
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
วันพฤหัสบดี   ท่ี      ๒๐        เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................................................. 

 
เวลาประชุม  ๐๙.๓๐  น. 
          เมื่อถึงเวลาประชุม นางบูชารัตน์  สนจิตร์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจนับ 
องคป์ระชุม  ครบองค์ประชุมและขอนุญาตประธานสภาฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลแล 
เจ้าหน้าที่ของอบต.ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมด้วย           หากมีข้อซักถามจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจึงเรียนเชิญ
นายสมโภชน์    เนตรสุข รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ด าเนินการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑ แจ้งพนักงานส่วนต าบล รายนางสาวทียารัชต์  นิลนคัรา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการย้ายไปด ารงต าแหน่ง เดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ที่ประชุม        ทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่   ๑/๒๕๖๓  วันที่   ๑๓   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่   ๑/๒๕๖๓    วันที่ ๑๓    เดือน สิงหาคม   

๒๕๖๓ จ านวน   ๒๗    หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓         เรื่อง กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ                   - ไม่มี- 

 ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

๔.๑ แถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอโดยคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ             เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายอานนท์   เขียวแพร      เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท์  เขียวแพร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   
เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 



1/256๓ วันที่  ๑๓  สิงหาคม 256๓ ได้สรรหาคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และได้ก าหนดระยะเวลาการแปร
ญัตติฯ  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  ถึง ๑๘  สิงหาคม 256๓  และคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน
ผลให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  256๓  ผลคือ 
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิม  จึงขอ
แถลงที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

       ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
                            วาระท่ี  ๒ (ขั้นแปรญัติ)และวาระท่ี ๓( การลงมติ) 

ประธานสภาฯ   เชิญปลัดอบต. ชี้แจงระเบียบ 

ปลัด อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
                   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 

                  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้างการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับการ
รายงานนั้น 

       ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืนถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

         ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีกในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

         เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่



ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สอง
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ประธานสภาฯ      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แร้ง สมัย สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  ๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ ได้สรรหา
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ และได้
ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่  ๑๔ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผล
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ทราบ เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓ ผล
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่าง
เดิม นายอานนท์   เขียวแพร   ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงกระผมจึงขอมติ
ที่ประชุม หากเห็นด้วยให้คงร่างเดิม  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม       เห็นด้วย    ๑๑    เสียง 

                      ไม่เห็นด้วย   -    เสียง 

  งดออกเสียง   -  เสียง    

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป เป็นการพิจารณา วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  เชิญเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันนางบูชารัตน์  สนจิตร์ เลขานุการสภา
อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 

        ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ     กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๑๑     เสียง 

   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 

  งดออกเสียง   -    เสียง    
                                                      

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จะได้เสนอนายอ าเภอบ้านแหลม เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

5.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ค่าครุภัณฑ์  จ านวน     12       รายการ งบประมาณ   156,300   บาท 



  1.กล้องระดับ   งบปะรมาณ  34,000.-บาท 

  2.รถจักรยานยนต์ งบประมาณ  44,800.-บาท (รถลากขยะ) 

  3.จัดซื้อเก้าอ้ี  1  ตัว งบประมาณ  15,000.-บาท 

 4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 17,200 บาท 

  5.จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์บินเดอร์ 3 ชั้นๆ จ านวน 26 ชุดๆละ 750 บาทเงิน 19,500 

  6.จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง จ านวน 2 ชุดๆละ  3,200  บาท  เงิน 6,400.-  บาท 

  7.จัดซื้อชั้นวางหนังสือ  จ านวน 2 ชุดๆละ 1,200 บาท  เงิน 2,400.- บาท 

  8.จัดซื้อชั้นกระเบื้องไม้ยาง จ านวน 1 ชุด เงิน 1,000.-บาท 

  9.จัดซื้อชั้นไม้ยางพับได้ 3 ชั้น จ านวน 4 ชุดๆละ 750 บาท เงิน 3,000.-บาท  

 10.จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์คัลเลอร์บล็อก 3 ประตู จ านวน 6 ชุดๆละ 500 บาท เงิน 3,000  

  11.จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เงิน  10,000 บาท  

  12. จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 1 ตัว  เงิน    2,500         บาท 

