รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
วันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
.........................................................
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นางบูชารัตน์ สนจิตร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้
ตรวจ
นับองค์ประชุม ครบองค์ประชุมและขอนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง ให้หวั หน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วนตาบลและเจ้าหน้าทีข่ องอบต.ทีเ่ กี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย หากมีขอ้ ซักถามจะได้ช้แี จง
ต่อทีป่ ระชุม จึงเรียนเชิญนายสมศักดิ ์ สินคงอยู่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ ๑. มารดา นายทวี เนระภู รองนายก อบต. เสียชีวิต ที่ตำบลบางครก
(ประธานสภาฯ)
๒.สมาชิกสภาอบต.แจ้งลา จำนวน ๓ ท่าน ๑.นายอำภา เอมหลำ ๒.นายนคร
สร้อยมาลี และ ๓.นายเมธา สุทโน กักตัว
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัย
ที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ ขอให้สมาชิกฯทุกท่านตรวจ สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วน (ประธานสภาฯ)
ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม
๒๕๖๔
จำนวน ๑๙ หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
๔.๑ แถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ เชิญนายอานนท์ เขียวแพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๗
(ประธานสภา อบต.) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕
นายอานนท์ เขียวแพร เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท์ เขียวแพร ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ เมื่อคราวสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี ๒๕6
๔ วันที่ 1๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้สรรหาคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ และได้กาหนดระยะเวลาการแปรญัตติฯ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ –
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าแร้ง ทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่า ไม่มสี มาชิก
สภาฯท่านใดยื่นแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิม จึงขอแถลงที่
ประชุมทราบ
ทีป่ ระชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เสนอใหม่
๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)และวาระที่ ๓ (การลงมติ)
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ เชิญนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ชีแ้ จงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)
นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ปลัด
อบต.)
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด
การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น

อย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ
ร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ) ตำบลท่าแร้ง สมัย สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้
สรรหาคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และได้
กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้แถลงผลการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่า ไม่มี
สมาชิกสภาฯท่านใดยื่นแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิม นายอานนท์
เขียวแพร ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงกระผมจึงขอมติที่ประชุม หากเห็นด้วย
ให้คงร่างเดิม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๙ เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เชิญเลขานุการสภาฯ
(ประธานสภาฯ)

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉันนางบูชารัตน์ สนจิตร์ เลขานุการสภาอบต.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๙
ไม่เห็นด้วย -

เสียง
เสียง

งดออกเสียง - เสียง
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.๒๕๖๕ จะได้เสนอนายอำเภอบ้านแหลม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

5.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๔
ค่าครุภณ
ั ฑ์ จานวน ๘

รายการ งบประมาณ 15๙,๙00 บาท

สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ
๑.จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท
๒.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท
กองคลัง จำนวน ๒ รายการ
๑.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวนเงิน ๒,๖๐๐ บาท
๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (๑๘ หน้า/นาที) จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กองสวัสดิการ จำนวน ๒ รายการ
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐
๒.เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(InK Tank Printer) ๔,๓๐๐

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ
๑.จัดซื้อเก้าอี้ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท
นายสมศักดิ์ สิ นคงอยู่ เชิญ นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(ประธานสภาฯ)
ปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ดิฉนั นางบูชารัตน์ สนิจตร์ ปลัด อบต. ด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง มีความจาเป็ นต้องจัดหาครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ อบต. จานวน ๘ รายการ ประกอบด้วย
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๔ ดังนี้

นายสมศักดิ์ สิ นคงอยู่ เชิญนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล .ชีแ้ จงระเบียบการโอน
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างทีท่ าให้ลกั ษณะปริมาณคุณคุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่
นายสมศักดิ์ สิ นคงอยู่ ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณ พร้อมทัง้ เหตุผลและความ
(ประธานสภาฯ) จาเป็ น และระเบียบการโอนงบประมาณ ตามทีป่ ลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีแ้ จง ไม่
ทราบทีป่ ระชุมจะสอบถามเพิม่ เติมหรือไม่ หากไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุม การโอน
งบประมาณ ทัง้ รายการ
มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๙

เสียง

ไม่เห็นด้วย -

เสียง

งดออกเสียง - เสียง
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ ที่ประชุมสภาอบต.ได้พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
(ประธานสภาฯ) พอสมควร กระผมขอสั่งพักการประชุม และเริ่มประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๓.๓๐ น.
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

