- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ ๑5 สิงหำคม 2562
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
2
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
3
นางสาววีณา ศรีดารา
4
นางทิม เรือนอินทร์
5
นายสมหมาย ภู่ศิริ
6
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
7
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่ ๔

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
สมหมาย ภู่ศิริ
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อ
ครูโรงเรียนบ้านวังถ้า
ครูโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง
นายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง

ลำยมือชื่อ
วิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ
เสียน แสงแก้ว
ธนวิทย์ พุ่มจีน
ทัศนีย์ ปราบสมรชัย
อ้านวย ทาระสุข
บุญเกิด ฟันอ้น
ธราธร ใจกล้า
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
ล้าพวน หลวงเรื่อง

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางวิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ
2 นางเสียน แสงแก้ว
3 นายธนวิทย์ พุ่มจีน
4 นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย
5 นายอ้านวย ทาระสุข
6 นายบุญเกิด ฟันอ้น
7
นายธราธร ใจกล้า
8
นายกฤษณะ
๓ เครือประดิษฐ์
9 นางล้าพวน หลวงเรื่อง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีถึงก้าหนดเวลานัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.
2562 แล้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอเชิญท่านจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี พ.ศ.2562 อาศัยอ้านาจตาม
ความในมาตรา 53 มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ ๑ ประจ้า ปี
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี พ.ศ.2562 วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีก้าหนดระยะเวลา ๑5 วัน จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านวังถ้า ครูโรงเรียน
บ้านห้วยฉลอง ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลอง ประธาน
ประชาคมหมู่ 2 ครู กศน. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้า บลถ้า ฉลอง สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๑ ประจ้า ปี พ.ศ.2562 มีว าระการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านรับทราบแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิ ด ประชุ ม และเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
ไม่มีครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๑. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕62
2. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว
แล้วและมีมติไม่แก้ไขข้อความใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯดังกล่าวว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี
ท่านใดขอแก้ไขข้อความใดๆ ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ

๓
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดอออกเสียง
1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องทีค่ ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ในวาระที่ ๑ ขันรับ
หลักการ
การพิจ ารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 วาระที่ 1 (ขันรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 23 วรรคสองก้าหนดว่า “เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตังเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวมและจัดท้าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครัง
หนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น้าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ข้อ 45 วรรคสาม ก้าหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาวามวาระรวดเดียวไม่ได้”
ข้อ 47 ก้าหนดว่า “ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติหรือวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนันพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การ
พิจ ารณาร่ า งข้อบัญญัติว าระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”
2. พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
มาตรา 20 ก้าหนดว่า “การตังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีจะต้องด้าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) งบประมาณรายจ่ายลงทุนต้ องมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจ้าปีนัน
วรรคสอง ก้าหนดว่า”ในกรณีที่การตังงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถด้าเนินกาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในวรรคหนึ่งได้ให้แสดงเหตุผลความจ้าเป็นและมาตรการในการ
แก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
ด้วย

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

๔
ประธารสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ชีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่าน
บั ด นี ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก ารบริ ห ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
ถ้าฉลองจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลองอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง จึงขอชีแจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕63 ดังต่อไปนี
๑.สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง มีสถานะการเงิน ดังนี
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร
จ้านวน 34,397,917.55 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
จ้านวน 15,446,233.98 บาท
๑.๑.๓ เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 11,098,171.06 บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จ้านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จ้านวน 10
โครงการ รวม 1,547,800.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ้านวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริ หารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2562
(๑) รายรับจริง จ้านวน 19,575,302.96 ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จ้านวน 63,135.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ้านวน 61,529.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จ้านวน 116,696.56 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จ้านวน 231,208.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จ้านวน 5,503.07 บาท
หมวดรายได้จากจากทุน
จ้านวน
๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จ้านวน11,655,436.63 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จ้านวน 7,441,794.00 บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 26,5000.00 บาท
(๓) รายจ่ายจริง จ้านวน 13,428,546.59 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จ้านวน 3,163,947.00 บาท
งบบุคลากร
จ้านวน 4,990,638.00 บาท
งบด้าเนินงาน
จ้านวน 3,292,189.12 บาท
งบลงทุน
จ้านวน 826,130.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น
จ้านวน
๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จ้านวน 1,155,642.47 บาท
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(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จ้านวน
26,50.00 บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จ้านวน 694,984.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม
จ้านวน
๐.๐๐ บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
จ้านวน
0.00 บาท
รายได้จัดเก็บเอง ประมาณการ ปี 2563
- หมวดภาษีอากร
จ้านวนเงิน 58,300 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
จ้านวนเงิน 24,050 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จ้านวนเงิน 80,000 บาท
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ้านวนเงิน 210,000 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จ้านวนเงิน 8,500 บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง
จ้านวนเงิน 380,850 บาท
รายได้ที่ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดภาษีจัดสรร
จ้านวนเงิน 13,799,150 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
จ้านวนเงิน 13,799,150 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จ้านวนเงิน 7,800,000 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
จ้านวนเงิน 7,800,000 บาท
รวมประมาณการรายรับปี 2563
จ้านวน 21,980,000 บาท
รายจ่าย ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 รวม 21,980,000 บาท
งบกลาง
จ้านวนเงิน 4,182,748 บาท
งบบุคลากร
จ้านวนเงิน 8,178,360 บาท
งบด้าเนินงาน
จ้านวนเงิน 5,252,362 บาท
งบลงทุน
จ้านวนเงิน 3,440,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
จ้านวนเงิน 926,500 บาท
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ
จ้านวนเงิน 21,980,000บาท
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2563 ตังไว้รวม 21,980,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตังไว้
3,440,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 15.65
ซึ่งจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานเพื่อให้มีงบประมาณงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละยี่สิบ
บั น ทึ กหลั กการและเหตุผ ลประกอบร่า งข้อ บัญ ญัติง บประมาณรายจ่ า ยประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทังสิน
ยอดรวม 21,980,000 บาท
ด้านบริหารงานทั่วไป
รอดรวม 8,440,040 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 7,830,040 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 610,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม 6,493,212 บาท
แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 2,824,412 บาท
แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 125,000 บาท