ประธานสภาฯ เชิญ ปลัด อบต. 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉัน นางบูชารัตน์  สนิจตร์ ปลัด อบต. ด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. จ านวน ๑๒ รายการ     ประกอบด้วย   

  1.กล้องระดับ   งบปะรมาณ  34,000.-บาท 

  2.รถจักรยานยนต์ งบประมาณ  44,800.-บาท  

  3.จัดซื้อเก้าอ้ี  1  ตัว งบประมาณ  15,000.-บาท 

 4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 17,200 บาท 

  5.จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์บินเดอร์ 3 ชั้นๆ จ านวน 26 ชุดๆละ 750 บาทเงิน 19,500 

  6.จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง จ านวน 2 ชุดๆละ  3,200  บาท  เงิน 6,400.-  บาท 

  7.จัดซื้อชั้นวางหนังสือ  จ านวน 2 ชุดๆละ 1,200 บาท  เงิน 2,400.- บาท 

  8.จัดซื้อชั้นกระเบื้องไม้ยาง จ านวน 1 ชุด เงิน 1,000.-บาท 

  9.จัดซื้อชั้นไม้ยางพับได้ 3 ชั้น จ านวน 4 ชุดๆละ 750 บาท เงิน 3,000.-บาท  

 10.จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์คัลเลอร์บล็อก 3 ประตู จ านวน 6 ชุดๆละ 500 บาท เงิน 3,000  

  11.จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เงิน  10,000 บาท  

  12. จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 1 ตัว  เงิน    2,500         บาท 

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้   



ประธานสภาฯ  ที่ประชุมจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ปลัด อบต.      ชี้แจงเพ่ิมเติม รถจักรยานยนต์ เป็นรถส าหรับลากขยะ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เนื่องจากรถคันเดิมซ่อมแซมไป
หลายครั้งและใช้งานหนัก  

นายมานิต  รอดเสม   สอบถามเรื่องเก้าอ้ี ราคา 15,000 บาท ราคาสูงมาก ไม่ทราบว่าเป็นแบบใหน 

ปลัด อบต.      เป็นเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร (ปลัด อบต.) ทดแทนของเดิม ปรับระดับไม่ได้ เอียงช ารุด จัดซื้อ
ตั้งแต่ปี 2549 

ประธานสภาฯ   เชิญปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบการโอนงบประมาณรายจ่าย  

ปลัด อบต.        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ    ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณ พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็น  
และระเบียบการโอนงบประมาณ ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง  ไม่ทราบที่
ประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม การโอนงบประมาณ ทั้ง 
12 รายการ  

มติที่ประชุม   เห็นด้วย   ๑๑     เสียง 

   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 

  งดออกเสียง   -    เสียง   

ประธานสภาฯ     ที่ประชุมสภาอบต.ได้พิจารณาด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พอสมควร 
กระผมขอสั่งพักการประชุม และเริ่มประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๓.๓๐ น. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐  น. 

 ๕.๓  ขออนุมัติกันเงิน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ    เชิญปลัดอบต. 

ปลัด อบต.        เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แร้ง ได้อนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน  12  โครงการ นั้น เนื่องจากเหลือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ อีกเพียง 1 เดือน ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบพัสดุและเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 



30 กันยายน 256๓ นี้  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ดังนั้น  จึงขอให้
ที่ประชุมสภาฯพิจารณาอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๕๙ ขออนุมัติกันเงิน รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ     ๔๔๖,๓๐๐         บาท ดังนี้  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าศูนย์สาธิตพืชไร่ พืชสวน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณ 290,000  บาท 

เหตุผล   หน่วยงานชลประทานได้พิจารณาอนุญาตแล้ว และเนื่องจากเป็นที่ราชพัสดุ จึงเสนอให้ธนารักษ์
จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการตามระเบียบก่อนจึงจะด าเนินการก่อสร้างได้    