๕.๓ ขออนุมัติกันเงิน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
นายสมศักดิ์ สิ นคงอยู่ เชิญนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ชี้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมาย
(ประธานสภาฯ)
ปลัด อบต.
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าแร้ง ได้อนุมตั โิ อนงบประมาณ เพือ่ ไปตัง้ จ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
จานวน โครงการ นัน้ เนื่องจากเหลือระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในปี งบประมาณ พ.ศ.
256๔ อีกเพียง 1 เดือน ไม่สามารถดาเนินการตามระเบียบพัสดุและเบิ กจ่ายไม่ทนั ภายใน
30 กันยายน 256๔ นี้ จึงจาเป็ นต้องขออนุ มตั กิ นั เงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ
พิจารณาอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ
๕๙ ขออนุมัติ
กันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๓,๘๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท
ดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จานวน ๓ โครงการ ดังนี้ จำนวนเงิน ๑,๐๘๕๐๐๐.๐๐ บาท
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนางถิน –บ้านนายไพฑูรย์
จำนวนเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายเลียบคลองท่าแร้ง
จำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายเลียบคลองท่าแร้ง
จำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ จานวน ๘ รายการ จานวนเงิ น ๒,๗๙๒,๙๐๐.00 บาท ดังนี้
งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหะและขนส่ง จานวน ๑ รายการ
๑.ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวนเงิน ๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน ๒ รายการ
๑.จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท
๒.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว จำนวนเงิน
๕,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๕ รายการ
๑.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑
จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวนเงิน ๒,๖๐๐ บาท
๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (๑๘ หน้า/นาที) จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
๕.เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(InK Tank Printer) ๔,๓๐๐ บาท
จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณา
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ สมาชิกอบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่
(ประธานสภาฯ)
นายเอกราช โครงเซ็น เรียนประธานสภา อบต. กระผมนายเอกราช โครงเซ็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี
๒ กระผมสอบถามเรื่องจัดซือ้ รถน้า ทาไมจัดซือ้ ยังไม่แล้วเสร็จ ขอทราบเหตุผล
นางบูชารัตน์ สนจิ ตร์ เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒ คุณเอกราช โครงเซ็น
ได้
(ปลัด อบต.) สอบถามเกี่ยวการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ในเรื่องของความล่าช้าในการจัดหา ขอ
นาเรียนว่า ส่วนหนึ่งมาจากเราต้องรอรายได้ให้เพียงพอ เพราะใช้งบประมาณทัง้ หมดทีเ่ ราตัง้
ไว้ ตามข้อ บัญ ญัติ และที่ส าคัญ รถบรรทุ ก น้ า นั ้น เป็ นรถดัด แปลง ใช้ ง านหลายส่ ว น
องค์ประกอบในตัวรถจะมีหลายส่วน อีกทัง้ เป็ นการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุแบบใหม่ เป็ นการ
เสนอของผู้ประกอบการที่มคี ุณสมบัติ ไม่มกี ารยื่นเสนอราคาผ่านระบบการแข่งขัน ดังนัน้
คณะกรรมการพิจารณาต้องมีความรอบคอบ ละเอียด ไม่เช่นนัน้ อาจจะเข้าข่ายให้ประโยชน์
ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดโดยไม่มเี จตนา แต่ในทางการพิจาณาความผิด ถือว่าทุจริต โดยเฉพาะการ
จัดซื้อรถดัดแปลง ราคาสูง หน่วยงานตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน ปปช. สตง. หลังจากส่ง
มอบรถ จดทะเบียน จะมาขอข้อมูลเอกสาร ขณะนี้ คณะกรรมการพิจารณา ได้ขอขยาย

