
 
 

 

      รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วันศุกร์ท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายณัฐพงศ์  ทิพวัลย์   ประธานสภา อบต.ก าแพงแสน  
 ๒. นายสาวิตร   ลิ้มรุ่งเรืองสกุล  รองประธานสภา อบต.ก าแพงแสน  
 ๓. นางอรกัญญา   ปู่น้อย   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๒  
 ๔. นายวัชระ  ซิ่วเกษร   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๒  
 ๕. นางอารีย์  พูลสวัสดิ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๔  
 ๖. นายมานิตย์  จ้อยร่อย  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๔  
 ๗. นายเด่น  สรงกระสินธุ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๖  
 ๘. นายมานพ  นิธิพงศ์พันธ์ุ  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๖  
 ๙. นายเท่ียง   พึ่งนุสนธิ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๗  
 ๑๐. นายวิสูติ  ฉิมพาลี   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๗  
 ๑ ๑. นายสมาน  เหล็งปก   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๘  
 ๑๒. นายสมจิตร  พุทธมหา  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๘ 
 ๑ ๓. นายเสวี  พึ่งนุสนธิ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๙  
 ๑ ๔. นายบุญเรือน ปู่น้อย   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๙  
 ๑ ๕. นางสุภาพ  ช่ืนยินดี   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๐  
 ๑ ๖. นายทวี  ทองดอนเอ  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๐  
 ๑ ๗. นางสาวสุทร จันทา   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๑  
 ๑ ๘. นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๑  
 ๑ ๙. นายอานนท์  สร้อยจอม  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๒  
 ๒๐. นายวิโรจน์  พุฒมหา   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๒ 
 ๒ ๑. พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง  เลขานุการสภา อบต.ก าแพงแสน  
ผู้ไม่มาประชุม 
 ~ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายธงชัย  โชคด ารงสุข  นายก อบต.ก าแพงแสน  
 ๒. นางสมใจ  สระป้อมแก้ว  รองนายก อบต.ก าแพงแสน  
 ๓. นายจักรพงษ์  ประพันธ์วิทยา  รองนายก อบต.ก าแพงแสน  



~ ๒ ~ 
 

 ๔. นายนพเมศฐ์  จิตติเจริญฤทธิ์  เลขานุการนายก อบต.ก าแพงแสน 
๕. นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์  มะโนนุกูล  นักบริหารงานท่ัวไป ๖   

รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 ๖. นางสาวบุษยา  แซ่คู   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 ๗. นางสาวอมรา  สุขสมกิจ  เจ้าหน้าท่ีส านักงานเพื่อนเรียน  
 ๘. นางสาวณัฐนันท์ แก้วพลอย  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ส านักงานเพื่อนเรียน  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท า
หน้าท่ี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ได้เชิญ นาย ณัฐพงศ์  ทิพวัลย์  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน กล่าวเปิดประชุมและได้เสนอให้ท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง : ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ~ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ ~ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน พิจารณารายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 
๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

มติท่ีประชุม ~ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕ ๗ เม่ือวัน พฤหัสบดี ท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง : เพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ เรื่อง : พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระท่ี ๒,๓) 
ประธานสภาฯ ~ ขอเชิญ นายบุญเรือน ปู่น้อย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แถลงผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบต่อไป 

นายบุญเรือน  ปู่น้อย 
(ประธานคณะกรรมการฯ) 

~ ตามท่ี ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ได้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นประธาน , นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค เป็น
เลขานุการ และ นางสาวสุทร จันทา เป็นกรรมการ และได้ก าหนดวันแปร



