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สําเนา 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  / 2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.  2562 

ณ. หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
ผูมาประชุม 

ลําดับที ่              ชื่อ – นามสกุล          ตําแหนง         ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผูไมมาประชุม 
 1.นายวันชัย             อินทรเกตุ  ตําแหนง          รองประธานสภาฯ 
 2.นายบุญนํา  ผูชวย                       ตําแหนง          สมาชิกสภาฯ  หมู  1 
 3.นายประพันธ            ลิ้มละมัย   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ  หมู 4 
 4.นายคํานวณ  เบญจชาติ  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู  5 
 5.นายณัฏฐวิรรณ ผาโสม   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู  10 
 6.นายพิเชษฐ  โชควนากุล  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู  15 
 7.นายวิเชียร  สีสําล ี   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู  16 
 
 



2 

 

 ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายสํารวย    อินทรนะนิสา     นายกองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 2. นางกัณฐมณี             บัวบาน            รองนายกฯ 
 3. นายงาม                  กวางคีรี   รองนายกฯ 
 4. นางเตือนใจ              เอ๊ียะมณี            เลขานุการนายกฯ 
  

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น.   
วาที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ  -เขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ขออนุญาต
เลขานุการสภาฯ    ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุมที่ไดลงลายมือชื่อไว และสมาชิก
สภาฯ ไดเขานั่งประจําที่ที่จัดไว ปรากฏวามา 21  ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะครํ้าเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นไดแจงเรื่องใหที่ประชุมสภาฯทราบตามระเบียบวาระตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
     1.1ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เร่ืองการเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 
   

 ที่ประชุมสภาฯ    -รับทราบ 
  

 ระเบียบวาระที่ 2               เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา 
     2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตะครํ้าเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันจันทร ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 
นายคณิศร  แสงรอด   -ตามที่ เจาหนาที่ ไดมอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสภาฯใหแก
ประธานสภาฯ    ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรอืขอแกไขเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอที่ประชุมสภาฯ 
     -สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งที่แลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 
ที่ประชุมสภาฯ    -มีมติเปนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุม ดวยคะแนนเสียง   21 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง ติดตามผลการดําเนินการจากการประชุมคร้ังที่ผานมา 
               3.1 เรื่อง เปดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร 
          -ดวยอําเภอแจงวาศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร 
เปดรับสมัครจิตอาสาพรอมกันทั่วประเทศ ระหวางวันท่ี 1 - 10 ของทุกเดือน ณ สํานักงานทะเบียนอําเภอทุกแหง และ
สํานักทะเบียนทองถ่ินในเขตกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการ  
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
     3.1 เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบญัตติการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน (วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) 
นายคณิศร  แสงรอด   -เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ประธานสภาฯ    ปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะผูบริหารสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยคณะผูบริหารเสนอญัตติพิจารณารับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม ของทุกป เพ่ือประกาศใชใหทัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปงบประมาณตอไป จึงขอใหเลขานุการสภาฯได
ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวของใหท่ีประชุมไดรบัทราบ 
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วาที่จตุพร  ศรีสมบูรณ   -ขอขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เลขานุการสภาฯ              ขอบังคับการประชุมสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.2547  การเสนอญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด 4 วาดวยงบประมาณ 
     ขอ ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแต
ที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดยีวก็ได 
     -วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
     -วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

     ขอ ๔๖  คําอนุมัติหรือไมอนุมัติรางขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราว ใหทําเปนราง
ขอบัญญัติอนุมัติใหใชขอบัญญัติชั่วคราว 

     การพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเชนเดียวกับการ
พิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 

     ขอ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญั ติวาระที่หนึ่ง ให ท่ีประชุมสภา
ทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรแลว 

     เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
     ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

     วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรค
หนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน
หนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปร
ญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
ที่ประชุมสภาฯ    -รับทราบ 
นายคณิศร  แสงรอด   -เมื่อที่ประชุมสภาฯ รับทราบระเบียบที่เกี่ยวของแลว ในขั้นตอนแรกจึงขอ
ประธานสภาฯ                          เชิญคณะผูบ ริหารที่ เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนนิการตอไป 
นายสํารวย  อินทรนะนิสา  -ขออนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯทุกทาน ตาม  
นายก อบต.                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ3)พ.ศ.2543 
     ขอ 23 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และ
แกไขงบประมาณใน ชั้นตอน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น  
     -เมื่อคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปน
งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหาร
ทองถิ่นอีกคร้ัง หนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของป 
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    -บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จะไดเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกทานได
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้ 
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประมาณการ
รายรับไว จํานวน 80,441,664.00 บาท โดยในสวนของ รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจัดเก็บเองจะ
ไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงิน รายจายไว จํานวน 
80,176,140.00- บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงการจัดทํา 
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน เปนการจัดทํางบประมาณแบบ สมดุล(รายจายเทากับรายรับ)  
    1. สถานะการคลัง  
    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไปในปงบประมาณพ.ศ.2562 ณวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.  
2562 องคการบรหิารสวนตําบลตะคร้ําเอน 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. การบรหิารงบประมาณในปงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนที่รฐับาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    1,419,900.00      บาท  
    (3) รายจายจรงิ 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) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค767,600.00  
         บาท  
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    (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม  3,925,400.00   บาท 
    (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  -   บาท  
    (7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน  -    บาท 
    -แมวาราย รับขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจะมีจํานวน จํากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจตางๆที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการ ใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่และกฎหมายก็ตามแต
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไว ครบถวนเกือบทุกรายการ 
ซึ่งรายละเอียดตางๆ ไดแนบใหสมาชิกทุกทานได ทราบลวงหนาแลวจึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดโปรดพิจารณา
ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่คณะ ผูบริหารไดเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
ในคร้ังนี้ เพ่ือท่ีคณะผูบริหาร จะไดนําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไปพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนตอไป 
ทั้งนี้รายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายใหปลัด อบต.ชี้แจง 
วาที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ  – ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงตอที่ประชุมสภา ซึ่งแนวทางการ  
ปลัด อบต.   จัด ทํ างบป ระมาณ รายจ ายป ระจํ าป งบป ระมาณ  พ .ศ . 2562 ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ไดซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณ รายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    ดานรายรับ  
    การจัดทําประมาณการรายรับใหตั้งยอดเงินรวมทั้งโดยประมาณการ ใหใกลเคียงกับ
ปงบประมาณที่ผานมา (ป 2562) และใหตั้งประมาณการ รายรับท้ังปใหครบทุกหมวดรายรับ 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 
    -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป           43,500,000.00        บาท  
    ดานรายจาย  
    1) การจัดทํางบประมาณรายจายท่ีจายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป ใหตั้ งจายเพ่ือ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ ถายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
กระทรวงมหาดไทย โดยใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ และเนนการบูรณาการใชจาย
งบประมาณใหมีความสอดคลอง กับยุทธศาสตรในระดับพ้ืนที่จังหวัด แผนจังหวัดและแผนชุมชน  
    2) การตั้งงบประมาณรายจาย ใหกระทําตามที่มีกฎหมายระเบียบ กฎกระทรวง 
ขอบังคับ คาํสั่ง หรอืหนังสอืสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
    2.1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชน  
    2.2) เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ สมานฉันทของคนในชาติ  
    2.3) เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก
           พระราชดําริ 
    2.4) เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ 
                                                 แหงชาติ และกระทรวงมหาดไทย  
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    2.5) การจัดทํางบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.  
    2.6) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง  
    2.7) เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
    2.8) การตั้งงบประมาณรายจายท่ีเปนภาระผูกพัน  
    - องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดประมาณการรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  จํานวน 80,176,140.00  บาท แยกเปน  รายจายตามแผนงานดังนี้  
    ดานบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,353,360.00 บาท  
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 530,000.00 บาท 
    ดานบรกิารชุมชนและสังคม  
    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  - สอบถามในที่ประชุมสภาฯ คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ รายจาย 
ประธานสภาฯ                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปแลวมีสมาชิกสภาฯทานใด จะขออภิปรายสอบถาม
รายละเอียดอ่ืนๆ กอนขอมติรบัหลักการ  ในวาระ ที่ ๑  ของการพิจารณาแหงรางขอบัญญัติฯ  