ระยะเวลาในการพิจารณา ออกไปอีก ๑๕ วัน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ ขอ
อนุญาตให้คุณธนาธร พุ่มพวง คณะกรรมการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ชี้แจงต่อ
ทีป่ ระชุม
นายธนาธร พุ่มพวง เรียนประธานสภา อบต. กระผมนายธนาธร พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ น คณะกรรมการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ใน
การจัด ซื้อ รถบรรทุ ก น้ า ดับ เพลิง เอนกประสงค์ ซึ่ง เป็ น รถดับ แปลงเพื่อ การใช้ง านตาม
วัต ถุ ประสงค์ องค์ประกอบของรถดับเพลิง เช่น ตัว ถังน้ า ปื นฉี ดน้ า สายฉี ด ระบบไฟ
สัญญาณ เครื่องสูบน้ า ต่างๆ ต้องได้รบั ใบอนุญาต ตามมาตรฐานกาหนด รายละเอียดเยอะ
มาก ต้องพิจารณาแต่ละส่วน ทาให้คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้ทนั ตามทีก่ าหนด จึง
ขอขยายเวลาออกไปอีก 15 วัน
นายสมศักดิ์ สิ นคงอยู่ สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มที ่านใดสงสัย กระผมขอมติทป่ี ระชุม ขอ
(ประธานสภาฯ) อนุมตั กิ นั เงิน รายจ่ายในหมวดค่า ครุภณ
ั ฑ์ท่ดี นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
มติ ที่ประชุม

อนุมตั กิ นั เงินเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ.... ๙.......เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง

- เสียง

๕.๔ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ เชิญนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจง
(ประธานสภาฯ)
นางบูชารัตน์ สนจิ ตร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามทีส่ ภา
(ปลัด อบต.) องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลได้อ นุ มตั ิกันเงิน ตามข้อ บัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๓ ในรายจ่ า ยหมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ท่ีดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง และใน
ปี งบประมาณ 256๔ นี้ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความจาเป็ นต้องจ่ายเงิน ตามรายการ
ดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน รายการ

1.โครงการก่ อ สร้ า งซุ้ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ท างเข้ า ศู น ย์ ส าธิ ตพื ช ไร่ พื ช สวน อัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ 290,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น .......”
นายสมศักดิ์ สิ นคงอยู่ ตามทีป่ ลัดอบต.ชีแ้ จง ทีป่ ระชุมมีขอ้ สงสัยประการใดหรือไม่ หากไม่มกี ระผมขอมติ
(ประธานสภาฯ) ทีป่ ระชุมประชุม
มติ ที่ประชุม อนุมตั ใิ ห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง เป็ นเอกฉันท์ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
อนุมัติ....๙.......เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รายงานลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ เชิญ นายไพโรจน์ ขวัญใจ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ชี้แจง
(ประธานสภาฯ)
นายไพโรจน์ ขวัญใจ) กระผมขอรายงานรายชื่อลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ราย
เป็นเงิน ๗,๙๓๓ บาท ปัญหาที่พบ เจ้าของทรัพย์สินอยู่นอกพื้นที่ และ ณ ปัจจุบัน ได้ทำการซื้อ
ขาย ส่วนปีที่ค้างชำระ เจ้าของเดิม ไม่จ่าย กระผมจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาอบต.หาก
ท่านรู้จักเจ้าของที่ ขอให้แจ้งมาที่อบต.กระผมจะได้ไปติดต่อและทำความเข้าใจให้มาชำระภาษีที่
ค้างชำระ เพราะตัวเลขที่ปรากฏยังไม่รวมค่าชำระเงินเกินระยะเวลากำหนด ตามกฎหมาย
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ เชิญนายเสน่ห์ แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(ประธานสภาฯ)
นายเสน่ห์ แก้วระยับ) เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน กระผมนายเสน่ห์ แก้วระยับ
(นายก อบต.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้

๑.โรงสีวัดบันไดทอง ปิยะข้าวไทย ได้รับซื้อข้าวเปลือก ทุ่งนาท่าแร้ง ท่าแร้งออก บ้านกุ่ม ขอให้
แจ้งเกษตรกรทำนา
๒.วันนี้ เวลาบ่ายโมงครึ่ง จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลม จะมาดูพื้นที่ ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตามที่ได้ของบประมาณของท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ
เครืองาม หมู่ที่ ๕ ตรงบริเวณปากประตูกั้นน้ำ ส่วนหมู่ที่ ๖ มี ๒ จุด บริเวณบ้านนายคตกับบ้าน
นางเปีย ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างไปดูสถานที่และให้รายละเอียด
๓.มารดาของนายทวี เนระภู เสียชีวิต วันนี้ ให้รวบรวมเงินช่วยเหลือ
๔.ขณะนี้ อำเภอบ้านแหลม ได้กำหนดจุดบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
การระบาดโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ป้อมยามตำรวจท่าแร้งออก ขอเชิญชวนทุกท่านได้
ร่วมบริจาค ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแห้ง
โครงการก่อสร้าง ของอบต.ที่ต้องประสานขออนุญาตจากหน่วยงานอื่น จำนวน ๒ โครงการ
ขอให้กองช่างเร่งดำเนินการกับธนารักษ์เพชรบุรี
นายเอกราช โครงเซ็น กระผมขอฝากอีกเรื่อง ได้มีเอกชนมาถมที่ดิน เลยบ้านยีอิ๊ด ตอนนี้ชาวนาเดือดร้อน
เนื่องจากการวางท่อข้ามถนน ตอนถมที่ดูแล้วตอนนี้ท่อน้ำหักยุบทำให้กีดขวางทางน้ำ ชาวนา
แถวนั้นเดือดร้อน เพราะได้อาศัยน้ำเส้นนี้เข้านา จึงขอให้อบต.มีหนังสือให้เจ้าของที่ดินมา
ปรับปรุงยกระดับท่อให้ได้มาตรฐาน ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ เพราะเขาแจ้งว่าได้รับอนุญาต
จากทางหลวงเรียบร้อยแล้ว
นายสมศักดิ์ สินคงอยู่ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
(ประธานสภาฯ) ครบถ้วน ดังนั้นท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอื่นเสนอใน
ที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น.
(ลงชื่อ) ............................ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางบูชารัตน์ สนจิตร์)
เลขานุการสภา อบต.