๖

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 180,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 3,050,800 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม 40,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการยอดรวม 273,000 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม 2,864,000 บาท
แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 2,130,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม 734,000 บาท
ด้านการด้าเนินงานอื่น
ยอดรวม 4,182,748 บาท
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 4,182,748 บาท
เหตุผล
เพื่อใช้ในการด้าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึง
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสมาชิก
สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ขอเชิ ญ ท่ า นสมาชิก สภาฯ ได้ ต รวจสอบและพิจ ารณาร่ า งข้ อบั ญญั ติง บประมาณ
รายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ว่ า ควรจะรั บ หลั ก การร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะพิจารณา
ว่าจะรับหลักการ่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นัน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอที่
ประชุมครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย
ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม นะครับ ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯท่ า นใด
เห็ น สมควรให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 (ขันรับหลักการ) โปรดยกมือขึนครับ
เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขันรับหลักการ จ้านวน 6 เสียง ไม่
เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
เมื่อที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั นรั บ หลั ก การแล้ ว ล้ า ดั บ ต่ อ ไป ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 45 วรรคสาม ก้าหนดว่า ”ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวมเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนัน
ข้อ 49 วรรคแรก ก้าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
แล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้ องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
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วรรคสอง ก้าหนดว่า ”ภายในระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”
ข้อ 50 ก้าหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินันตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนันอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินันเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนัน”
ประธานสภาฯ
ผมขอหารือที่ประชุมแห่งนีว่าควรจะก้าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ กี่วัน ควรจะ
ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วันครับ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมขอเสนอว่าควรจะก้าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 7 วัน โดยก้าหนด
ส.อบต. หมู่ 1
ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 16 , 19 ,
และ 20 สิงหาคม ตังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ขอรับรอง (ยกมือ)
นางสาววีณา ศรีดารา ขอรับรอง (ยกมือ)
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอีกหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
เสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ นาย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี ส.อบต.หมู่ 1 ว่าสภาได้ก้าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 7
วัน โดยก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 16
16 และ20 สิงหาคม 2562 ตังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ประธานสภาฯ
ในล้าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ
เลขานุการสภาฯ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องงถิ่นหรือบุคคลที่ไ ม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

๘
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท้า
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครังนีกี่คน
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอเสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท้าหน้าที่แปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติในครังนี จ้านวน 6 คน
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นางทิม เรือนอินทร์
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 2
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 3
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่... ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครังนี จ้านวน 6 คน
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ เรียง
ตามล้าดับจนครบ 6 คน ขอเชิญครับ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมขอเสนอนางสาววีณา ศรีดารา ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติใน
ส.อบต. หมู่ 1
การท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 ครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองครับ
นางพนาวัล คุ้มบ้าน
ขอรับรอง (ยกมือ)
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ขอรับรอง (ยกมือ)
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้
นางสาววีณา ศรีดารา ส.อบต.หมู่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่า นสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้า หน้า ที่คณะกรรมการร่า ง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 2
นางสาววีณา ศรีดารา ดิฉนั ขอเสนอชื่อนายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ส.อบต. หมู่ 1
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 2
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ขอรับรอง (ยกมือ)
นางทิม เรือนอินทร์
ขอรับรอง (ยกมือ)
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญั ตติ
คนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ส.อบต.หมู่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 2
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่า นสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้า หน้า ที่คณะกรรมการร่า ง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 3
นางทิม เรือนอินทร์
ดิฉันขอเสนอชื่อนางพนาวัล คุ้มบ้าน ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ส.อบต. หมู่ 2
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 3
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ

๙
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่1
นางสาววีณา ศรีดารา ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 1
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่ านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญั ตติ
คนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้
นางพนาวัล คุ้มบ้าน ส.อบต.หมู่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่า นสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้า หน้า ที่คณะกรรมการร่า ง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 4
นางพนาวัล คุ้มบ้าน ดิฉันขอเสนอชื่อนางทิม เรือนอินทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ส.อบต. หมู่ 2
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 4
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 4
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 3
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 4 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้
นางทิม เรือนอินทร์ ส.อบต.หมู่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 4
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่า นสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้า หน้า ที่คณะกรรมการร่า ง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 5
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ผมขอเสนอชื่อนางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปร
ส.อบต. หมู่ 3
ญัตติในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 5
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นางทิม เรือนอินทร์
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 2
นางสาววีณา ศรีดารา ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 1
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญั ตติ
คนที่ 5 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ส.อบต.หมู่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่
5
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่า นสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้า หน้า ที่คณะกรรมการร่า ง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 6
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอเสนอชื่อนายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ส.อบต. หมู่ 2
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 6

๑๐
ประธานสภาฯ
นางพนาวัล คุ้มบ้าน
ส.อบต. หมู่ 4
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
ส.อบต. หมู่ 1
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
พัก 1 ชั่วโมง
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ
ขอรับรอง (ยกมือ)
ขอรับรอง (ยกมือ)
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 6 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้
นายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต.หมู่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 6
รับทราบ
สรุปว่ามีสมาชิกสภาฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้านวน 6 คน ดังนี
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 คือ นางสาววีณา ศรีดารา ส.อบต. หมู่ 1
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 คือ นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ส.อบต. หมู่ 1
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 คือ นางพนาวัล คุ้มบ้าน ส.อบต. หมู่ 4
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 คือ นางทิม เรือนอินทร์ ส.อบต. หมู่ 2
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 คือ นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ส.อบต. หมู่ 4
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 คือ นายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต. หมู่ 3
รับทราบ
ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับขณะนีก็เวลา 12.00 น. แล้ว ผม
ก็จะขอพักการประชุม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มประชุมต่อในเวลา 13.00 น.
และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
ตังแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เรี ย นท่า นประธานสภาฯ บัดนี สมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ขอเชิญท่า น
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
เมื่อสมาชิกสภาฯเข้ามาในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อเพื่อ
พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
5.2 ญัตติขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ้านวน 4 รายการ ดังนี
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 รายการ
1. ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า (18 หน้า/นาที) จ้านวน
2 เครื่อง ๆละ 2,600.- บาท รวมเป็นเงิน 5,200.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ส้าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีหน่วยความจ้า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

๑๑
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เป็นเงิน 5,200.- บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1. จั ด ซื อเครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแขวน (แยกส่ ว น) จ้ า นวน 1 ตั ว ตั ง
งบประมาณไว้ 64,800.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด
24,000 บีทียู พร้อมติดตัง จ้านวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดไม่ต่้ากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่ก้าหนดเป็นราคารวมค่าติดตัง
- เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ค วามสามารถในการท้ า ความเย็ น ขนาดไม่ เ กิ น
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซือเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจ ารณาด้า นราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลั งงานควรพิจารณาจัดซือ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- การติดตังเครื่องปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิทซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร เพื่อติดตังในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังถ้า
เป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส้านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวับ
เรี ย นและประถมศึ กษา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ส้ า นัก งาน
รายการจัดซือเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 53,300.- บาท และแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 11,500.- บาท รวมเป็นเงินทังสิน
64,800.- บาท
3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1. จัดซือกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล Mirror less พร้อมเลนส์ งบประมาณ
22,900.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป จ้านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- ระบบดิจิตอล Mirrorless
- ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล
- กล้องสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้
- ระบบประมวลผลภาพ 7 DIGIC

๑๒

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- จอภาพ LCD
- รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
เป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณจากแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิ่ง เป็นเงิน 10,000.- บาท และแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่า ใช้จ่ายโครงการ
จัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 12,900.- บาท รวมเป็นเงิน
22,900.- บาท
4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิว จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
12,100.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080
พิกเซล
- ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดจอภาพขันต่้า 40 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เป็นเงิน 12,100.- บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้า
ให้ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือ โอนไปตังจ่า ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็ น
อ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณทัง 4 รายการ โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาฯ แต่งตังแล้วทัง 6 ท่าน สรุปว่า
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

๑๓
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง จึงขอแจ้งให้ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
นางวิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ – ดิฉันเป็นตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ มาประชาสัมพันธ์
จนท.อุทยานแห่งชาติฯ 1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก้าหนด 180 วัน นับ
แต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก้าหนดบทลงโทษเพิ่มขึน เช่น
- กรณีบุกรุกแผ้วถางโทษจ้าคุกตังแต่ 4 ปี ปรับ 400,000 – 2,000,000
บาท หรือทังจ้าทังปรับ
- กรณีอาวุธปืน ปรับ 10,000 บาท
2. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ก็ก้าหนดบทลงโทษเพิ่มขึน
3. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
มาตรา 64 ก้าหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส้ารวจการ
ถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท้ากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้ว
เสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
มาตร 65 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชส้ารวจข้อมูลพืนฐาน
เกี่ยวกับประเภทและชนิด ของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ ให้
แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์คะ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ขอสอบถามครับ ค่าปรับตังแต่ 400,000 บาท นีหมายถึงแผ้วถาง 1 งาน หรือ 1
ไร่ ก็เสียค่าปรับขันต่้า 400,000 บาท ใช่หรือไม่ครับผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทุกท่านครับ ที่มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครับ
นางวิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ – ใช่คะ
นางพนาวัล คุ้มบ้าน กรณีการล่าสัตว์คะ
ส.อบต.หมู่ 4
นางวิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ – ต้องดูพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ก่อนว่าเป็นสัตว์
จนท.อุทยานแห่งชาติฯ อะไร
นายก อบต.ถ้าฉลอง
แล้วกรณีพกพาอาวุธปืนเข้าเขตอุทยานฯละครับ
นางวิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ – กรณีน้าอาวุธปืนไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ผิดพระราชบัญญัติอุทยานฯ ปรับ
จนท.อุทยานแห่งชาติฯ ไม่เกิน 10,000 บาท ปรับแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานต้องน้าส่งคดีให้พนักงานสอบสวน
(ต้ารวจ) เนื่องจากเป็นอ้านาจของต้ารวจ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมขอให้ทางอุทยานแห่งชาติส่งเจ้าหน้าที่อุทยานไปประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวใน
ส.อบต.หมู่ 1
หมู่บา้ นเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนครับ
นางวิปัสสยานันท์ ตังจิตวัฒนะ – ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องคะ อุทยานแห่งชาติทุกแห่งที่ได้รับงบประมาณ
จนท.อุทยานแห่งชาติฯ ชุดลาดตะเวนเชิงคุณภาพ จะมีการก้าหนดระเบียบแบบแผนการออกลาดตะเวนที่
ชัดเจน มีการจับพิกัด G-PS ทุกครึ่งชั่วโมง และบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือ
สภาพป่าที่พบ ปัจจุบันชุดลาดตะเวนมี 5 ชุด ออกลาดตะเวนชุดละ 14 วันต่อเดือน
และจะออกจากป่าประมาณ 21.00 – 22.00 น. คะ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ทางโรงเรียนได้ขอรือถอนอาคาร 2 หลัง เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานและช้ารุดถูก
ปลวกกัดกิน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับครูและนักเรียน โดยได้รายงานให้ส้านักงาน
เขตฯทราบแล้ว

๑๔
ครูโรงเรียนบ้านวังถ้า
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง

นางสาววีณา ศรีดารา
ส.อบต.หมู่ 1
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ประธานสภาฯ

โครงการที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการจัดอบรม เมื่อด้าเนินการเสร็จ
แล้วจะรายงานให้องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองทราบ
1. การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ้านวนผู้ป่วยอ้าเภอเมืองมีจ้านวน 35 ราย
ต้าบลถ้าฉลองไม่มีผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลองได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ก้าจัดลูกน้ายุงลาย พบลูกน้ายุงลายในโอ่งน้า
2. ด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านว่าแต่ละครัวเรือนมีที่ใส่ขยะรีไซเคิล
3. ก้าหนดจัดกิจกรรมอาสา วปร.904 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้าฉลองคะ
1. ดิฉันขอเสนอให้ท่านนายกฯพิจารณาติดตังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะในซอย
นายบุญเหลือ เรือนอินทร์คะ
2. ขอให้ท่านนายกฯด้าเนินการแก้ไขปัญหาน้าประปาขุ่นแดงคะ
ปัญหาน้ า ประปาขุ่นแดง ผมให้กองช่า งเข้า ไปดูแล้ วครับและจะหาแนวทางแก้ไ ข
ปัญหาครับ
ทุกท่านครับ เราได้ใช้เวลามานานพอสมควรแล้ว นะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุม
นะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง
ที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้ด้าเนินการ
มาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่ วมประชุม
ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯในวันนี ท้าให้การประชุมสภาฯ
ด้าเนินการไปด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑5.45 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง

