
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําป  ๒๕๕๘ 

  ครั้งที่  2/๒๕๕๘ 
วันศุกรที่  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
………………………………………… 

      ผูมาประชุม 
        ลําดับที่    ชื่อ –สกุล   ตําแหนง 

๑  นายธีรวุฒิ   มีนาท  ประธานสภา อบต. 
๒  นายประเทือง  แจงเรือง  รองประธานสภา อบต. 
๓  นางณัฐฐิญา  แปนไทย เลขานุการสภา อบต. 
๔  นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกภา อบต. หมู ๑ 
๕  นางสุภา   จันทรแกว สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
๖  นายเฉลิม  คําแกว  สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
๗  นายเฉลิม  แยกรัง  สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
๘  นายสมหมาย  เพชรพิทักษ สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
๙  นายชูชัย   ทองดี  สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
๑๐  นายทองหลอ  ขาวสนิท สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๑๑  นายสมบูรณ  ทิมทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๑๒  นายบังอรณ  หนูทิพย  สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
๑๓  นางวรรณา  เกตุแกว  สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
 

ผูเขารวมประชุม 
        ลําดับที่    ชื่อ –สกุล   ตําแหนง 

๑  นายสมิง   คงประเสริฐ  นายก อบต.ไรโคก 
๒  นายหยุด  พูลพิพัฒน  รองนายก อบต. 
๓  นางอัจฉรา  เพิ่มทรัพย  เลขานุการนายก อบต. 
4  วาที่รอยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร  หัวหนาสํานักปลัด 
5  นางสาวชุติกาญจน ดังสทาน   หัวหนาสวนการศึกษา ฯ 
6  นางพรรณี  สมบูรณ   นักวิชาการเงินละบัญชีรักษา 
        ราชการแทนหัวหนาสวนการคลัง 
7  นางธาวิณ ี  ชาววงศจันทร  บุคลากร 
8  นายสุทิน  กลอมสกุล  ผูใหญบานหมูที่ ๓ 
9  นายสมพร  ผองภักต  ผูใหญบาน หมูที่ ๕ 
๑0  นายฉลอง  พลับทอง  ผูใหญบาน หมูที่ ๖ 
๑1  นางสอน   ขาวสนิท  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
๑2  นางเพ็ญวิภา  มิตรมาก   ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
๑3  นางภควดี  นกนวม   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางณัฐฐิญา  แปนไทย 
เลขานุการสภา อบต. 

 บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกมาประชุมกันจํานวน  
๑๒  ทาน  ถือวาครบองคประชุมแลวจึงขอเชิญประธานสภาองคการบริหาร    
สวนตําบลไรโคก กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตอไป   

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

 ผมขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก สมัยสามัญ        
สมัยที่  ๓  ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕๘ 

  
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      สําหรับเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ไมมีครับ  

มติท่ีประชุม - 
  
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕๕๘  
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทํารายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘  ใหสมาชิกสภาทุกทานแลว  
ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

นางณัฐฐิญา  แปนไทย 
เลขานุการสภา อบต. 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน  
ดิฉันนางณัฐฐิญา  แปนไทย  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
ขอเรียนวารายงานการประชุมมีจํานวนทั้งสิ้น  ๑2  หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ในมือทาน ขอบคุณคะ 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดมอบเอกสารบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ ใหทานแลวนั้น มีสวนใดที่ตองการแกไขหรือเพิ่มเติม
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม ขอเชิญครับ 

 - ไมมีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทองถิ่น ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม
สภาฯ  

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     หากไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕๕๘  
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องที่เสนอใหม 
 ๓.๑ เรื่องญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ (ข้ันแปรญัตติ) วาระที่ ๒ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    สําหรับญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ขั้นแปรญัตติ) วาระที่ ๒ ขอให
เลขานุการสภา อบต.เปนผูชี้แจงครับ 

นางณัฐฐิญา  แปนไทย 
เลขานุการสภา อบต. 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอ           
รางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอยตองระบุวา              
ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของการแปรญัตติ  ตลอดจนสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธาน      
สภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง           
กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

      ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

     ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง  ใหปรึกษาเรียงลําดับ            
ตามขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแต
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น  

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีมติรับหลักการรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่  ๑  
วันศุกรที่ ๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดสง
ร า งขอบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙                     
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดแลวนั้น จึงขอใหประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายงานผลการพิจารณาตามรายละเอียดของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ขอเชิญครับ 

นายทองหลอ  ขาวสนิท 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

ทานประธานที่เคารพ กระผมนายทองหลอ  ขาวสนิท สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก หมูที่ ๕ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่สภาองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก มีมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล         
ไรโคก  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ วันศุกรที่ ๗ สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๕๘ และสภาฯ ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดนั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจาณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยละเอียดแลว  
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นายทองหลอ  ขาวสนิท 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

และไมมีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหาร       
สวนตําบลเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แตอยางใด และไมมีการแกไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ
แปรญัตติจึงมีมติที่ประชุมใหคงรางเดิมของขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แจกใหสมาชิก
สภาฯ ทุกทาน         

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติแลวนั้น มีมติใหคงรางเดิมขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอมติที่ประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่สอง ขอมติ   
ที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหคงรางเดิมขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่สอง 

  
 ๓.๒  การพิจารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่สาม 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย
เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร           
ในการพิจารณาในวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 
    การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จึงขอใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม มีมติ เปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทานใดมี่เรื่องที่จะเสนอตอ             
ที่ประชุมพิจารณาหรือไมครับ ขอเชิญเสนอครับ 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต. 

    ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดรับการรองขอจากชาวบานในพื้นที่
เพื่อใหประสานการขอขยายเขตไฟฟาใหครัวเรือนที่หางไกล จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
    1. ด.ต.วิทยา  บรรดาศักดิ์  บานเลขที่ 34/1 หมูที่ 2 
       พิกัดที่ 47 P 0589036 UTM 1448338 
       (ติดแนวเขตคลองชลประทาน) 
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นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต. 

     2. พ.ต.ประสงค  ตัณยะกุล  บานเลขที่ 152 หมูที่ 3 
         พิกัดที่ 47 P 0586981 UTM 1449103 
         (อยูในเขตพ้ืนที่ปาสงวนเสื่อมสภาพ) 
     3. นายอิน  เจิมจันทร บานเลขที่ 152/1 หมูที่ 3 
         พิกัดที่ 47 P 0586927 UTM 1449075 
         (อยูในเขตพ้ืนที่ปาสงวนเสื่อมสภาพ) 
     ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไรโคก จําเปนตองขออนุญาตในการใชพื้นที่
ดังกลาว จากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  10 สาขาเพชรบุรี จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกในการดําเนินการดังกลาว 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     จากที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดเสนอและชี้แจงนั้น ผมก็ขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ ดวยครับ 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหดําเนินการขออนุญาตในการใชพื้นที่ปาสงวนเสื่อมสภาพ          
จากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี ในการขยายเขตระบบ
ไฟฟาใหครัวเรือนที่หางไกล 

  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทานใดมี่เรื่องที่จะเสนอตอ             
ที่ประชุมพิจารณาหรือไมครับ ขอเชิญเสนอครับ 

     - ไมม ี
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

    หากไมมีผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทุกทาน
ที่ไดเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ และขอปดประชุมครับ 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑1.1๐ น. 
 
 

                            ลงชื่อ...........................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
(นางณัฐฐิญา  แปนไทย) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
        

 
 

                      ลงชื่อ...........................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายธีรวุฒิ   มีนาท) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 
 

 
 

ธีรวุฒิ  มีนาท 

ณัฐฐิญา  แปนไทย 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
  
(ลงชื่อ)...........................................    (ลงชื่อ)...........................................    (ลงชื่อ)........................................... 
        (นายบุญเชิด   ฉลาดเลิศ)      (นายทองหลอ  ขาวสนิท)        (นางวรรณา  เกตุแกว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุญเชิด  ฉลาดเลิศ ทองหลอ  ขาวสนิท วรรณา  เกตุแกว 


