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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ
-เข า สู ก ารประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน ขออนุ ญ าต
เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม ที่ได ลงลายมือชื่อไว และสมาชิก
สภาฯ ไดเขานั่งประจําที่ที่จัดไว ปรากฏวามา 21 ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดแจงเรื่องใหที่ประชุมสภาฯทราบตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ
1.1ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562
นายคณิศร แสงรอด
-ตามที่ เจ า หน า ที่ ได ม อบเอกสารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาฯให แ ก
ประธานสภาฯ
ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรือขอแกไขเพิ่มเติม ขอเชิญเสนอที่ประชุมสภาฯ
-สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งที่ แลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว
ที่ประชุมสภาฯ
-มีมติเปนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุม ดวยคะแนนเสียง 21 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ติดตามผลการดําเนินการจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง เปดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
-ดวยอําเภอแจงวาศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
เปดรับสมัครจิตอาสาพรอมกันทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน ณ สํานักงานทะเบียนอําเภอทุกแหง และ
สํานักทะเบียนทองถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพือ่ พิจารณา
3.1 เสนอเพื่อขอความเห็นชอบญัตติ การเสนอรางขอบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
นายคณิศร แสงรอด
-เนื่อ งจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด วยวิธีก ารงบประมาณขององคก ร
ประธานสภาฯ
ปกครองส วนท อ งถิ่ น โดยคณะผู บ ริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ได กํ า หนดให อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยคณะผูบริหารเสนอญัตติพิจารณารับหลักการรางขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม ของทุกป เพื่อประกาศใชใหทัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปงบประมาณตอไป จึงขอใหเลขานุการสภาฯได
ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวของใหที่ประชุมไดรบั ทราบ
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วาที่จตุพร ศรีสมบูรณ
-ขอขออนุญ าตทานประธานสภาฯ ชี้แจงระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เลขานุการสภาฯ
ขอบังคับการประชุมสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.2547 การเสนอญัตติรางขอบัญญั ติ
งบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด 4 วาดวยงบประมาณ
ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ปี ระชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแต
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
-วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
-วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได
และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
ขอ ๔๖ คําอนุ มัติห รือไมอนุมัติรางขอบัญ ญั ติทอ งถิ่น ชั่วคราว ใหทําเป น ร าง
ขอบัญญัติอนุมัติใหใชขอบัญญัติชั่วคราว
การพิ จ ารณาร า งข อ บั ญ ญั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ให ดํ า เนิ น การเช น เดี ย วกั บ การ
พิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ
ข อ ๔๗ ในการพิ จ ารณาญั ต ติ รา งข อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง ให ที่ ป ระชุ ม สภา
ทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบั ญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
เพื่ อประโยชน แ กก ารพิ จารณารา งข อ บั ญ ญั ติ วาระที่ห นึ่ ง สภาท อ งถิ่ น จะให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญ ญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรค
หนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน
หนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปร
ญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ที่ประชุมสภาฯ
-รับทราบ
นายคณิศร แสงรอด
-เมื่อ ที่ ป ระชุ มสภาฯ รับ ทราบระเบี ยบที่ เกี่ ย วข องแล ว ในขั้ น ตอนแรกจึ งขอ
ประธานสภาฯ
เชิ ญ คณะผู บ ริ ห ารที่ เสนอร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการตอไป
นายสํารวย อินทรนะนิสา
-ขออนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯทุกทาน ตาม
นายก อบต.