ทีประชุม               -ไมมี  

นายคณิศร แสงรอด  -หากไมมี ขอมติเห็นชอบรับหลักการ ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ              
ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเปนเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 21 เสยีง เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 
(ขั้นรบัหลักการ) 
นายคณิศร  แสงรอด  -เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) แลว ตอไปขอให
ประธานสภา   สมาชิกสภาฯ เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัญติรางขอบัญญัติเพ่ือทําหนาที่
ในการแปรญัตติพิจารณารางขอบัญญัติฯ โดยละเอียด และรับเร่ืองญัตติการขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ท่ีมีความ
ประสงคจะขอแปรญัตติ และกําหนดหวงเวลาในการแปรญัตติ วันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ และนัดใหมีการ
ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในการประชุมสภาฯดวย 
ที่ประชุมสภาฯ   -ไดปรึกษาหารือ และเสนอใหคัดเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นในชุดคณะกรรมการ
แปรญัตติข้ึนใหมในคราวประชุมคร้ังนี้ 
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นายคณิศร  แสงรอด  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 
ประธานสภาฯ   45 วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติท่ีสภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไข
เพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก สภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการ
เสนอญัตต ิ ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ จํานวน 3  ทาน  
นายคณิศร  แสงรอด  -ขอแจงใหทานสมาชิกสภาฯ มีทานใดเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติฯ ทานที่ 1 หรือไม 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 1 
นายสุทิน   จุยชวย  -ขออนุญาตทานประธานสภาฯ กระผมนายสุทิน  จุยชวย  ส.อบต. หมูที่ 6  ขอเสนอชื่อ  
ส.อบต.หมูท่ี 6            นายคมกรชิ   เพงผล   ส.อบต.หมูที่ 2  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 1 
นายคณิศร  แสงรอด  -ขอใหทานสมาชิกสภาฯรบัรองผูถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติทานที 
ประธานสภาฯ   ทานท่ี 1 จํานวน  2  ทาน 
    -มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  ทาน ครบถวนถูกตอง คือ 

      1. นายฉลาม    อินทรโสภา ส.อบต. หมูที่ 6 
          2. นายฉัตรชัย  ปูเจริญ  ส.อบต. หมูท่ี 16 
    -มีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม 

ที่ประชุม   -ไมมี 
นายคณิศร   แสงรอด  -หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอชื่อทานอ่ืนอีกถือวาผลการพิจารณาเลือก 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 1 ไดแก  นายคมกริช เพงผล ส.อบต.หมูท่ี 2   
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานท่ี 2 
นายสวน สิทธิสงคราม  -ขออนุญาตทานประธานสภาฯ กระผมนายสวน สิทธิสงคราม   ส.อบต. หมูที่ 5  
ส.อบต. หมู 5     ขอเสนอชื่อ นายประสงค  มาติวงศ  ส.อบต.หมูที่ 7 เปนคณะกรรมการแปญัตติ 
ทานท่ี 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. หมูที่ 10 
    -มีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม 

ที่ประชุม   -ไมมี 
นายคณิศร   แสงรอด  -หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอชื่อทานอ่ืนอีกถือวาผลการพิจารณาเลือก 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติ  ทานที่  2 ไดแก  นายประสงค  มาติวงศ  ส.อบต. 
หมูท่ี 7  
     คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทานที่ 3 
นายชูศักดิ์  เจริญโรจนศิริกุล -ขออนุญาตทานประธานสภาฯ กระผมนายชูศักดิ์  เจริญโรจนศิริกุล   ส.อบต. หมูที่ 13  
ส.อบต. หมู 13    ขอเสนอชื่อ นายโยธิน  ธรรมลังกา   ส.อบต.หมูที่ 8 เปนคณะกรรมการแปญัตติ 
ทานท่ี 3 
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นายคณิศร  แสงรอด  -ขอใหทานสมาชิกสภาฯรบัรองผูถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ                      จํานวน  2  ทาน 
    -มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  ทาน ครบถวนถูกตอง คือ 

       1. นายวีรวุฒิ  พลายแกว   ส.อบต. หมูที่ 14 
             2. นายมิตร  แซตัน  ส.อบต. หมูท่ี 12 
    -มีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม 