หมวดค่าครุภัณฑ์   จ านวน  12  รายการ  จ านวนเงิน      ๑๕๖,๓๐๐              บาท  

1.กล้องระดับ   งบปะรมาณ  34,000.-บาท 

  2.รถจักรยานยนต์ งบประมาณ  44,800.-บาท  

  3.จัดซื้อเก้าอ้ี  1  ตัว งบประมาณ  15,000.-บาท 

 4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 17,200 บาท 

5.จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์บินเดอร์ 3 ชั้นๆ จ านวน 26 ชุดๆละ 750 บาท เงิน 19,500 

  6.จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง จ านวน 2 ชุดๆละ  3,200  บาท  เงิน 6,400.-  บาท 

  7.จัดซื้อชั้นวางหนังสือ  จ านวน 2 ชุดๆละ 1,200 บาท  เงิน 2,400.- บาท 

  8.จัดซื้อชั้นกระเบื้องไม้ยาง จ านวน 1 ชุด เงิน 1,000.-บาท 

  9.จัดซื้อชั้นไม้ยางพับได้ 3 ชั้น จ านวน 4 ชุดๆละ 750 บาท เงิน 3,000.-บาท  

 10.จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์คัลเลอร์บล็อก 3 ประตู จ านวน 6 ชุดๆละ 500 บาท เงิน 3,000  

  11.จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท เงิน  10,000 บาท  

  12. จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 1 ตัว  เงิน    2,500         บาท 



ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดสงสัย กระผมขอมติที่ประชุม ขออนุมัติกันเงิน รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

มติที่ประชุม     อนุมัตกิันเงินเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้   

                   อนุมัติ....  ๑๑.......เสยีง  

                   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  

                  งดออกเสียง      -   เสียง 

              ๕.๔  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

                    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจง 

ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้อนุมัติกันเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๒ ในรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และในปีงบประมาณ 256๓ 
นี้ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงิน ตามรายการดังนี้    

                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม  ๔๖๙,๐๐๐  บาท)  

                                 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๒  รายการ   

๑) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบอาคารตากพืชผลการเกษตร หมู่ที่ ๕ 

งบประมาณ  ๒๖๙,๐๐๐ บาท 

     ๒) โครงการก่อสร้างราวกั้นตกเข่ือนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๕  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑   ข้อ ๕๙ วรรคสอง “กรณีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น .......”  

ประธานสภาฯ ตามท่ีปลัดอบต.ชี้แจง ที่ประชุมมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเอกฉันท์ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

   อนุมัติ....๑๑.......เสียง   

  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  

  งดออกเสียง  -   เสียง 



ระเบียบวาระท่ี ๖   วาระอ่ืน ๆ  

                    ๖.๑  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

ประธานสภาฯ     เชิญ นายไพโรจน์  ขวัญใจ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

นายไพโรจน์  ขวัญใจ  เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมนายไพโรจน์  ขวัญใจ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ตามที่ได้รับทราบ พระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
ได้เริ่มใช้บังคับแทนภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมีผลบังคับในปี 2563 และ
เนื่องจากเกิดวิกฤตโรคโควิด – 19 ปีนี้ รัฐบาลได้มีกฎกระทรวงลดภาษีให้ 90 %  ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2563 เป็นช่วงเดือนสุดท้ายในการช าระภาษี  แต่ด้วยจากที่อบต.ไม่สามารถแจ้ง
รายการทรัพย์สินและแจ้งราคาประเมิน เพ่ือช าระภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
แต่ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าท่านที่มีโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ประกอบการที่เคยช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ขอให้มาติดต่อและสามารถช าระค่าภาษีได้     

มติที่ประชุม       ทราบ 

 

                     6.2 แจ้งเตือนช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ 

ประธานสภาฯ     เชิญ นายไพโรจน์  ขวัญใจ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

นายไพโรจน์  ขวัญใจ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ตามที่ได้น าเรียนเรื่องภาษีบ ารุงท้องที่ค้าง
ช าระ และได้ขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิก ผู้น าชุมชน ได้ช่วยแจ้งหากเป็นบุคคลที่ท่านรู้จัก 
ตามบัญชีลูกหนี้ที่แจกให้ ซึ่งณปัจจุบัน ที่ดินอาจถูกแบ่งแยก หรือมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ แต่
เจ้าของที่รายใหม่อาจไม่ทราบว่ามีค้างช าระ และแต่ละราย เป็นจ านวนต่อปี ไม่มาก หากค้าง
ช าระนาน จะมีค่าปรับ ซึ่งจ านวนค่าปรับมากกว่าค่าภาษี ขอความร่วมมือให้ช่วยแจ้ง และ
ปัจจุบัน ได้มีลูกหนี้ มาช าระแล้ว 87 ราย จากบัญชีลูกหนี้ 133  ราย  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม        ทราบ 

