- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 14 สิงหำคม 2563
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
๑.ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางวีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
๕
นายสมหมาย ภู่ศิริ
๖
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
๗
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

หมำยเหตุ

๑
๒
๓
๔
๔

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

ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
ประธานประชาคม หมู่ 3
ประธานประชาคม หมู่ 4
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านวังถ้า
นายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัด อบต.ถ้าฉลอง

ลำยมือชื่อ
ภูมิ ต๊ะพรมมิน
อ้านวย ทาระสุข
ถวิล อยู่นุช
มานัส ตายศ
ภุมรินทร์ จันทะคุณ
วัชชิระ บ้ารุงเกตุ
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
บุญเกิด ฟันอ้น
ล้าพวน หลวงเรื่อง
ธราธร ใจกล้า

หมำยเหตุ

๒. ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายภูมิ ต๊ะพรมมิน
2
นายอ้านวย ทาระสุข
3
นายถวิล อยู่นุช
4
นายมานัส ตายศ
5
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
6
สอ.วัชชิระ บ้ารุงเกตุ
7
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
8
นายบุญเกิด ฟันอ้น
9
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
10 นายธราธร ใจกล้า

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐5 น.
เลขานุการสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง บัดนีถึงก้าหนดเวลานัด
ประชุม สภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต้า บลถ้าฉลอง สมั ยวิ ส ามัญ สมั ยที่ 2 ครังที่ 1
ประจ้าปี พ.ศ.2563 แล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ม า
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยท้าหน้าที่ด้าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(ด้าเนินการจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่ง
ครับ
เลขานุการสภาฯ
ประกาศอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 ตังแต่วันที่
31 กรกฎาคม 2563 มี ก้ า หนดไม่ เ กิ น 15 วั น เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงข้อราชการอื่นๆ
อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์จึง
ประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ้าปี 2563 ตังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง มีก้าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประธานสภาฯ
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง ท่านผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านวังถ้า ท่านผู้อ้านวยการโรงเรียน
บ้านห้วยฉลอง ประธานประชาคม หมู่ 3 ประธานประชาคม หมู่ 4 ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้นัดประชุ มสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 14
สิงหาคม 2563 มีวาระการประชุมปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว
ในโอกาสนี กระผมขอเปิด การประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ตามล้าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 2 ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕63
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ ด้าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
ดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ไม่แก้ไขข้อความหรือถ้อยค้าใดๆ ผมจึงขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาฯท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ

ประธานสภาฯ

๓
มติที่ประชุม

ที่ป ระชุม มีมติเป็ นเอกฉัน ท์รับรองรายงานการประชุมด้ว ยคะแนนเสี ยง 6 เสี ย ง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญั ตติ ข อความเห็ นชอบร่ า งแผนพัฒ นาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ าฉลอง
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครังที่ 4 พ.ศ.2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชีแจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก ท่านครับ นายกองค์การบริหารส่วน
ต้ า บลถ้ า ฉลอง ได้ เ สนอร่ า งแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครังที่ 4 พ.ศ.2563 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้ อ 22 ก้ า หนดว่ า “เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน การเพิ่ ม เติ ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท้ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท้ า ร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ้า เป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประชาคมท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณา
ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม ส้ า หรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลให้ ส่ ง
ร่ างแผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมให้ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นต้า บลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้า บลและองค์การบริหารส่วนต้า บล พ.ศ.
2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทังปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
- พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

๔
ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุม

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รายละเอียดโครงการที่ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมในแผนพัฒนา ปี 2563 , 2564
และ พ.ศ.2565 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ที่ ส่ ง ให้ ทุ ก ท่ า นได้ พิ จ ารณา
ล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิก
สภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่ มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุม
ครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครังที่ 4 พ.ศ.2563
โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)
5.2 ญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบร่ า งแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง
(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครังที่ 1 พ.ศ.2563
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้เสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครังที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อขอ
ความเห็ น ชอบต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดท้าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้ อ 22/1 ก้ า หนดว่ า
“เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ้า นาจ
ของคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ส้ า หรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลให้ ส่ ง ร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ ยนแปลงให้สภาองค์การบริห ารส่วนต้า บลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่ งพระราชบัญญัติส ภาต้า บล และองค์การบริห ารส่ ว นต้า บล
พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทังปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้
- พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล)
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิก
สภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่ มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุม
ครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ ย นแปลง ครั งที่ 1
พ.ศ.2563 โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)