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).......................................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๒
(นายเอกราช โครงเซ็น)
(ลงชื่อ).......................................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๗
(นายไชยพร มีอิน)
(ลงชื่อ).....................-..................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๔
(นายนคร สร้อยมาลี)

-๑บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ 1๙ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
...................................................................
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1

นายมานิต

รอดเสม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๓

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

2

นางนาฎอนงค์

เพชรลูก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖

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

3

นายอานนท์

เขียวแพร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7

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

4

นายไชยพร

มีอนิ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7

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

5

นางบูชารัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล

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

สนจิตร์

เริ่ มประชุม เวลา 16.00 น.
นางบูชารัตน์ สนจิ ตร์ เรียนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการเลือกบุคคลทีเ่ ห็นควรเป็ น
(ปลัด อบต.) ประธานกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
มติ ที่ประชุม มีมติเลือก นายอานนท์ เขียวแพร สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 7 เป็ นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และนายไชยพร มีอนิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ เขียวแพร
แปรญัตติร่าง

ขอบคุณทุกท่านไว้วางใจให้กระผมทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการ

ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว

นายไชยพร มีอิน

เนื่องจากวันนี้ เป็ นการประชุมครัง้ แรก จึงไม่มกี ารรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิ จารณา
3.1 การพิ จารณาคาเสนอแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอานนท์ เขียวแพร ขอเชิญนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัด อบต.ชีแ้ จงระเบียบข้อกฎหมายเกีย่ วกับการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕
นางบูชารัตน์ สนจิ ตร์ เรียนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ดังนี้ ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ดังนี้
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัตทิ ส่ี ภาท้องถิน่ ลงมติรบั หลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพจิ ารณาให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งร่างข้อบัญญัตนิ นั ้ ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพจิ ารณาโดยละเอียดและทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ จะต้อง
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติดว้ ย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติทส่ี ภาท้องถิน่ กาหนดตามวรรคหนึ่งผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ผูใ้ ดเห็นควรจะแก้ไขเพิม่ เติมร่างข้อบัญญัตกิ ใ็ ห้
เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็ นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็ นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีทส่ี มาชิกสภาท้องถิน่ เป็ นผูแ้ ปรญัตติจะต้อง

มีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคาแปรญัตติให้
อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
นายอานนท์ เขียวแพร ขอบคุณครับ คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน เข้าใจระเบียบและวิธกี าร ขัน้ ตอน
ตามทีแ่ จ้งและทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี ๒๕๖๔ วันที่ 1๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กาหนดยื่นระยะเวลาแปร
ญัตติ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม 25๖๔ ตัง้ แต่ เวลา ๐8.30-๑๖.๓๐ น. นัน้
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย กระผมขอนัดขอให้
คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เพื่อรับคำแปรญัตติฯและนัดประชุม ครั้งต่อไป วันจันทร์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อเสนออื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หาก
ไม่มีขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลา ๐๘.๒๐ น.
(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไชยพร มีอนิ )
(ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายอานนท์ เขียวแพร)

นายอานนท์ เขียวแพร เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท์ เขียวแพร ส.อบต.หมูท่ ่ี ๗
เมือ่ คราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม
ครัง้ ที่ ๑/๒๕63 วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖3 ได้สรรหาคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖4 และได้กาหนดระยะเวลาการ
แปรญัตติฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 – 18 สิงหาคม ๒๕๖3 และคณะกรรมการแปรญัตติได้
รายงานผลให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง ทราบ เมือ่ วันที่ 19
สิงหาคม ๒๕๖3 ผลปรากฏว่า ไม่มสี มาชิกสภาฯท่านใดยืน่ แปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิม จึงขอแถลงทีป่ ระชุมทราบ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
...................................................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1

นายอานนท์

เขียวแพร

ประธานคณะกรรมการ

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

2

นายมานิต

รอดเสม

กรรมการ

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

3

นางนาฎอนงค์ เพชรลูก

กรรมการ

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

4

นายไชยพร

กรรมการและ
เลขานุการ

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

ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม

มีอนิ

นางบูชารัตน์ สนจิตร์
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

๑
เริ่ มประชุม เวลา 08.3๐

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

น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายไชยพร มีอนิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผูม้ าประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์ เขียวแพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิ ดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ เขียวแพร

-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว

มติ ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้วเป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิ จารณา
3.1 แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
25๖๕

นายอานนท์ เขียวแพร
เกีย่ วข้อง

เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ชีแ้ จงข้อระเบียบ กฎหมายที่

ปลัด อบต.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไข เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พจิ ารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตติ ามร่าง
เดิมและตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมพร้อมทัง้ รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิน่ รายงาน
นัน้ จะต้องระบุว่าได้มหี รือไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติดว้ ยการแปรญัตตินนั ้ เป็ นประการใดการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน
คาแปรญัตติและให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ สีช่ วโมงก่
ั่
อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีตอ้ งพิจารณาเป็ นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิน่ ด้วยเพือ่ แถลงประกอบรายงานหรือ
ชีแ้ จงข้อสงสัยต่าง ๆเกีย่ วกับรายงานนัน้
นายอานนท์ เขียวแพร เชิญ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
นายไชยพร มีอิน
ตามทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม
ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๔ วันที่ 1๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กาหนดยื่นระยะเวลาแปรญัตติ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ ๒๕ สิงหาคม 25๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นัน้ ในระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มสี มาชิกสภา
อบต.ท่านใดเสนอยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ แต่
อย่างใด จึงขอแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
นายอานนท์ เขียวแพร
เมื่อไม่มสี มาชิกท่านใดขอยื่นแปรญัตติ กระผมขอเรียนปรึกษาท่านคณะ
กรรมการฯว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
25๖๕ มีการแก้ไขรายการใดหรือไม่
มติ ที่ประชุม ไม่มกี ารแก้ไขและให้คงร่างเดิม
นายอานนท์ เขียวแพร
เมื่อมติทป่ี ระชุมไม่มกี ารแปรญัตติและยืนยันให้คงร่างเดิม จะได้แจ้ง
ประธานสภาฯเพือ่ แจ้งสมาชิกสภาอบต. ทราบ ต่อไป ทีป่ ระชุมมีเรื่องอื่นหรือไม่ หากไม่มขี อปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไชยพร มีอนิ )

(ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายอานนท์ เขียวแพร)

-๑บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕
วันศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา 08.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
...................................................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1

นายอานนท์

เขียวแพร

ประธานคณะกรรมการ

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

2

นายมานิต

รอดเสม

กรรมการ

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

3

นางนาฎอนงค์ เพชรลูก

กรรมการ

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

นายไชยพร

กรรมการและ
เลขานุการ

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

4

มีอนิ

เริ่ มประชุม เวลา 08.๐๐ น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายไชยพร มีอนิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผูม้ าประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์ เขียวแพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิ ดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ เขียวแพร
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
ระเบียบวาระที่ 2

-ไม่ม-ี

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว

มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ ที่ ๑/256๔ วันที่ 1๙ สิงหาคม 256๔ จานวน 2 หน้า
เป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิ จารณา
3.1 แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕

นายอานนท์ เขียวแพร
เชิญ คุณไชยพร มีอนิ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
-๒นายไชยพร มีอิน เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามทีไ่ ด้กาหนดรับคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัตริ ่าง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ สิงหาคม
256๔ เวลา 08.30 – 16.30 น. กระผมจึงเสนอให้ท่านประธานฯ นัดการประชุมก่อน
ถึงเวลารับคาแปรญัตติ
นายอานนท์ เขียวแพร ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เพื่อรับคำแปรญัตติฯและนัดประชุม ครั้งต่อไป วันจันทร์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อเสนออื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิด
การประชุม
ปิดประชุม ๐๘.๒๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไชยพร มีอนิ )

(ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายอานนท์ เขียวแพร)

-๑บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕
วันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา 08.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
...................................................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1

นายอานนท์

เขียวแพร

ประธานคณะกรรมการ

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

2

นายมานิต

รอดเสม

กรรมการ

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

3

นางนาฎอนงค์ เพชรลูก

กรรมการ

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

นายไชยพร

กรรมการและ
เลขานุการ

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

4

เริ่ มประชุม เวลา 08.๐๐

มีอนิ

น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายไชยพร มีอนิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผูม้ าประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์ เขียวแพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิ ดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ เขียวแพร
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
ระเบียบวาระที่ 2

-ไม่ม-ี

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว

มติ ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ ที่ ๒/256๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม 256๔ จานวน 2 หน้า เป็ นเอก
ฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิ จารณา
3.1 แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕

นายอานนท์ เขียวแพร
เชิญ คุณไชยพร มีอนิ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
นายไชยพร มีอิน เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามทีไ่ ด้กาหนดรับคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัตริ ่าง
(เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวันที่ ๒๐
– ๒๕ สิงหาคม 256๔ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 256๔
ไม่มผี มู้ ายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
นายอานนท์ เขียวแพร ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันอังคาร ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อสนออื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิด
การประชุม
ปิดประชุม ๐๘.๒๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไชยพร มีอนิ )

(ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายอานนท์ เขียวแพร)

-1บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕
วันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา 08.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
...................................................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1

นายอานนท์

เขียวแพร

ประธานคณะกรรมการ

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

2

นายมานิต

รอดเสม

กรรมการ

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

3

นางนาฎอนงค์ เพชรลูก

กรรมการ

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

นายไชยพร

กรรมการและ
เลขานุการ
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4

เริ่ มประชุม เวลา 08.๐๐

มีอนิ

น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายไชยพร มีอนิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผูม้ าประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์ เขียวแพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิ ดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ เขียวแพร
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
ระเบียบวาระที่ 2

-ไม่ม-ี

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว

มติ ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ ที่ ๓/256๔ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 256๔
จานวน 2 หน้า เป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิ จารณา
3.1 แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕

นายอานนท์ เขียวแพร
เชิญ คุณไชยพร มีอนิ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
นายไชยพร มีอิน เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามทีไ่ ด้กาหนดรับคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัตริ ่าง
(เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวันที่ ๒๐
ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม 256๔ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
256๔ ไม่มผี มู้ ายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
นายอานนท์ เขียวแพร ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อสนออื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
ขอปิดการประชุม
ปิดประชุม ๐๘.๒๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไชยพร มีอนิ )

(ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายอานนท์ เขียวแพร)

-1บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๕
วันพุธ ที่ ๒๕ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา 08.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าแร้ง
...................................................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
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3

นางนาฎอนงค์ เพชรลูก
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นายไชยพร
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เลขานุการ

.....................................
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เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจนับผูม้ าประชุม ครบองค์ประชุม เชิญนายอานนท์ เขียวแพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ท่ี ๗ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เปิ ดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ เขียวแพร
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
ระเบียบวาระที่ 2

-ไม่ม-ี

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว

มติ ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ ที่ ๔/256๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม 256๔
จานวน 2 หน้า เป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิ จารณา
3.1 แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕

นายอานนท์ เขียวแพร
เชิญ คุณไชยพร มีอนิ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
นายไชยพร มีอิน เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามทีไ่ ด้กาหนดรับคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัตริ ่าง
(เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ) งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวันที่ ๒๐
ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม 256๔ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม
256๔ ไม่มผี มู้ ายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
นายอานนท์ เขียวแพร ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐
น. เพื่อพิจารณาและสนอความเห็นการแปรญัตติตลอดจนสงวนคำแปรญัตติต่อประธานสภาฯ
เพื่อรายงานต่อสมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อเสนออื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มีขอปิดการประชุม
ปิดประชุม ๐๘.๒๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายไชยพร มีอนิ )

(ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(นายอานนท์ เขียวแพร)