6.3  รายงานสถานะการเงิน – การคลัง ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2563  

ประธานสภาฯ     เชิญผู้อ านวยการกองคลัง 

นางสิริมา  มงคล   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันนางสิริมา  มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอ
รายงาน สถานะการเงิน – การคลัง ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2563  ดังนี้ 

        ประมาณการรายรับ          33,000,000      บาท 

       รับจริง                         24,801,714.31  บาท 

       ประมาณการรายจ่าย         33,000,000      บาท 

       จ่ายจริง                        ๒๑,๑๕๔,๗๙๗.๒๑  บาท 

      เงินสะสม                         ๒๕,๑๕๒,๗๔๒.๐๔      บาท 



      เงินทุนส ารองเงินสะสม           ๑๓,๕๓๕,๗๓๒.๖๘     บาท 

น าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ  

นายกอบต.           จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้เท่าไหร่ มีความประสงค์จะจ่ายทั้งหมด 40 ล้าน  

นางสิริมา  มงคล     ถ้าใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม จะต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องกันเงินไว้ตาม
ระเบียบ 

นายก อบต.          สมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน ขอให้แจ้งโครงการมายังผม เพ่ือจ่ายขาดงินสะสม  

                       6.4 การช าระเงินกู้โครงการเศรษกิจชุมชน  

ประธานสภาฯ        เชิญ นางสิริมา  มงคล ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางสิริมา  มงคล     รายงาน กลุ่มเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่  3  คงค้างอีก  37,000 บาท  ตามที่ตกลง จะส่งคืน อบต.
เดือนละ 8,500 บาท แต่เนื่องจากมีบางรายขาดส่ง แต่ได้ประสานไปแล้ว คาดว่า ประมาณ 4 
– 5 เดือน จะสามารถส่งคืนครบ 

ปลัด อบต.           ให้เร่งรัดให้เป็นไปตามข้อตกลง ในที่ประชุมกลุ่มฯ เพราะมีเหตุร้องเรียนไปยังอ าเภอบ้านแหลม  

นายเอกราช  โครงเซ็น  เรียนประธานสภาฯ กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุ มีการป่าวประกาศ หรือมี
การประมูล หรือไม่  

นายอ าพล  สีสว่าง  เรียนประธานสภาฯ เรื่องการจ าหน่ายพัสดุ เป็นหน้าที่ของกระผมโดยตรง ตามระเบียบเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด 1.กรรมการส ารวจ คือมีกระผมเป็น
กรรมการ โดยมีหน้าที่ในการส ารวจพัสดุ ว่า 1.ช ารุด  แต่ซ่อมได้ 2. ช ารุด ซ่อมไม่ได้ หรือซ่อม
ราคาสูง ควรจ าหน่าย เสร็จแล้วจะมีกรรมการ อีก 1 ชุด ส่วนใหญ่ จะแต่งตั้งผอ.กองช่างเป็น
ประธาน มีหน้าที่ ประมาณราคาพัสดุ ที่ไม่สามารถซ่อมได้   จะติดประกาศไว้หน้า อบต. 

นายเอกราช  โครงเซ็น  กระผมเสนอให้ลงสื่อโซเชียล เพราะพัสดุบางอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 
สามารถเป็นประโยชน์กับคนบางกลุ่ม น าชิ้นส่วนมาประกอบแล้วมาใช้ใหม่ ราคาถูก ให้เด็ก
นักเรียนไปใช้ได้อีกนาน ประหยัดเงินผู้ปกครอง ดีว่าไปให้ร้านรับซื้อของเก่า เป็นราคาพลาสติก 
ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปถ้าประยุกต์ใช้ จะเป็ฯประโยชน์มาก 

นายนคร  สร้อยมาลี  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยนคร  สร้อยมาลี ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอให้ดูรถยนต์ทุกชนิด 
เช่นน้ ามันเครื่อง  จะได้ใช้ได้นาน ๆ คุ้มค่ากับเงินของหลวง 