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ3)พ.ศ.2543
ขอ 23 ให เจา หน า ที่ งบประมาณทํ าการพิ จ ารณาตรวจสอบ วิเคราะห และ
แกไขงบประมาณใน ชั้นตอน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น
-เมื่อ คณะผูบ ริ หารท อ งถิ่ น ได พิ จ ารณาอนุ มัติ ให ตั้ง งบประมาณยอดใดเป น
งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหาร
ทองถิ่นอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของป
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-บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จะไดเสนอราง
ขอบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกทานได
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต อไปนี้
ในป งบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริห ารส วนตํ าบลตะคร้ําเอน ประมาณการ
รายรับไว จํานวน 80,441,664.00 บาท โดยในสวนของ รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจัดเก็บเองจะ
ไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงิน รายจายไว จํานวน
80,176,140.00- บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํา
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เปนการจัดทํางบประมาณแบบ สมดุล(รายจายเทากับรายรับ)
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไปในปงบประมาณพ.ศ.2562 ณวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.
2562 องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน มีสถานะการเงิน
- เงินฝากธนาคาร จํานวน 67,068,560.18 บาท
- เงินสะสม จํานวน 21,459,554.29 บาท
- เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,344,718.54 บาท
- รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ
รวม 18,000.00
- รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ
รวม 1,465,507.06 บาท
1.2 เงินกูคงคาง (ไมม)ี
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562 วันที่ 13 กันยายน 2562
(1) รายรับจริง จํานวน 72,849,940.97 บาท ประกอบดวย
- หมวดภาษีอากร จํานวน 2,066,249.17 บาท
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต จํานวน 67,432.90 บาท
– หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 202,281.59 บาท
– หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 บาท
– หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 390,361.25 บาท
– หมวดรายไดจากทุน (ไมมี) /หมวดภาษี
- หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 31,700,902.06 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 38,422,714.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รฐั บาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 1,419,900.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 56,315,327,39บาท ประกอบดวย
- งบกลางจํานวน 26,263,813.00 บาท
- งบบุคลากร จํานวน 13,873,356.98 บาท
- งบดําเนินการ จํานวน 6,753,217.11บาท
- งบลงทุน จํานวน 6,249,890.00 บาท
– งบรายจายอื่น (ไมมี)
- งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,175,050.30 บาท
(4) รายจ ายที่ จ ายจากเงิ นอุ ด หนุ น ที่ รั ฐบาลให โดยระบุ วั ตถุ ป ระสงค 7 67,600.00
บาท

5
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม 3,925,400.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม - บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน - บาท
-แม ว า รายรั บ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอนจะมี จํ า นวน จํ า กั ด เมื่ อ
เปรีย บเที ยบกับ ภารกิจ ต า งๆที่จะตอ งดํา เนิน การเพื่อบริการ ใหแกป ระชาชนตามอํานาจหน าที่แ ละกฎหมายก็ตามแต
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไว ครบถวนเกือบทุกรายการ
ซึ่งรายละเอียดตางๆ ไดแนบใหสมาชิกทุกทานได ทราบลวงหนาแลวจึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดโปรดพิจารณา
ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่คณะ ผูบริหารไดเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
ในครั้งนี้ เพื่อที่คณะผูบริหาร จะไดนําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไปพัฒ นาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนตอไป
ทั้งนี้รายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายใหปลัด อบต.ชี้แจง
วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ
– ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงตอที่ประชุมสภา ซึ่งแนวทางการ
ปลัด อบต.
จั ด ทํ างบ ป ระมาณ รายจ า ยป ระจํ า ป ง บ ป ระม าณ พ.ศ. 2562 ตามห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ไดซั กซอ มแนวทางการจัด ทํ า
งบประมาณ รายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานรายรับ
การจัดทําประมาณการรายรับใหตั้งยอดเงิน รวมทั้งโดยประมาณการ ให ใกล เคียงกั บ
ปงบประมาณที่ผานมา (ป 2562) และใหตั้งประมาณการ รายรับทั้งปใหครบทุกหมวดรายรับ ทั้งนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน ประมาณการรายรับไว 80,441,664.00 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บ
- หมวดภาษีอากร
2,467,164.00
บาท
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
1,694,500.00
บาท
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน
100,000.00
บาท
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
240,000.00
บาท
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หมวดภาษีจัดสรร
32,440,000.00
บาท
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
43,500,000.00
บาท
ดานรายจาย
1) การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยที่ จ า ยได แ ละเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ วไป ให ตั้ ง จ า ยเพื่ อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ ถายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
กระทรวงมหาดไทย โดยใชแ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น แนวทางในการจั ด ทํา งบประมาณ และเน น การบู รณาการใช จา ย
งบประมาณใหมีความสอดคลอง กับยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด แผนจังหวัดและแผนชุมชน
2) การตั้ ง งบประมาณรายจ า ย ให ก ระทํ า ตามที่ มี ก ฎหมายระเบี ย บ กฎกระทรวง
ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชน
2.2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ สมานฉันทของคนในชาติ
2.3) เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
2.4) เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และกระทรวงมหาดไทย
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2.5) การจัดทํางบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.
2.6) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
2.7) เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
2.8) การตั้งงบประมาณรายจายที่เปนภาระผูกพัน
- องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดประมาณการรายจ ายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 80,176,140.00 บาท แยกเปน รายจายตามแผนงานดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,353,360.00 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน 530,000.00 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,927,260.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข 2,441,340.00 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน 3,153,180.00 บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 440,000.00 บาท
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 660,000.00 บาท
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,252,000.00 บาท
แผนงานการเกษตร 120,000 บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
29,294,000.00 บาท
นายคณิศร แสงรอด
- สอบถามในที่ ป ระชุ ม สภาฯ คํ า แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ รายจ า ย
ประธานสภาฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปแลวมีสมาชิกสภาฯทานใด จะขออภิปรายสอบถาม
รายละเอียดอื่นๆ กอนขอมติรบั หลักการ ในวาระ ที่ ๑ ของการพิจารณาแหงรางขอบัญญัติฯ
ทีประชุม
-ไมมี
นายคณิ ศร แสงรอด
-หากไมมี ขอมติเห็นชอบรับหลักการ ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ
-มีมติเปนเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 21 เสียง เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1
(ขั้นรับหลักการ)
นายคณิศร แสงรอด
-เมื่อ ที่ป ระชุม สภาฯ มีม ติเห็ น ชอบ ในวาระที่ 1 (ขั้ น รับ หลั ก การ) แล ว ต อ ไปขอให
ประธานสภา
สมาชิกสภาฯ เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัญติรางขอบัญญัติเพื่อทําหนาที่
ในการแปรญั ตติพิ จารณารา งขอ บั ญ ญั ติฯ โดยละเอีย ด และรั บเรื่องญั ตติก ารขอแปรญั ตติข องสมาชิก สภาฯ ที่ มี ความ
ประสงคจะขอแปรญั ตติ และกําหนดหวงเวลาในการแปรญัตติ วันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ และนัดให มีการ
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในการประชุมสภาฯดวย
ที่ประชุมสภาฯ
-ไดปรึกษาหารือ และเสนอใหคัดเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นในชุดคณะกรรมการ
แปรญัตติขึ้นใหมในคราวประชุมครั้งนี้
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นายคณิศร แสงรอด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ
ประธานสภาฯ
45 วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอีย ด และที่ประชุมสภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่ น ผูใดเห็ นควรจะแก ไข
เพิ่ มเติ ม รา งข อ บั ญ ญั ติ ก็ ใหเสนอคํ าแปรญั ต ติ ล วงหน าเป น หนัง สื อ โดยให แ ปรญั ต ติ เป น รายข อ และเสนอต อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก สภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการ
เสนอญัตติ ขอใหที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่ประชุมสภาฯ
-มีมติเห็นชอบกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ จํานวน 3 ทาน
นายคณิศร แสงรอด
-ขอแจงใหทานสมาชิกสภาฯ มีทานใดเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ
แปรญัตติฯ ทานที่ 1 หรือไม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 1
นายสุทิน จุยชวย
-ขออนุญาตทานประธานสภาฯ กระผมนายสุทิน จุยชวย ส.อบต. หมูที่ 6 ขอเสนอชื่อ