~ ๓ ~ 
 

ญัตติข้อบัญญัติฯ ในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญัตติข้อบัญญัติฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้    
     ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗  ได้ก าหนดวันประชุมแปรญัตติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแพงแสน ให้แล้วเสร็จภาย ในวันจันทร์ ท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
และส่งให้ประธานสภา อบต.ก าแพงแสน ภายในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เพื่อน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสนเพื่อพิจารณาในวาระ
ท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ต่อไปนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ความ
ว่าภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ บัดนี้ระยะเวลา
ได้ล่วงเลยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสนเสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกัน แปร
ญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน เพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าแพงแสน ขอมติท่ีประชุมต่อไป 
     ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”  มติท่ีประชุม ไม่มี
การแก้ไข 
     ข้อ ๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  มติท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ตั้งจ่าย
เป็นจ านวนรวม ๓๓,๑๑๒,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานคือ   
     ๑. ด้านบริหารงานท่ัวไป รวม ๑๓,๗๖๒,๗๙๖ บาท แยกเป็น 
          ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป จ านวน ๑๓,๑๐๒,๗๙๖ บาท  
          ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท  
     ๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม ๑๔,๒๙๘,๐๘๔ บาท แยกเป็น 
          ๒.๑ แผนงานการศึกษา จ านวน ๒,๖๐๕,๖๔๔ บาท 
          ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข จ านวน ๒,๙๒๒,๒๘๐ บาท  



~ ๔ ~ 
 

          ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๗,๙๑๐,๑๖๐ บาท 
          ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท 
          ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ จ านวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
     ๓. ด้านการเศรษฐกิจ รวม ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
          ๓.๑ แผนงานการเกษตร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
          ๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ จ านวน ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
     ๔. ด้านการด าเนินงานอ่ืน รวม ๒,๑๘๑,๑๒๐ บาท แยกเป็น       
          ๔.๑ แผนงานงบกลาง จ านวน ๒,๑๘๑,๑๒๐ บาท 
มติท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ ๔. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  มติท่ีประชุม ไม่มีการ
แก้ไข 
     ข้อ ๕. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้  มติท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
     โดยในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติฯ ไม่มีผู้ย่ืนขอแปร
ญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติฯ มีมติให้คงร่างเดิม 

ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
ประธานสภาฯ ~ ในวาระท่ี ๒ คณะกรรมการแปรญัตติข้อญัตติฯ ได้ช้ีแจงผลการประชุมแล้ว 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้คงร่างเดิม จึงขอให้พิจารณาในวาระท่ี ๓ ต่อไป  
ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
ประธานสภาฯ ~ วาระท่ี ๓ พิจารณาเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

ขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ 

มติท่ีประชุม ~ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๘ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยคะแนนผู้มาประชุม ๒๐ คน เห็นชอบ ๑๙ เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง : อื่นๆ 
 ๔.๑ เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประธานสภาฯ ~ ในวันนี้มีเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเพื่อนเรียน มาประชาสัมพันธ์การ ศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นางสาวณัฐนันท์  แก้วพลอย ~ ส านักงานเพื่อนเรียน โครงการทางด่วนชีวิต ๒ ปีครึ่ง - ๓ ปี ก าลังเปิดรับ



~ ๕ ~ 
 

(เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์) สมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกบริหารรัฐกิจ รับสมัครตั้งแต่วุฒิ 
ม.๓ ขึ้นไป กรณีใช้วุฒิ ม.๓ ต้องเรียนควบคู่กับระดับช้ัน ม.๖ หรือ กศน. 
ระดับช้ัน ม.ปลาย ด้วย โดยผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไม่ต้องไป
เรียน อ่านหนังสือเรียนอยู่ท่ีบ้านแล้วไปสอบ โดยสอบท่ีมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึ่งประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย เรียนแบบสบายๆ แต่จบอย่างมี
คุณภาพ หากท่านสมาชิกฯ สนใจขอเชิญสมัครได้      

ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
ประธานสภาฯ ~ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 

 
 
 (ลงช่ือ) พันจ่าตรี    

       (         มานะ  บางสวนหลวง ) 
         เลขานุการสภา อบต.ก าแพงแสน 
              ผู้จดรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)       
       (      นายณัฐพงศ์  ทิพวัลย์ ) 

  ประธานสภา อบต.ก าแพงแสน 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