๕

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธารสภาฯ
นายก อบต.ถ้าฉลอง

5.3 ญัตติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ในวาระที่ 1 ขันรับ
หลักการ
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 วาระที่ 1 (ขันรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบ กฏหมายที่
เกี่ยวข้องครับ
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
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนันพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”
2. พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
มาตรา 20 ก้าหนดว่า “การตังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีจะต้องด้าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) งบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจ้าปีนัน
วรรคสอง ก้าหนดว่า ”ในกรณีที่การตังงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถด้าเนินกาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในวรรคหนึ่งได้ให้แสดงเหตุผลความจ้าเป็นและมาตรการในการ
แก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
ด้วย
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ชีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 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
ถ้า ฉลองจะได้เ สนอร่ างข้ อบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่า ยประจ้า ปี ต่อ สภาองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต้า บลถ้ าฉลองอีก ครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนีคณะผู้ บ ริห ารองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง จึ ง ขอชี แจงให้ ท่ า นประธานสภาฯและสมาชิ ก สภาฯ
ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการ
ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ดังต่อไปนี

๖
๑.สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง มีสถานะการเงิน ดังนี
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร
จ้านวน 39,544,346.50 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
จ้านวน 19,885,506.75 บาท
๑.๑.๓ เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 17,674,628.90 บาท
๑.๑.๔ รายการที่ ไ ด้ กั น เงิ น ไว้ แ บบก่ อ หนี ผู ก พั น และยั ง ไม่ ไ ด้
เบิกจ่าย จ้านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่กันเงินไว้โ ดยยังไม่ได้ก่อหนีผู กพัน จ้านวน 6
โครงการ รวม 1,359,904.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ้านวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.
2563
(๑) รายรับจริง จ้านวน 18,191,271.16 ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จ้านวน 15,776.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ้านวน 9,981.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จ้านวน 167,160.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จ้านวน 152,758.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จ้านวน 12,040.00 บาท
หมวดรายได้จากจากทุน
จ้านวน
๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จ้านวน10,691,961.18 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จ้านวน 7,141,593.00 บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 7,758.00 บาท
(๓) รายจ่ายจริง จ้านวน 13,428,546.59 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จ้านวน 3,146,323.60 บาท
งบบุคลากร
จ้านวน 5,446,877.00 บาท
งบด้าเนินงาน
จ้านวน 2,706,163.63 บาท
งบลงทุน
จ้านวน 646,700.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น
จ้านวน
๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จ้านวน 695,831.00 บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จ้านวน
7,728.00 บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จ้านวน 88,335.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม
จ้านวน
๐.๐๐ บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
จ้านวน
0.00 บาท

๗
รายได้จัดเก็บเอง ประมาณการ ปี 2563
- หมวดภาษีอากร
จ้านวนเงิน 49,500 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
จ้านวนเงิน 13,000 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จ้านวนเงิน 112,300 บาท
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ้านวนเงิน 200,000 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จ้านวนเงิน 7,000 บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง
จ้านวนเงิน 381,800 บาท
รายได้ทที่ ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดภาษีจัดสรร
จ้านวนเงิน 13,918,200 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
จ้านวนเงิน 13,918,200 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จ้านวนเงิน 7,800,000 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
จ้านวนเงิน 7,800,000 บาท
รวมประมาณการรายรับปี 2564
จ้านวน 22,100,000 บาท
รายจ่าย ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 รวม 22,100,000 บาท
งบกลาง
จ้านวนเงิน 4,715,855 บาท
งบบุคลากร
จ้านวนเงิน 8,585,560 บาท
งบด้าเนินงาน
จ้านวนเงิน 6,507,060 บาท
งบลงทุน
จ้านวนเงิน 1,536,900 บาท
งบเงินอุดหนุน
จ้านวนเงิน 754,625 บาท
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ
จ้านวนเงิน 22,100,000บาท
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 ตังไว้รวม 22,100,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตังไว้
1,536,900 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.95
ซึ่งจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานเพื่อให้มีงบประมาณงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละยี่สิบ
บั น ทึกหลั กการและเหตุผ ลประกอบร่างข้อ บัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทังสิน
ยอดรวม 22,100,000 บาท
ด้านบริหารงานทั่วไป
รอดรวม 10,129,740 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 9,455,740 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 674,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม 6,632,405 บาท
แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 2,655,825 บาท
แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 297,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 180,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 3,206,580 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม 40,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการยอดรวม 253,000 บาท

๘
ด้านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม 622,000 บาท
แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 55,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม 567,000 บาท
ด้านการด้าเนินงานอื่น
ยอดรวม 4,715,855 บาท
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 4,715,855 บาท
เหตุผล
เพื่อใช้ในการด้าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นต้าบลถ้าฉลอง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จึ ง เสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อสมาชิกสภาฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ ท่านสมาชิก สภาฯ ได้ ตรวจสอบและพิจารณาร่า งข้ อบัญ ญัติ งบประมาณ
รายจ่ า ยประจ้ า ปีง บประมาณ พ.ศ.2564 ว่ า ควรจะรั บ หลั กการร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ อย่ า งไร หรื อ จะมี ก ารอภิ ป รายก่ อ นที่ จ ะ
พิจารณาว่าจะรับหลักการ่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นัน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ
ได้เสนอที่ประชุมครับ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย
ผมจะขอมติที่ ประชุม นะครับ ผมขอมติ ที่ ประชุ ม ครั บ ท่ านสมาชิก สภาฯท่ านใด
เห็ น สมควรให้ ค วามเห็ นชอบร่ างข้ อบั ญญั ติง บประมาณรายจ่า ยทั่ว ไป ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 (ขันรับหลักการ) โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขันรับหลักการ จ้านวน 6 เสียง ไม่
เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) เมื่อเวลา 11.30 น.
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีก็เวลา 12.05 น. แล้วนะครับ ผมจะขอพักการประชุมช่วงเช้า นี
ก่อนนะครั บ เราจะมาประชุมกันต่อในวาระที่เหลื อในช่ว งบ่าย เริ่มประชุมเวลา
13.00 น. โอกาสนีผมขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
พักประชุมเวลา 12.08 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯ แล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรีย นท่านประธานสภาฯ บัดนีถึงก้าหนดนัดประชุมสภาฯแล้ ว และสมาชิกสภาฯ
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
ผมขอเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
5.4 เรื่องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ประธานสภาฯ
เมื่อที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั นรั บ หลั ก การแล้ ว ล้ า ดั บ ต่ อ ไป ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

๙
ข้อ 45 วรรคสาม ก้าหนดว่า ”ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวมเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิ บสี่ ชั่วโมง นับแต่ส ภาท้องถิ่นมีมติรับหลั กการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนัน
ข้อ 49 วรรคแรก ก้าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลั กการแล้ ว ถ้า จะต้ องส่ งให้ คณะกรรมการแปรญัต ติ พิจ ารณาให้ ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติดว้ ย”
วรรคสอง ก้าหนดว่า ”ภายในระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แ ปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เป็ นผู้ แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ”
ข้อ 50 ก้าหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินันตามร่างเดิมและตามที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทังรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนันอย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้ มี ห รื อ ไม่ มี ก ารไขเพิ่ ม เติ ม ในตอนใดหรื อ ข้ อ ใดบ้ า งการแปรญั ต ติ แ ละมติ ข อง
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินันเป็นประการใด การสงวน
ความเห็ น ของกรรมการแปรญั ต ติ ตลอดจนการสงวนค้ า แปรญั ต ติ ด้ ว ยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนัน”
ประธานสภาฯ
ผมขอหารือที่ประชุมแห่งนีว่าควรจะก้าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน ควรจะ
ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วันครับ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมขอเสนอว่าควรจะก้าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 15
ส.อบต. หมู่ 1
– 21 สิ ง หาคม 2563 ครั บ โดยก้ า หนดระยะเวลาเสนอค้ า แปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ 17 , 18 , และ 19 สิ งหาคม 2563
ตังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง และก้าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาค้าเสนอขอแปรญัตติในวันที่ 20
สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ้าฉลองครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 4
นางสาววีณา ศรีดารา ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 1
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง

๑๐
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอีกหรือไม่... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
เสนอเป็ น อย่ า งอื่ น สรุ ป ว่ า ท่ า นสมาชิ ก สภาฯทุ ก ท่ า นเห็ น ชอบกั บ ข้ อ เสนอของ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ส.อบต.หมู่ 1 ว่าสภาได้ก้าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2563 โดยก้าหนดระยะเวลาเสนอค้า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 17 18 และ19 สิ งหาคม 2563
ตังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง และก้าหนดวันประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่
20 สิงหาคม 2563 ครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ้านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
5.5 การแต่งตังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ประธานสภาฯ
ในล้าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ
เลขานุการสภาฯ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องงถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าควรคั ดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท้า
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครังนีกี่คน
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอเสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท้าหน้าที่แปร
ส.อบต. หมู่ 4
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... ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
เสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครังนี จ้านวน 6 คน
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ เรียง
ตามล้าดับจนครบ 6 คน ขอเชิญครับ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ผมขอเสนอนายธนาภูมิ พุทธาน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ส.อบต. หมู่ 1
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 ครับ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองครับ
นางพนาวัล คุ้มบ้าน
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 4

๑๑
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 4
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม
เมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ กสภาฯท่ า นใดเสนอชื่อ บุ ค คลอื่ นอี ก สรุ ป ว่า ที่ ป ระชุ มสภาฯ มี ม ติ
เห็นชอบให้นายธนาภูมิ พุทธาน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ได้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ ส มควรท้ า หน้ า ที่ ค ณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 2
นางสาววีณา ศรีดารา ดิฉันขอเสนอชื่อนายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ส.อบต. หมู่ 1
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 2
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 3
นางทิม เรือนอินทร์
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 2
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม
เมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ กสภาฯท่ า นใดเสนอชื่อ บุ ค คลอื่ นอี ก สรุ ป ว่า ที่ ป ระชุ มสภาฯ มี ม ติ
เห็ น ชอบให้ น ายนรสิ ง ห์ อ่ ว มบุ ญ มี ส.อบต.หมู่ 1 เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ
ร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 2
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 3
นางทิม เรือนอินทร์
ดิฉันขอเสนอชื่อนางพนาวัล คุ้มบ้าน ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ส.อบต. หมู่ 2
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 3
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่1
นางสาววีณา ศรีดารา ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 1
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ
ให้ น างพนาวั ล คุ้ มบ้ า น ส.อบต.หมู่ 4 เป็ นกรรมการแปรญั ต ติ ร่า งข้ อบั ญ ญั ติ ฯ
คนที่ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 4

๑๒
นางพนาวัล คุ้มบ้าน
ส.อบต. หมู่ 4
ประธานสภาฯ
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
ส.อบต. หมู่ 4
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ส.อบต. หมู่ 3
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย ภู่ศิริ
ส.อบต. หมู่ 3
ประธานสภาฯ
นางทิม เรือนอินทร์
ส.อบต. หมู่ 2
นางสาววีณา ศรีดารา
ส.อบต. หมู่ 1
ประธานสภาฯ

ดิฉันขอเสนอชื่อนางทิม เรือนอินทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 4
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ขอรับรอง (ยกมือ)
ขอรับรอง (ยกมือ)
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 4 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ
ให้นางทิม เรือนอินทร์ ส.อบต.หมู่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 4
รับทราบ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 5
ผมขอเสนอชื่อนางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 5
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ขอรับรอง (ยกมือ)
ขอรับรอง (ยกมือ)

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 5 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ
ให้นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ส.อบต.หมู่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
คนที่ 5
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท้าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 6
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง ดิฉันขอเสนอชื่อนายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ส.อบต. หมู่ 4
ในการท้าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ คนที่ 6
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นางพนาวัล คุ้มบ้าน
ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 4
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี ขอรับรอง (ยกมือ)
ส.อบต. หมู่ 1
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 6 อีกหรือไม่ครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับ นับหนึ่ง...นับสอง...นับสาม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ
ให้นายสมหมาย ภู่ศิริ ส.อบต.หมู่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 6
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๓
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

สรุปว่ามีสมาชิกสภาฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้านวน 6 คน ดังนี
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 คือ นายธนาภูมิ พุทธาน้อย ประธานสภาอบต.
ถ้าฉลอง
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
เรื่องอื่น ๆ
หลังจากปิดการประชุมสภาฯแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลอง ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯครับ ก้าหนดประชุมเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองครับ
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้ ว นะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุม
นะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้า ฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั งที่ ๑ ประจ้ าปี พ.ศ.2563 ได้ด้ าเนินการมาถึง เวลาอันสมควรแล้ ว กระผม
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้า บลถ้ าฉลอง ท่ า นสมาชิ กสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลองทุ กท่ า นและ
ผู้เข้าร่ว มประชุม ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ท้า ให้ การประชุมในวันนีด้าเนิน การไป
ด้วยดี ณ โอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑5.40 น.

(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง

