
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

วันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

......................................................... 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อถงึเวลาประชุม นางบูชารตัน์  สนจติร ์ เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ได้
ตรวจ 

นบัองคป์ระชุม  ครบองคป์ระชุมและขอนุญาตประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ใหห้วัหน้าสว่น
ราชการ พนกังานสว่นต าบลและเจา้หน้าทีข่องอบต.ทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมประชุมดว้ย หากมขีอ้ซกัถามจะไดช้ี้แจง
ต่อทีป่ระชุม จงึเรยีนเชญินายสมศกัดิ ์ สนิคงอยู่ ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้  ด าเนินการ
ตามระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  ๑. มารดา นายทวี  เนระภู รองนายก อบต. เสียชีวิต ที่ตำบลบางครก  
(ประธานสภาฯ)         ๒.สมาชิกสภาอบต.แจ้งลา จำนวน ๓ ท่าน ๑.นายอำภา  เอมหลำ ๒.นายนคร                
                               สรอ้ยมาลี  และ ๓.นายเมธา สุทโน กักตัว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัย
ที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔  

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่    ขอใหส้มาชกิฯทุกท่านตรวจ ส าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วน (ประธานสภาฯ)        ตำบลท่าแร้ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่   ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙  เดือนสิงหาคม  
๒๕๖๔ 
                         จำนวน    ๑๙     หน้า ที่แจกให้ ว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ                -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

               ๔.๑ แถลงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 



 นายสมศักดิ์ สินคงอยู่  เชิญนายอานนท์  เขียวแพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๗ 
(ประธานสภา อบต.)     ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                           พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายอานนท์  เขียวแพร   เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท ์ เขยีวแพร ส.อบต.หมู่ที ่๗  เมื่อคราวสมยั
ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแรง้ สมยัสามญั สมยัทีส่าม ครัง้ที ่๑ ประจ าปี ๒๕6
๔ วนัที ่ 1๙ สงิหาคม ๒๕๖๔ ไดส้รรหาคณะกรรมการแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ และไดก้ าหนดระยะเวลาการแปรญตัตฯิ ตัง้แต่วนัที ่ ๒๐ – 
๒๕ สงิหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการแปรญตัตไิดร้ายงานผลใหป้ระธานสภาองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ทราบ เมื่อวนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่า ไม่มสีมาชกิ
สภาฯท่านใดยื่นแปรญตัตแิละคณะกรรมการแปรญตัต ิมมีตใิหค้งร่างเดมิ จงึขอแถลงที่
ประชุมทราบ 

ทีป่ระชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอใหม่ 
  ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ)และวาระท่ี ๓ (การลงมติ)  
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  เชญินางบูชารตัน์ สนจติร ์ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงระเบยีบ 
(ประธานสภาฯ)    
นางบูชารัตน์ สนจิตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ปลัด
อบต.) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 

                  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการรายงานนั้น 

       ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น



อย่างอ่ืนถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

         ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ
ร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

         เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ตำบลท่าแร้ง สมัย สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที ่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
เพ่ิมเติมถึง (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     เสียง 

   ไม่เห็นด้วย   -     เสียง 

  งดออกเสียง   -    เสียง    
                                              

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

 

5.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

  ค่าครภุณัฑ ์ จ านวน     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.จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน   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 หนา้/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.จัดซื้อเก้าอ้ี    จำนวนเงิน  ๒,๕๐๐  บาท 

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่ เชญิ นางบูชารตัน์  สนจติร ์ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
(ประธานสภาฯ) 

ปลดั อบต. เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาอบต.ทุกท่าน ดฉินั นางบูชารตัน์  สนิจตร ์ปลดั อบต. ดว้ย
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ มคีวามจ าเป็นตอ้งจดัหาครุภณัฑ ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารงานของ อบต. จ านวน ๘  รายการ     ประกอบดว้ย   

  ตามบญัชโีอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  ดงันี้   

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่   เชญินางบูชารตัน์  สนจติร ์ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล .ชีแ้จงระเบยีบการโอน
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่าย  
ปลดั อบต.        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีท่ าใหล้กัษณะปรมิาณคุณคุณภาพเปลีย่น
หรอืโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่ 

นายสมศกัด์ิ สินคงอยู่    ทีป่ระชุมไดร้บัทราบรายละเอยีดการโอนงบประมาณ พรอ้มทัง้เหตุผลและความ 
(ประธานสภาฯ) จ าเป็น  และระเบยีบการโอนงบประมาณ ตามทีป่ลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชีแ้จง  ไม่

ทราบทีป่ระชุมจะสอบถามเพิม่เตมิหรอืไม่ หากไม่มกีระผมขอมตทิีป่ระชุม 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  

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่    เชิญนางบูชารตัน์  สนจิตร์ ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล  ชี้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมาย 
(ประธานสภาฯ)   
ปลดั อบต.        เรยีนประธานสภาฯ และสมาชกิสภาอบต.ทุกท่าน  ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

ท่าแรง้ ไดอ้นุมตัโิอนงบประมาณ เพือ่ไปตัง้จ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
จ านวน    โครงการ นัน้ เนื่องจากเหลอืระยะเวลาในการปฏบิตังิานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ อกีเพยีง 1 เดอืน ไม่สามารถด าเนินการตามระเบยีบพสัดุและเบิกจ่ายไม่ทนัภายใน 
30 กนัยายน 256๔ นี้  จงึจ าเป็นต้องขออนุมตักินัเงนิ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 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 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 
๕๙ ขออนุมัติ 

 กันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ ๓,๘๗๗,๙๐๐.๐๐  บาท         
ดังนี้  

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     จ านวน  ๓  โครงการ  ดงัน้ี  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 



ค่าครภุณัฑ ์  จ านวน  ๘  รายการ  จ านวนเงิน     ๒,๗๙๒,๙๐๐.00    บาท  ดงัน้ี 

งบลงทุน 

ครภุณัฑย์านพาหะและขนส่ง   จ านวน  ๑  รายการ 
 ๑.ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์  จำนวนเงิน  ๒,๖๓๓,๐๐๐  บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน                จำนวน   ๒   รายการ 
 ๑.จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  จำนวนเงิน   ๑๐๕,๐๐๐  บาท 
 ๒.จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน   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 หนา้/นาที) จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท   
                    ๔.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรบังานประมวลผล  จำนวนเงิน  ๒๓,๐๐๐  บาท 
                   ๕.เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(InK Tank Printer)  ๔,๓๐๐ บาท 
                  จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณา 
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  สมาชิกอบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่                   
(ประธานสภาฯ) 

นายเอกราช  โครงเซน็  เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายเอกราช  โครงเซน็ สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 
๒  กระผมสอบถามเรื่องจดัซือ้รถน ้า ท าไมจดัซือ้ยงัไม่แลว้เสรจ็ ขอทราบเหตุผล  

นางบูชารตัน์  สนจิตร ์ เรยีนประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชกิสภา อบต.หมู่ที่ ๒ คุณเอกราช  โครงเซน็ 
ได ้

(ปลดั อบต.) สอบถามเกี่ยวการจดัซื้อรถบรรทุกน ้าเอนกประสงค ์ ในเรื่องของความล่าชา้ในการจดัหา  ขอ
น าเรยีนว่า สว่นหน่ึงมาจากเราตอ้งรอรายไดใ้หเ้พยีงพอ เพราะใชง้บประมาณทัง้หมดทีเ่ราตัง้
ไว้ ตามข้อบัญญัติ และที่ส าคัญ รถบรรทุกน ้ านั ้น เป็นรถดัดแปลง ใช้งานหลายส่วน 
องคป์ระกอบในตวัรถจะมหีลายส่วน อกีทัง้เป็นการจดัซื้อตามระเบยีบพสัดุแบบใหม่ เป็นการ
เสนอของผู้ประกอบการที่มคีุณสมบตั ิไม่มกีารยื่นเสนอราคาผ่านระบบการแข่งขนั  ดงันัน้ 
คณะกรรมการพจิารณาต้องมคีวามรอบคอบ ละเอยีด ไม่เช่นนัน้อาจจะเขา้ข่ายให้ประโยชน์
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยไม่มเีจตนา  แต่ในทางการพจิาณาความผดิ ถอืว่าทุจรติ  โดยเฉพาะการ
จดัซื้อรถดดัแปลง ราคาสูง หน่วยงานตรวจสอบงบประมาณแผ่นดนิ ปปช. สตง.  หลงัจากสง่
มอบรถ จดทะเบยีน  จะมาขอขอ้มูลเอกสาร   ขณะนี้  คณะกรรมการพจิารณา ได้ขอขยาย



ระยะเวลาในการพจิารณา ออกไปอกี ๑๕ วนั เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  ขอ
อนุญาตใหคุ้ณธนาธร  พุ่มพวง  คณะกรรมการพจิารณาซื้อหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ชี้แจงต่อ
ทีป่ระชุม 

นายธนาธร  พุ่มพวง  เรยีนประธานสภา อบต. กระผมนายธนาธร  พุ่มพวง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
ช านาญการ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น คณะกรรมการพจิารณาซื้อหรอืจ้างโดยวธิคีดัเลอืก  ใน
การจัดซื้อรถบรรทุกน ้ าดับเพลิงเอนกประสงค์  ซึ่งเป็นรถดับแปลงเพื่อการใช้งานตาม
วตัถุประสงค์   องค์ประกอบของรถดับเพลิง เช่น ตัวถังน ้า ปืนฉีดน ้า สายฉีด ระบบไฟ 
สญัญาณ เครื่องสูบน ้า ต่างๆ  ต้องไดร้บัใบอนุญาต ตามมาตรฐานก าหนด รายละเอยีดเยอะ
มาก ตอ้งพจิารณาแต่ละสว่น ท าใหค้ณะกรรมการไม่สามารถพจิารณาไดท้นัตามทีก่ าหนด จงึ
ขอขยายเวลาออกไปอกี 15 วนั   

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่  สมาชกิท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ หากไม่มที่านใดสงสยั กระผมขอมตทิีป่ระชุม ขอ 
(ประธานสภาฯ) อนุมตักินัเงนิ รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดนิและสิง่ก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  

มติท่ีประชุม     อนุมตักินัเงนิเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้   

                   อนุมัติ....  ๙.......เสยีง  

                   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  

                  งดออกเสียง      -   เสียง 

              ๕.๔  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  เชิญนางบูชารัตน์  สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) 
นางบูชารตัน์  สนจิตร ์ เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาอบต.และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน   ตามทีส่ภา 
(ปลดั อบต.) องค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมตัิกันเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.256๓ ในรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และใน
ปีงบประมาณ 256๔ นี้ ยงัไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั และมคีวามจ าเป็นต้องจ่ายเงนิ ตามรายการ
ดงันี้    

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม  ๒๙๐,๐๐๐  บาท)  
                     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน    รายการ   



1.โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางเข้าศูนย์สาธิตพืชไร่ พืชสวน อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 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 .......”  

นายสมศกัด์ิ  สินคงอยู่ ตามทีป่ลดัอบต.ชีแ้จง ทีป่ระชุมมขีอ้สงสยัประการใดหรอืไม่ หากไม่มกีระผมขอมต ิ

(ประธานสภาฯ) ทีป่ระชุมประชุม 

มติท่ีประชุม อนุมตัใิหข้ยายเวลาเบกิจ่ายเงนิในหมวดค่าครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง  เป็นเอกฉันท ์ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 

   อนุมัติ....๙.......เสียง   

  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  

  งดออกเสียง  -   เสียง 
          
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ รายงานลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องท่ี ค้างชำระ   
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่  เชิญ นายไพโรจน์  ขวัญใจ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) 
นายไพโรจน์  ขวัญใจ) กระผมขอรายงานรายชื่อลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน  ๓๐ราย 

เป็นเงิน ๗,๙๓๓  บาท ปัญหาที่พบ เจ้าของทรัพย์สินอยู่นอกพ้ืนที่ และ ณ ปัจจุบัน ได้ทำการซื้อ
ขาย ส่วนปีที่ค้างชำระ เจ้าของเดิม ไม่จ่าย กระผมจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาอบต.หาก
ท่านรู้จักเจ้าของที่ ขอให้แจ้งมาท่ีอบต.กระผมจะได้ไปติดต่อและทำความเข้าใจให้มาชำระภาษีท่ี
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 จะมาดูพ้ืนที่ ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตามท่ีได้ของบประมาณของท่านรองนายกรัฐมนตรี 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 เลยบ้านยีอ๊ิด ตอนนี้ชาวนาเดือดร้อน 

เนื่องจากการวางท่อข้ามถนน ตอนถมที่ดูแล้วตอนนี้ท่อน้ำหักยุบทำให้กีดขวางทางน้ำ  ชาวนา
แถวนั้นเดือดร้อน เพราะได้อาศัยน้ำเส้นนี้เข้านา  จึงขอให้อบต.มีหนังสือให้เจ้าของที่ดินมา
ปรับปรุงยกระดับท่อให้ได้มาตรฐาน  ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้  เพราะเขาแจ้งว่าได้รับอนุญาต
จากทางหลวงเรียบร้อยแล้ว   

นายสมศักดิ์ สินคงอยู่   บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ) ครบถ้วน ดังนั้นท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอ่ืนเสนอใน

ที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๒๐  น.  
 
  (ลงช่ือ)   ............................   ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นางบูชารัตน์   สนจิตร์)         เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
 
 



กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                    (ลงช่ือ).......................................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๒ 
          (นายเอกราช    โครงเซ็น)  

 
                   (ลงช่ือ).......................................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๗ 
          (นายไชยพร  มีอิน)  
 
                  (ลงช่ือ).....................-..................สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หมู่ที่ ๔ 
          (นายนคร   สร้อยมาลี)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  -๑- 

บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ 

ร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วนัพฤหสับดี  ท่ี   1๙   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๔  เวลา  16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

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

 

ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

นายมานิต         รอดเสม 

นางนาฎอนงค ์    เพชรลูก 

นายอานนท ์      เขยีวแพร 

นายไชยพร       มอีนิ 

นางบูชารตัน์       สนจติร์ 

 

 

สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่๓ 

สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่๖ 

สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่7 

สมาชกิสภา อบต.หมู่ที ่7 

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล 

 

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

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

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

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

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

 

เร่ิมประชุม  เวลา   16.00  น. 

นางบูชารตัน์  สนจิตร ์  เรยีนคณะกรรมการแปรญตัต ิ  ขอเชญิคณะกรรมการเลอืกบุคคลทีเ่หน็ควรเป็น  
(ปลดั อบต.)   ประธานกรรมการและเลขานุการแปรญตัต ิร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

มติท่ีประชุม      มมีตเิลอืก นายอานนท ์  เขยีวแพร สมาชกิสภาอบต.  หมู่ที ่7  เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญตัต ิ และนายไชยพร   มอีนิ  สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่ ๗  เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญตัต ิ

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 



นายอานนท์  เขียวแพร  ขอบคุณทุกท่านไวว้างใจใหก้ระผมท าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญตัตริ่าง 

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๕  

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

นายไชยพร  มีอิน          เนื่องจากวนันี้ เป็นการประชุมครัง้แรก จงึไม่มกีารรบัรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม  ทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาค าเสนอแปรญตัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายอานนท์    เขียวแพร  ขอเชญินางบูชารตัน์  สนจติร ์ปลดั อบต.ชีแ้จงระเบยีบขอ้กฎหมายเกีย่วกบัการ
แปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางบูชารตัน์  สนจิตร ์   เรยีนคณะกรรมการแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ดงันี้   ตามระเบยีบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ดังนี้ 

                         ขอ้ ๔๙  ญตัตริ่างขอ้บญัญตัทิีส่ภาทอ้งถิน่ลงมตริบัหลกัการแลว้ถา้จะตอ้งสง่ให ้                            
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่สง่ร่างขอ้บญัญตันิัน้ไปให้
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาโดยละเอยีดและทีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่จะตอ้ง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติ่อคณะกรรมการแปรญตัตดิว้ย  

   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตทิีส่ภาทอ้งถิน่ก าหนดตามวรรคหนึ่งผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่ผูใ้ดเหน็ควรจะแกไ้ขเพิม่เตมิร่างขอ้บญัญตักิใ็ห้
เสนอค าแปรญตัตลิ่วงหน้าเป็นหนงัสอืโดยใหแ้ปรญตัตเิป็นรายขอ้และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญตัตใินกรณีทีส่มาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นผูแ้ปรญตัตจิะตอ้ง



มสีมาชกิสภาทอ้งถิน่รบัรองเช่นเดยีวกบัการเสนอญตัตกิารเสนอค าแปรญตัตใิห้
อนุโลมใชต้ามแบบทา้ยระเบยีบน้ี 

นายอานนท์    เขียวแพร ขอบคุณครบั คณะกรรมการแปรญตัตทิุกท่าน เขา้ใจระเบยีบและวธิกีาร ขัน้ตอน 
ตามทีแ่จง้และทีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ สมยัสามญั สมยัทีส่าม 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี ๒๕๖๔ วนัที ่ 1๙  สงิหาคม ๒๕๖๔ ไดก้ าหนดยื่นระยะเวลาแปร
ญตัต ิตัง้แตว่นัที ่๒๐  - ๒๕ สงิหาคม  25๖๔  ตัง้แต่ เวลา  ๐8.30-๑๖.๓๐  น.  นัน้ 
ขอใหค้ณะกรรมการทุกท่านปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย กระผมขอนดัขอให้
คณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏบิตัหิน้าที ่ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 เพ่ือรับคำแปรญัตติฯและนัดประชุม ครั้งต่อไป วันจันทร์ วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อเสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หาก
ไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุม เวลา ๐๘.๒๐ น.    

       (ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิ

                     (นายไชยพร  มอีนิ) 

  

                (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิ

               (นายอานนท ์  เขยีวแพร) 

 นายอานนท์  เขียวแพร   เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายอานนท ์ เขยีวแพร ส.อบต.หมูท่ี ่๗  
เมือ่คราวสมยัประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ สมยัสามญั สมยัทีส่าม 
ครัง้ที ่๑/๒๕63 วนัที ่ 13 สงิหาคม ๒๕๖3 ไดส้รรหาคณะกรรมการแปรญตัตริ่าง
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 และไดก้ าหนดระยะเวลาการ
แปรญตัตฯิ ตัง้แต่วนัที ่ 14 – 18 สงิหาคม ๒๕๖3 และคณะกรรมการแปรญตัตไิด้
รายงานผลใหป้ระธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ ทราบ เมือ่วนัที ่19 
สงิหาคม ๒๕๖3 ผลปรากฏว่า ไมม่สีมาชกิสภาฯท่านใดยืน่แปรญตัตแิละ
คณะกรรมการแปรญตัต ิมมีตใิหค้งร่างเดมิ จงึขอแถลงทีป่ระชุมทราบ 

 

 



บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ 

ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๕ 

วนัพฤหสับดี   ท่ี   ๒๖   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๔  เวลา   08.30     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

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

ผู้มาประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1 

2 

3 

4 

     ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 

๑ 

 

นายอานนท ์    เขยีวแพร  

นายมานิต        รอดเสม 

นางนาฎอนงค ์  เพชรลูก 

นายไชยพร        มอีนิ 

 

นางบูชารตัน์  สนจติร ์  

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 

 

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

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

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

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

 

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

เร่ิมประชุม  เวลา     08.3๐             น. 

 เมื่อถงึเวลาประชุม  นายไชยพร   มอีนิ  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  หมู่ที ่ ๗  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิตรวจนบัผูม้าประชุม ครบองคป์ระชุม เชญินายอานนท ์  เขยีวแพร  
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่ที ่ ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิเปิดประชุม ตามระเบยีบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร        -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้เป็นเอกฉนัท์ 



ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญตัติร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
25๖๕ 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชญิ  ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ชีแ้จงขอ้ระเบยีบ กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  

ปลดั อบต.                 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไ้ข เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดงันี้ 

                       ขอ้ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญตัตไิดพ้จิารณาแลว้จะตอ้งเสนอร่างขอ้บญัญตัติามร่าง
เดมิและตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพรอ้มทัง้รายงานและบนัทกึความเหน็ยื่นต่อประธานสภาทอ้งถิน่รายงาน
นัน้จะตอ้งระบุว่าไดม้หีรอืไม่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในตอนหรอืขอ้ใดบา้งการแปรญตัตขิองคณะกรรมการแปร
ญตัตดิว้ยการแปรญตัตนิัน้เป็นประการใดการสงวนความเหน็ของคณะกรรมการแปรญตัตติลอดจนการสงวน
ค าแปรญตัตแิละใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่ส่งรายงานนัน้แก่สมาชกิสภาทอ้งถิน่ไม่น้อยกว่ายีส่บิสีช่ ัว่โมงก่อนวนั
ประชุมพจิารณาเวน้แต่กรณีตอ้งพจิารณาเป็นการด่วน 

                    ใหค้ณะกรรมการแปรญตัตไิปร่วมประชุมสภาทอ้งถิน่ดว้ยเพือ่แถลงประกอบรายงานหรอื
ชีแ้จงขอ้สงสยัต่าง ๆเกีย่วกบัรายงานนัน้ 

นายอานนท์  เขียวแพร  เชญิ เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิ

นายไชยพร  มีอิน  ตามทีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าแรง้ สมยัสามญั สมยัทีส่าม 
ครัง้ที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  วนัที ่ 1๙  สงิหาคม ๒๕๖๔ ไดก้ าหนดยื่นระยะเวลาแปรญตัต ิตัง้แตว่นัที ่ ๒๐ - 
๒๕   สงิหาคม  25๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  นัน้  ในระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มสีมาชกิสภา 
อบต.ท่านใดเสนอยื่นแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕  แต่
อย่างใด จงึขอแจง้ทีป่ระชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร     เมื่อไม่มสีมาชกิท่านใดขอยื่นแปรญตัต ิกระผมขอเรยีนปรกึษาท่านคณะ
กรรมการฯว่ามคีวามคดิเหน็อย่างไรเกีย่วกบัร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
25๖๕  มกีารแกไ้ขรายการใดหรอืไม่ 

มติท่ีประชุม ไม่มกีารแกไ้ขและใหค้งร่างเดมิ 

นายอานนท์  เขียวแพร เมื่อมตทิีป่ระชุมไม่มกีารแปรญตัตแิละยนืยนัใหค้งร่างเดมิ  จะไดแ้จง้
ประธานสภาฯเพือ่แจง้สมาชกิสภาอบต. ทราบ  ต่อไป  ทีป่ระชุมมเีรื่องอื่นหรอืไม่  หากไม่มขีอปิดประชุม 

 



ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

    

   (ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิ

    (นายไชยพร   มอีนิ)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายอานนท ์ เขยีวแพร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑- 

บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ 

ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๕ 

วนัศกุร ์  ท่ี   ๒๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๔  เวลา   08.๐0     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

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

ผู้มาประชุม 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท ์    เขยีวแพร  

นายมานิต        รอดเสม 

นางนาฎอนงค ์  เพชรลูก 

นายไชยพร       มอีนิ     

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

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

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

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

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

 

 

เร่ิมประชุม  เวลา     08.๐๐    น. 

 เมื่อถงึเวลาประชุม  นายไชยพร   มอีนิ  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  หมู่ที ่ ๗  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิตรวจนบัผูม้าประชุม ครบองคป์ระชุม เชญินายอานนท ์  เขยีวแพร  
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่ที ่ ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิเปิดประชุม ตามระเบยีบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขยีวแพร   -ไม่ม-ี 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 



มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัต ิร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ที ่๑/256๔ วนัที ่1๙ สงิหาคม 256๔ จ านวน 2 หน้า 
เป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญตัติร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕ 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชญิ  คุณไชยพร   มอีนิ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิฯ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 

-๒- 

นายไชยพร  มีอิน    เรยีนประธานกรรมการแปรญตัต ิฯ ตามทีไ่ดก้ าหนดรบัค าแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตัริ่าง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวนัที ่๒๐ – ๒๕ สงิหาคม 
256๔  เวลา 08.30 – 16.30 น. กระผมจงึเสนอใหท้่านประธานฯ นดัการประชุมก่อน
ถงึเวลารบัค าแปรญตัต ิ 

นายอานนท์  เขียวแพร  ขอใหค้ณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏบิตัหิน้าที ่ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 เพ่ือรับคำแปรญัตติฯและนัดประชุม ครั้งต่อไป วันจันทร์ วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อเสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอปิด
การประชุม 

ปิดประชุม  ๐๘.๒๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายไชยพร   มอีนิ)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายอานนท ์ เขยีวแพร) 



-๑- 

บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ 

ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๕ 

วนัจนัทร ์  ท่ี   ๒๓  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๔  เวลา   08.๐0     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

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

ผู้มาประชุม 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท ์    เขยีวแพร  

นายมานิต       รอดเสม 

นางนาฎอนงค ์  เพชรลูก 

นายไชยพร       มอีนิ 

 

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

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

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

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

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

 

 

เร่ิมประชุม  เวลา     08.๐๐             น. 

 เมื่อถงึเวลาประชุม  นายไชยพร   มอีนิ  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  หมู่ที ่ ๗  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิตรวจนบัผูม้าประชุม ครบองคป์ระชุม เชญินายอานนท ์  เขยีวแพร  
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่ที ่ ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิเปิดประชุม ตามระเบยีบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขยีวแพร    -ไม่ม-ี 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 



มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัต ิร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ที ่๒/256๔ วนัที ่๒๐ สงิหาคม 256๔ จ านวน 2 หน้า เป็นเอก
ฉนัท ์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญตัติร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕ 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชญิ  คุณไชยพร  มอีนิ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิฯ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 
 

นายไชยพร  มีอิน    เรยีนประธานกรรมการแปรญตัต ิฯ ตามทีไ่ดก้ าหนดรบัค าแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตัริ่าง 
(เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต)ิ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวนัที ่๒๐ 

– ๒๕ สงิหาคม 256๔  เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวนัที ่๒๐ สงิหาคม 256๔ 
ไม่มผีูม้ายื่นแปรญตัตแิต่อย่างใด  จงึขอแจง้ทีป่ระชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร  ขอใหค้ณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏบิตัหิน้าที ่ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันอังคาร ที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา  
 ๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอปิด

การประชุม 

 

ปิดประชุม  ๐๘.๒๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายไชยพร   มอีนิ)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายอานนท ์ เขยีวแพร) 



-1- 

บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ 

ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๕ 

วนัองัคาร   ท่ี   ๒๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๔  เวลา   08.๐0     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

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

ผู้มาประชุม 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท ์    เขยีวแพร  

นายมานิต       รอดเสม 

นางนาฎอนงค ์  เพชรลูก 

นายไชยพร       มอีนิ 

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

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

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

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

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

 

 

เร่ิมประชุม  เวลา     08.๐๐             น. 

 เมื่อถงึเวลาประชุม  นายไชยพร   มอีนิ  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  หมู่ที ่ ๗  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิตรวจนบัผูม้าประชุม ครบองคป์ระชุม เชญินายอานนท ์  เขยีวแพร  
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่ที ่ ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิเปิดประชุม ตามระเบยีบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขยีวแพร    -ไม่ม-ี 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 



มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัต ิร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ที ่๓/256๔ วนัที ่๒๓ สงิหาคม 256๔ 
จ านวน 2 หน้า เป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญตัติร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕ 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชญิ  คุณไชยพร  มอีนิ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิฯ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 
 

นายไชยพร  มีอิน    เรยีนประธานกรรมการแปรญตัต ิฯ ตามทีไ่ดก้ าหนดรบัค าแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตัริ่าง 
(เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต)ิ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวนัที ่๒๐ 

ถงึวนัที ่๒๕ สงิหาคม 256๔  เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวนัที ่๒๓ สงิหาคม 
256๔ ไม่มผีูม้ายื่นแปรญตัตแิต่อย่างใด  จงึขอแจง้ทีป่ระชุมทราบ 

นายอานนท์  เขียวแพร  ขอใหค้ณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏบิตัหิน้าที ่ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันพุธ  ที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา  
 ๐๘.๐๐ น. ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี 
 ขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  ๐๘.๒๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายไชยพร   มอีนิ)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายอานนท ์ เขยีวแพร) 



-1- 

บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ 

ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๕ 

วนัพธุ   ท่ี   ๒๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๔  เวลา   08.๐0     น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

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

ผู้มาประชุม 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1 

2 

3 

        4 

        

 

นายอานนท ์    เขยีวแพร  

นายมานิต       รอดเสม 

นางนาฎอนงค ์  เพชรลูก 

นายไชยพร       มอีนิ 

 

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

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

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

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

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

 

 

เร่ิมประชุม  เวลา     08.๐๐             น. 

 เมื่อถงึเวลาประชุม  นายไชยพร   มอีนิ  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  หมู่ที ่ ๗  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิตรวจนบัผูม้าประชุม ครบองคป์ระชุม เชญินายอานนท ์  เขยีวแพร  
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่ที ่ ๗  ประธานคณะกรรมการแปรญตัต ิเปิดประชุม ตามระเบยีบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอานนท์  เขยีวแพร    -ไม่ม-ี 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 



มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัต ิร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๕ ครัง้ที ่๔/256๔ วนัที ่๒๔ สงิหาคม 256๔ 
จ านวน 2 หน้า เป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 

3.1 แปรญตัติร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๕ 

นายอานนท์  เขียวแพร   เชญิ  คุณไชยพร  มอีนิ  เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิฯ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญตัต)ิ 

นายไชยพร  มีอิน    เรยีนประธานกรรมการแปรญตัต ิฯ ตามทีไ่ดก้ าหนดรบัค าแปรญตัตริ่างขอ้บญัญตัริ่าง 
(เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต)ิ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ระหว่างวนัที ่๒๐ 

ถงึวนัที ่๒๕ สงิหาคม 256๔  เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เมื่อวนัที ่๒๔ สงิหาคม 
256๔ ไม่มผีูม้ายื่นแปรญตัตแิต่อย่างใด  จงึขอแจง้ทีป่ระชุมทราบ 

 นายอานนท์  เขียวแพร  ขอใหค้ณะกรรมการทุกท่าน อยู่ปฏบิตัหิน้าที ่ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) และนัดประชุม ครั้งต่อไป วันพฤหัสบดี ที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ 
น. เพ่ือพิจารณาและสนอความเห็นการแปรญัตติตลอดจนสงวนคำแปรญัตติต่อประธานสภาฯ 
เพ่ือรายงานต่อสมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการฯ มีข้อเสนออ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่  
หากไม่มีขอปิดการประชุม 

  

ปิดประชุม  ๐๘.๒๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายไชยพร   มอีนิ)  

 

 

   (ลงชื่อ).........................................ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

    (นายอานนท ์ เขยีวแพร) 


