดยดวน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในสมัยประชุมใหประธานสภาเสนอท่ีประชุมสภา 
เพ่ือลงมติขยายเวลา หรือดําเนินการตามท่ีสภาเห็นสมควร แตถาอยูนอกสมัยประชุม
สภาและคณะกรรมการแปรญัตติประชุมไมแลวเสร็จ ประธานสภามีอํานาจขยาย
เวลาไดตามสมควร แจงรายงานใหสภาทราบในการประชุมสภาสมัยตอไป 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติ วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 เวลา 
09.00 น. (เลขานุการสภาฯ แจงนายก, สมาชิกผูเสนอคําแปรญัตติทราบถึงวัน 
เวลา สถานท่ี ประชุมพิจารณาคําแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัติเดิมและท่ีแกไขพรอมบันทึกเสนอประธานสภาฯ เพ่ือเรียกประชุมสภาฯ 
ในวาระท่ี 2 ตอไป 

ประธานสภาฯ  นัดประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 
เวลา 14.00 น. 

Uท่ีประชุมU  มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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4.4 การรับรองส่ิงปลูกสรางลวงลํ้าลําแมน้ําทาจีน 

UประธานสภาฯU  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด  
UเลขานุการฯU  Uการรับรองสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําน้ําแมน้ําทาจีน   
(นางณัฐณิชา อนุกูลเวช)       ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 32/2560 เรื่อง การบรรเทา

ความเสียหายใหแกประชาชนในกรณีปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําน้ํา 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงและการ 
พิจารณาอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมน้ํา ตามคําสั่งหัวหนา 
รักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 32/2560 และหนังสืออําเภอนครชัยศีรี ท่ี นฐ 0318/
ว 2682 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 หากเจาของหรือผูครอบครองสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
ประสงคจะขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ําหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมน้ํา 
ซ่ึงหนังสือรับรองดังกลาวจะตองออกโดย ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอแหง
ทองท่ี หรือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
  องคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายไดดําเนินการประชาสัมพันธใหแก
ประชาชนไดทราบถึงแนวทางการขอรับหนังสือรับรองสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํา
ตามทําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 32/2560 ปรากฏวามีประชาชน
ยื่นขอหนังสือรับรอง จํานวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)       

ประธานสภาฯ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณา   
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองตามเสนอ  

 
Uระเบียบวาระท่ี U5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 -ไมมี- 
UประธานสภาฯU ถาไมมีเรื่องอ่ืนใดอีก  ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุมในวันนี้ และไดรวมแสดง

ความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการของสภาองคการบริหารสวนตําบล   
ง้ิวราย  สําหรับการประชุมครั้งตอไปกําหนด ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ซ่ึงจะแจง
เปนหนังสือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวรายทราบตอไป  

   เม่ือไมมีเรื่องอ่ืนใด  ขอปดประชุม 
UปดประชุมU เวลา  12.00  น. 
 
 
 
   ลงชื่อ                                   เลขานุการสภา/จดบันทึก 
            (นางณัฐณิชา    อนุกูลเวช) 
 
 
 
 
 



 
-9- 

 
 

 บันทึกรายงานการประชุมนี้ ไดผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว เห็นควร
แจงสมาชิกทุกทานทราบ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป 
 
 

 
 
 
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 1 นี้      
ไดผานการรับรองจากสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15  
สิงหาคม  2561 แลว จึงประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
 
   (ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.ง้ิวราย 

          (นายอําพล  เนตรลือชา) 
   วันท่ี....15....สิงหาคม....2561...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