นายเมธา  สุทโน   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอน าเรียนว่า รถลากขยะ ใช้งานหนักมาก ขอให้รถใหญ่เข้าไปเก็บ
ในถนนที่เข้าไปได้ จะได้ช่วยผ่อนแรง 

นายอ าพล  สีสว่าง   เรื่องการเก็บขยะของรถใหญ่ กับรถลาก เคยได้พูดคุยกันแล้วกับคนงานเก็บขยะ จะได้เน้นย้ า
อีกครั้ง 

ายเอกราช  โครงเซ็น  กระผมมีความเห็นใจ หัวหน้าส านักปลัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคนงาน การปฏิบัติงาน เช่น
เรื่องการซ่อมแซมไฟ  กระผมคิดว่าสมาชิก อบต. ทุกๆท่าน ก็มีความอึดอัดพอสมควร เพราะ
เราคือด่านแรกที่จะปะทะกับชาวบ้าน และมีความเห็นใจ กับช่างไฟ  ต้องเข้าใจชาวบ้าน พอ
ไฟดับ ต้องให้แก้ไขให้สว่างทันทีทันใด แต่ก่อนเคยเบิกวัสดุไฟฟ้า ไปจ้างคนในหมู่บ้านท า  



เดี๋ยวนี้หาคนจะท าไม่มี  เราเองก็ท าไม่เป็นไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า  

นายไชยพร  มีอิน   เรื่อง ขยะ ชาวบ้านบ่นมา ให้วางถังขยะเบา ๆ  

นายก อบต.       กระผมก็ต้องมอบให้หัวหน้าส านักปลัด ให้ก ากับดูแล เป็นหน้าที่ 

นายนคร  สร้อยมาลี   กระผมขอให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับเวลา และ
ขอย้ าว่ายังเสนอให้มีการจ้างแรงงาน ระยะสั้นคราวละ 6 เดือน เช่นท าความสะอาด ไฟฟ้า
ช ารุด เป็นต้น  

นายไชยพร มีอิน  ขอฝากหน่วยงานการสื่อสาร ไม่รู้หน่วยงานใดมาตัดสายสัญญาณในซอยพัฒนาเลยมาถึง หน้า
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) และอีกเรื่อง ขอฝากแจ้งเตือน ประชาชนหมู่ที่ 7 มาล้างถั่วงอก
ในคลองชลประทาน  ถั่วนอนก้นคลองสะสมนาน ๆ ท าให้น้ าเน่าเสีย  

นายอ าพล  สีสว่าง    เรื่องสายไฟฟ้า กระผมจะแจ้งไปยังการไฟฟ้า หน่วยงานที่อนุญาตพาดสายสื่อสารและการ
ล้างถั่วงอก จะพยายามสืบหาผู้กระท าและขอร้องให้ไปใช้วิธีการล้างถั่วงอกที่ไม่กระทบกับ
บุคคลอื่น  

นายมานิต  รอดเสม   อยากจะทราบที่ประชุมสภา ฯ เคยปรึกษาหารือเรื่องการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟทางให้เป็น
ระบบโฟโตเซล ไม่ทราบว่าถึงข้ันตอนใหน 

นายอ าพล  สีสว่าง    ได้จัดซื้อ 30  ตัว  ส่วนในเรื่องการด าเนินการติดตั้ง ให้นายชัยพร  หวังฟัก  แจ้งที่ประชุม 

นายชัยพร  หวังฟัก    กระผมได้ด าเนินการติดตั้งระบบโฟโตเซล โดยวางแผนไว้ จะติดตั้ง เน้น
เฉพาะทางแยก ทางร่วม  เบื้องต้น ได้ติดตั้ง หมู่ที่ 7 โรงขยะบ้านนายยะ หมูที่ 5 ไร่ผัก หมู่ที่ 1 
บ้านผู้ใหญ่อ าไพ และ หมู่ที่ .2      

นายเมธา  สุทโน       ท าไมติดตั้งแล้ว เสียเร็วมาก  อยู่ที่คุณภาพอุปกรณ์หรือมีข้อบกพร่องอ่ืน 

นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์  ไม่ทราบราคาเท่าไหร่  

นายอ าพล  สีสว่าง     ราคาประมาณ  ไม่ถึง 200 บาท  

นายสมบัติ   ม่วงอุมิงค์  ที่กระผมพอทราบ ราคาประมาณ เกือบ 300  คงทน ไม่เสียง่าย 

นายชัยพร  หวังฟัก     ระยะห่างต่อจุด ท าให้ไม่เสถียรอีกประการที่ส าคัญคือ  ไฟตก  เช่น หมู่ที่ 5 ไฟตก อุปกรณ์
ชนิดนี้ จะไม่รองรับกระแสไฟตก  

นายอ าพล   สีสว่าง  กระผมได้ตรวจยี่ห้อ เมดอินเจแปน  ดังนั้น คงไม่สรุปว่า สินค้าไม่มีคุณภาพเพราะมีปัจจัย
เสี่ยงอ่ืน   

นายชัยพร  หวังฟัก   ส าหรับอุปกรณ์ปลั๊กธรรมดา  จุดใหนที่ใช้ได้ เราจะไม่เปลี่ยน และในภาวะอากาศแบบนี้ มี
ความชื้นที่เป็นอันตรายส าหรับช่างไฟฟ้า กระผมขอความเข้าใจในสภาพงาน ขนาดไม่โดนตรงๆ 
แต่ท าให้ขนลุกชี้  และบันได หากใช้บันไดไม้ข้ึนที่สูงมาก เสี่ยงตกอุบัติเหตุ และหากเป็นบันได 

                      แสตนเลส เสี่ยงไฟดูด อันตรายที่สุดคือคนจับบันได 

นายเอกราช  โครงเซ็น  สอบถามเรื่อง ขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 ไม่ทราบว่ารับมอบทรัพย์สินหรือยัง จะให้
ชาวบ้านไปขอติดตั้งมิเตอร์ 



นายอ าพล  สีสว่าง       กระผมขอรับเรื่อง การรับมอบทรัพย์สินประปาจะประสานกับกองช่าง และได้สอบถามไป
ยังประปาเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ ราคาที่แจ้งเป็นไปตามเกณฑ์ราคาที่ก าหนด  

นายธนาธร  พุ่มพวง      กระผมขอขอบคุณพ่ีสมโภชน์  เนตรสุข พ่ีณรงค์  จันทร์โพรัง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว โรงเรียนวัดไทรทอง เมื่อวานนี้  สรุป
ได้ท าการท าหมัน  80  ตัว  รวมนอกพ้ืนที่ด้วย ได้รับแจ้งว่า หน่วยงานปศุสัตว์ต้องแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ  ดังนั้น จึงมีชาวบ้านนอกเขตต าบลพาสุนขัและแมวมาท าหมันด้วย  แต่ใน
พ้ืนที่ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่จะท าหมันสุนัขและแมว จรจัด อยู่โรงเรียนและวัด     
ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ท างานเป็นระบบและเก่งมาก  เราก็ได้ด าเนินเตรียมความพร้อมก่อน
ถึงวันอย่างเต็มก าลัง ในวันด าเนินการเราไม่ต้องยุ่งเค้าจัดการเองทั้งหมด     

นายณรงค์  จันทร์โพรัง    มีชาวบ้านมาต่อว่าเหมือนกัน ว่าไม่ให้เอาสุนัขที่มีเจ้าของมา  แต่พอถึงวันต าบลอ่ืนเอา
มาท าได้  

นายก อบต.    ให้คุณธนาธร  ประสานไปขอความช่วยเหลืออีกครั้ง   

นายธนาธร  พุ่มพวง   โครงการที่ได้มา  เป็นโครงการของอ าเภอชะอ าซึ่งเป็นพ้ืนที่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า  แต่
เนื่องจากเกิดเหตุทั้งเห็บหมัด ในอาคารเรียน และสุนัขจรจัดเยอะมาก  ทั้งในวัดด้วย  จึงขอความ
อนุเคราะห์ แต่จะประสานไป 