ที่ประชุม   -ไมมี 
นายคณิศร   แสงรอด  -หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอชื่อทานอ่ืนอีกถือวาผลการพิจารณาเลือก 
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 
   -ขอแจงใหท านสมาชิกสภาที่ ได รับ เลือกทั้ ง  3 ท าน  พิ จารณ าเลือกประธาน 
คณะกรรมการและเลขานุการกันเองในวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และใหออกคําสั่งแตงตั้งตอไป โดยใหทํา
หนาที่รับเร่ืองญัตติขอแปรญัตติจากสภาสมาชิกสภาฯและแปรญัตติฯ โดยละเอียด 
   -ขอใหที่ประชุมสภาฯปรึกษาหารือกําหนดทวงเวลาการรับเร่ืองขอแปรญัตติไมนอยกวา 
24 ชั่วโมง ในวัน และเวลาราชการและวันประชุมแปรญัตติ 
ที่ประชุม  -มีมติเปนเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 19 เสียง เสนอในหวงระยะเวลาการรับเร่ือง
แปรญัตติ ในวัน และเวลาราชการ วันที่ 16 – 23  สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอนัดประชุมแปร
ญัตติฯ ในวันจันทรท่ี  26  สิงหาคม  2562 ต้ังแตเวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  
      -ขอใหที่ประชุมสภากําหนดวันประชุมสภาฯ สําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติฯใน
วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)และวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ)ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 (คร้ังที่2)เมื่อใด 
ที่ประชุมสภาฯ     -มีมติเปนเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 20 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง เสนอให
ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณารางขอญัตติฯในวาระท่ี2 
(ขั้นแปรญัตติ)และวารที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บรหิารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
นายคณิศร  แสงรอด    -ขอแจงที่ประชุมสภาฯ โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะรับเร่ืองขอแปรญัตติจาก
ประธานสภาฯ                         สมาชิกสภาฯในวันและเวลาราชการ ระหวางวันท่ี 16 - 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
                -คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมวันที่  26  สิงหาคม  2562   เวลา  10.00  น.  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน และแจงผลการประชุมใหประธานสภาฯ ทราบภายในวันเดียวกัน 
 (วันที ่ 26 สิงหาคม 2562 ) กอนที่ประธานสภาฯจะแจงใหสมาชิกสภาฯทราบตอไป 
                         -ขออนุญาตแจงเรียนเชิญทานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯทุกทาน เขารวมประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3   คร้ังที่ 2  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติฯในวาระที่2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ใน
วันอังคาร ท่ี  27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00  น ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะตะคร้ําเอนตอไป 
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               -ขอใหที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
นายประสงค มาติวงศ               -ขอเสนอใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  
สมาชิสภาฯ หมู 7                    16  -   23  กันยายน   2562    เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  
นายคณิศร  แสงรอด    -มีสมาชิกสภาทานใดเสนอความเห็นหรือไม  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม      -ไมม ี   
ระเบียบวาระที่ 6                     เรื่องอื่น ๆ  
ประธาน อบต.     -สมาชิกทานใดมเีรื่องเสนออีกหรือไม 
นายวีรวุฒิ พลายแกว    -น้ําประปา ภายในหมูบาน หมู14 บานสันติสุข น้ําไมพอใช จึงตองใชน้ําประปา
สมาชิกสภาฯ        รวมกับหมู  2 บานสํานักครอ และชวงนี้ เปนฤดูแลง น้ํ าประปาหมู 2 ไมพอใช
เหมือนกัน จึงขอเสนอใหชาวบานท่ีใชน้ําประรวมกับหมู2 ใหมาใชนํ้าประปาของหมู 14 แหงที่ 2 โดยตัดตอแนวทอเมน
น้ําประปาบริเวณรานคาฝงตรงขามศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักครอ จํานวน 120 ครัวเรือน ใหเขาสูการบริหารกิจการ
ประปาของ อบต.ไดหรือไม 
นายกฯ      -ขอใหเจาหนาทีไดออกไปตรวจสอบ และดําเนินการตามที่ทานสมาชิกไดเสนอมาวา
แกปญหาไดหรอืไม โดยใหเจาหนาที่ประสานกับทานสมาชิก ของหมู 2 กับ หมู 4 ตอไป 
นายทรงเวทย   ขุยขํา    -ชาวบานหมู 14 ไดรองขอใหทาง อบต.ดําเนินการติดกระจกตรงทางโคงภายใน
สมาชิกสภาฯ หมู 14     หมูบานไดหรอืไม 
ปลัด อบตฯ     -จากเดิมทาง อบต.ไดติดตั้งกระจกตรงทางโคงไวแลว แตมีกลุมคนที่ทําลายใหเกิด
ความเสียหาย ไมสามารถใชงานได และไมสามารถตรวจจับไดวาเปนฝมือใคร ซึ่งถาติดอีกก็จะโดนทําลายอีกเหมือนเชนเคย 
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ  
ประธาน อบต.        -สมาชิกทานใดมีเร่ืองเสนออีกหรือไม 
ที่ประชุม        -ไมมี 
ประธานสภาฯ        -ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น. 
 
 
                                                         วาที่รอยตร ี  จตพุร    ศรีสมบูรณ     ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                    ( จตุพร    ศรีสมบูรณ )          
                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  
 
 
                   (ลงชื่อ)        คณิศร   แสงรอด         ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                     (นายคณศิร   แสงรอด) 
           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  

 
     