ส.อบต.หมูที่ 6
นายคมกริช เพงผล ส.อบต.หมูที่ 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 1
นายคณิศร แสงรอด
-ขอใหทานสมาชิกสภาฯรับรองผูถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติทานที
ประธานสภาฯ
ทานที่ 1 จํานวน 2 ทาน
-มีสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ทาน ครบถวนถูกตอง คือ
1. นายฉลาม อินทรโสภา ส.อบต. หมูที่ 6
2. นายฉัตรชัย ปูเจริญ ส.อบต. หมูที่ 16
-มีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
นายคณิศร แสงรอด
-หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอชื่อทานอื่นอีกถือวาผลการพิจารณาเลือก
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 1 ไดแก นายคมกริช เพงผล ส.อบต.หมูที่ 2
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 2
นายสวน สิทธิสงคราม
-ขออนุญาตทานประธานสภาฯ กระผมนายสวน สิทธิสงคราม ส.อบต. หมูที่ 5
ส.อบต. หมู 5
ขอเสนอชื่อ นายประสงค มาติวงศ ส.อบต.หมูที่ 7 เปนคณะกรรมการแปญัตติ
ทานที่ 2
นายคณิศร แสงรอด
-ขอใหทานสมาชิกสภาฯรับรองผูถูกเสนอชื่อ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
จํานวน 2 ทาน
-มีสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ทาน ครบถวนถูกตอง คือ
1. นายแสง ลิ้มละมัย ส.อบต. หมูที่ 4
2. นายอิทธิพัทธ เฮงยิ่งไพศาล ส.อบต. หมูท่ี 10
-มีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
นายคณิศร แสงรอด
-หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอชื่อทานอื่นอีกถือวาผลการพิจารณาเลือก
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 2 ไดแก นายประสงค มาติวงศ ส.อบต.
หมูที่ 7
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 3
นายชูศักดิ์ เจริญโรจนศิริกุล -ขออนุญาตทานประธานสภาฯ กระผมนายชูศักดิ์ เจริญโรจนศิริกุล ส.อบต. หมูที่ 13
ส.อบต. หมู 13
ขอเสนอชื่อ นายโยธิน ธรรมลังกา ส.อบต.หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการแปญัตติ
ทานที่ 3
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นายคณิศร แสงรอด
ประธานสภาฯ

-ขอใหทานสมาชิกสภาฯรับรองผูถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน 2 ทาน
-มีสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ทาน ครบถวนถูกตอง คือ
1. นายวีรวุฒิ พลายแกว ส.อบต. หมูที่ 14
2. นายมิตร แซตัน ส.อบต. หมูที่ 12
-มีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
นายคณิศร แสงรอด
-หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอชื่อทานอื่นอีกถือวาผลการพิจารณาเลือก
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 3 ไดแก นายโยธิน ธรรมลังกา ส.อบต.หมูที่8
-ผลการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 ทาน ตามลําดับ
1.นายคมกริช เพงผล ส.อบต. หมูที่ 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
2.นายประสงค มาติวงศ ส.อบต. หมูที่ 7 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
3.นายโยธิน ธรรมลังกา ส.อบต. หมูที่ 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3
-ขอแจ ง ให ท า น สมาชิ ก สภาที่ ไ ด รั บ เลื อ กทั้ ง 3 ท า น พิ จ ารณ าเลื อ กประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการกันเองในวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และใหออกคํ าสั่งแตงตั้งตอไป โดยใหทํ า
หนาที่รับเรื่องญัตติขอแปรญัตติจากสภาสมาชิกสภาฯและแปรญัตติฯ โดยละเอียด
-ขอใหที่ประชุมสภาฯปรึกษาหารือกําหนดทวงเวลาการรับเรื่องขอแปรญัตติไมนอยกวา
24 ชั่วโมง ในวัน และเวลาราชการและวันประชุมแปรญัตติ
ที่ประชุม
-มีมติเปนเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 19 เสียง เสนอในหวงระยะเวลาการรับเรื่อง
แปรญั ตติ ในวัน และเวลาราชการ วันที่ 16 – 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอนัดประชุมแปร
ญัตติฯ ในวันจันทรที่ 26 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
-ขอใหที่ประชุมสภากําหนดวันประชุมสภาฯ สําหรับการพิจารณารางขอบัญ ญัติฯใน
วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่2)เมื่อใด
ที่ประชุมสภาฯ
-มีมติเปนเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 20 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง เสนอให
ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณารางขอญัตติฯในวาระที่2
(ขั้นแปรญัตติ)และวารที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
นายคณิศร แสงรอด
-ขอแจงที่ประชุมสภาฯ โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะรับเรื่องขอแปรญั ตติจาก
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯในวันและเวลาราชการ ระหวางวัน ที่ 16 - 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
-คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน และแจงผลการประชุมใหประธานสภาฯ ทราบภายในวันเดียวกัน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ) กอนที่ประธานสภาฯจะแจงใหสมาชิกสภาฯทราบตอไป
-ขออนุญาตแจงเรียนเชิญทานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯทุกทาน เขารวมประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติฯในวาระที่2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ใน
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะตะคร้ําเอนตอไป
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-ขอใหที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
-ขอเสนอใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่
16 - 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
-มีสมาชิกสภาทานใดเสนอความเห็นหรือไม

นายประสงค มาติวงศ
สมาชิสภาฯ หมู 7
นายคณิศร แสงรอด
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
ประธาน อบต.
-สมาชิกทานใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-น้ํา ประปา ภายในหมู บ า น หมู 1 4 บ า นสั น ติ สุ ข น้ํ า ไม พ อใช จึง ต อ งใช น้ํ า ประปา
สมาชิกสภาฯ
ร ว มกั บ หมู 2 บ า นสํ า นั ก คร อ และช ว งนี้ เป น ฤดู แ ล ง น้ํ า ประปาหมู 2 ไม พ อใช
เหมือนกัน จึงขอเสนอใหชาวบานที่ใชน้ําประรวมกับหมู2 ใหมาใชน้ําประปาของหมู 14 แหงที่ 2 โดยตัดตอแนวทอเมน
น้ําประปาบริเวณรานคาฝงตรงขามศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักครอ จํานวน 120 ครัวเรือน ใหเขาสูการบริหารกิจการ
ประปาของ อบต.ไดหรือไม
นายกฯ
-ขอใหเจาหนาทีไดออกไปตรวจสอบ และดําเนิน การตามที่ทานสมาชิกไดเสนอมาวา
แกปญหาไดหรือไม โดยใหเจาหนาที่ประสานกับทานสมาชิก ของหมู 2 กับ หมู 4 ตอไป
นายทรงเวทย ขุยขํา
-ชาวบ า นหมู 14 ได รอ งขอให ทาง อบต.ดํา เนิ น การติ ดกระจกตรงทางโค ง ภายใน
สมาชิกสภาฯ หมู 14
หมูบานไดหรือไม
ปลัด อบตฯ
-จากเดิม ทาง อบต.ไดติดตั้งกระจกตรงทางโคง ไว แลว แต มีกลุม คนที่ ทํา ลายให เกิ ด
ความเสียหาย ไมสามารถใชงานได และไมสามารถตรวจจับไดวาเปนฝมือใคร ซึ่งถาติดอีกก็จะโดนทําลายอีกเหมือนเชนเคย
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
ประธาน อบต.
-สมาชิกทานใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น.
วาที่รอยตรี จตุพร ศรีสมบูรณ ผูจดบันทึกการประชุม
( จตุพร ศรีสมบูรณ )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
(ลงชื่อ)

คณิศร แสงรอด
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคณิศร แสงรอด)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