นายอ าพล  สีสว่าง    หน่วยงานปศุสัตว์กับอบต. บ้านแหลม ได้ช่วยเหลือเรื่องงาน มาด้วยดี ไม่ว่าการฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า  ฉีดวัคซีนโค  ท าหมัน ฯลฯ  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลเมื่อเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ซึ่งเรา
เองไม่สามารถท าได้ติดขัดเรื่องวิชาชีพและความช านาญ  กับ ค่าใช้จ่ายวัคซีน วัสดุอุปกรณ์  
ก าลังเจ้าหน้าที่  ซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่า  มากพอสมควร ที่ส าคัญเป็นประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรง 

 ประธานสภฯ      มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเรื่อง 

 ในที่ประชุมอีก กระผมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาะจนครบถ้วนแล้ว วันนี้   ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิด
ประชุม ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

 

  (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางบูชารัตน์     สนจิตร์) เลขานุการสภาอบต. 

 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)............................................ ส.อบต.หมู่ที่  ๒ 

      (นายเอกราช โครงเซ็น) 



        (ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ที่  ๔ 

        (นายนคร       สร้อยมาลี) 

           (ลงชื่อ)............................................ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 

               (นายไชยพร     มีอิน) 

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -๑- 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

วันพฤหัสบดี  ที่   1๓   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3  เวลา  16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................... 

 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

ายเอกราช         โครงเซ็น 

นายนคร           สร้อยมาลี 

นายอานนท์       เขียวแพร 

นายไชยพร       มีอิน 

นางบูชารัตน์       สนจิตร์ 

 

 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

....................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

 

เริ่มประชุม  เวลา   16.00  น. 

ปลัด อบต.   เรียนคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอเชิญคณะกรรมการเลือกบุคคลที่เห็นควรเป็น ประธาน
กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4  

มติที่ประชุม      มีมติเลือก นายอานนท์   เขียวแพร สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 7  เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  และนายเอกราช   โครงเซ็น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2  เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร  ขอบคุณทุกท่านไว้วางใจให้กระผมท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖4  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายเอกราช  โครงเซ็น    เนื่องจากวันนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม  ทราบ 



 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาค าเสนอแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖4 

นายอานนท์    เขียวแพร  ขอเชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแปรญัตติ 
นางบูชารัตน์  สนจิตร์    เรียนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.256๔ ดังนี้   ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ดังนี้ 

                         ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้                             

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ 

นายอานนท์    เขียวแพร  ขอบคุณครับ คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน เข้าใจระเบียบและวิธีการ 
ขั้นตอน ตามที่แจ้งและท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 วันที่  13  สิงหาคม ๒๕๖3 ได้ก าหนดยื่นระยะเวลา
แปรญัตติ ตั้งแต่วันที่14  - 18สิงหาคม  25๖3  ตั้งแต ่เวลา  ๐8.30-๑๖.๓๐  น.  
นั้น ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย กระผมขอนัด
ประชุมพิจารณาสรุปค าเสนอแปรญัตติ ในวันที่   19  สิงหาคม  2563 เวลา  
๑๐.๐๐  น. ณ     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

      

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

           (นายเอกราช   โครงเซ็น) 

  

           (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

          (นายอานนท์   เขียวแพร) 

 



 นายอานนท์  เขียวแพร   เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท์  เขียวแพร ส.อบต.หมู่ท่ี ๗  
เมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕63 วันท่ี  13 สิงหาคม ๒๕๖3 ได้สรรหาคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 และไดก้ าหนดระยะเวลาการ
แปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่  14 – 18 สิงหาคม ๒๕๖3 และคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้รายงานผลให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ทราบ เมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม ๒๕๖3 ผลปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นแปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิม จึงขอแถลงท่ีประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 

วันพุธ   ที่   19   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3  เวลา   08.30     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................... 

ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท์     เขียวแพร  

นายนคร         สร้อยมาลี 

นายไชยพร       มีอิน 

นายเอกราช      โครงเซ็น 

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

....................................... 

...................................... 

.................................... 

..................................... 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา     08.3๐             น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  2  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผู้มาประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์   เขียวแพร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖4 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชิญ  ปลัดอบต. อ่านข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ปลัด อบต.                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 



                       ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

                    ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายอานนท์  เขียวแพร  เชิญ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายเอกราช   โครงเซ็น  ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 วันที่  13  สิงหาคม ๒๕๖3 ได้ก าหนดยื่นระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  14   - 18   
สิงหาคม  25๖3  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  นั้น  ในระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.
ท่านใดเสนอยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  แต่อย่างใด จึง
ขอแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอยื่นแปรญัตติ กระผมขอเรียนปรึกษาท่านคณะ
กรรมการฯว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖4  มีการแก้ไขรายการใดหรือไม่ 

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขและให้คงร่างเดิม 

นายอานนท์  เขียวแพร เมื่อมติที่ประชุมไม่มีการแปรญัตติและยืนยันให้คงร่างเดิม  จะได้แจ้งประธานสภาฯ
เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาอบต. ทราบ  ต่อไป  ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนหรือไม่  หากไม่มีขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

    

   (ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายเอกราช     โครงเซ็น)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายอานนท์  เขียวแพร) 

 

 

 



-๑- 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 

วันจันทร์   ที่   17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3  เวลา   08.๐0     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................... 

ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท์     เขียวแพร  

นายนคร         สร้อยมาลี 

นายไชยพร       มีอิน 

นายเอกราช      โครงเซ็น 

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

....................................... 

...................................... 

.................................... 

..................................... 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา     08.๐๐             น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  2  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผู้มาประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์   เขียวแพร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 หน้า เป็น
เอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชิญ  คุณเอกราช  โครงเซ็น  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 



 

-๒- 

 

นายเอกราช  โครงเซ็น.    เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามท่ีได้ก าหนดรับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563  เวลา 
08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด  จึงขอแจ้งที่
ประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร  ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันพรุ่งนี้ วันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะ
กรรมการฯ มีข้อสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  ๐๘.๒๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายเอกราช     โครงเซ็น)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายอานนท์  เขียวแพร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑- 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 

วันอังคาร   ที่   18  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3  เวลา   08.๐0     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................... 

ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท์     เขียวแพร  

นายนคร         สร้อยมาลี 

นายไชยพร       มีอิน 

นายเอกราช      โครงเซ็น 

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

....................................... 

...................................... 

.................................... 

..................................... 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา     08.๐๐             น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  2  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผู้มาประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์   เขียวแพร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 หน้า เป็น
เอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชิญ  คุณเอกราช  โครงเซ็น  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 



 

-๒- 

 

นายเอกราช  โครงเซ็น.    เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามท่ีได้ก าหนดรับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563  เวลา 
08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 1๗ สิงหาคม 2563 ไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด  จึงขอแจ้งที่
ประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร  ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันพรุ่งนี้ วันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาและสนอความ
เห็นการแปรญัตติตลอดจนสงวนค าแปรญัตติต่อประธานสภาฯ เพื่อรายงานต่อสมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าท่าน
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  ๐๘.๒๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายเอกราช     โครงเซ็น)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายอานนท์  เขียวแพร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-1- 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 

วันศุกร์   ที่   1๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3  เวลา   08.๐0     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

................................................................... 

ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท์     เขียวแพร  

นายนคร         สร้อยมาลี 

นายไชยพร       มีอิน 

นายเอกราช      โครงเซ็น 

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

....................................... 

...................................... 

.................................... 

..................................... 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา     08.๐๐             น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายเอกราช  โครงเซ็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  2  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผู้มาประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์   เขียวแพร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ ๑/2563 วันที่ 1๓ สิงหาคม 2563 จ านวน 2 หน้า เป็น
เอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชิญ  คุณเอกราช  โครงเซ็น  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 



-๒- 

 

นายเอกราช  โครงเซ็น.    เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามท่ีได้ก าหนดรับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563  เวลา 
08.30 – 16.30 น. กระผมจึงเสนอให้ท่านประธานฯ นัดการประชุมก่อนถึงเวลารับค าแปรญัตติ  

นายอานนท์  เขียวแพร  ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เพ่ือรับค าแปรญัตติฯและนัดประชุม ครั้งต่อไป วันพรุ่งนี้ วันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบ
ว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อเสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  ๐๘.๒๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายเอกราช     โครงเซ็น)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    (นายอานนท์  เขียวแพร) 

 

 

 

 

 

 

 


