รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ ๒/256๔
วัน จันทร ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๔
ณ ห0องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
- ผู0มาประชุม
ที่

ชื่อ –สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายพิเชษฐ กอเกิด
นายสมศักดิ์ เทพวงค#
นายณรงค# พงษ#ด&วง
นายเมือง อินป+ญญา
นายเพชร ฮังคำ
นางสาวนันท#นลิน หอมดอก
นายบุญชุม วงศ#สุวรรณ
นายเด็ด หอมดอก
นายป+7ง หอมดอก
นายสีไท จิตอารี
นายชุติพนธ# วันต<ะ
นายสกล เกียรติมีแสง
นายสุจินต# ท&าวคาม
นายจารึก ท&าวคาม
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ผู&ลา ผู&ขาด -

ตำแหนง

ประธานสภาฯ อบต.ปอน
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 3
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 5
สมาชิก อบต. หมู 6
สมาชิก อบต. หมู 7
สมาชิก อบต. หมู 8
สมาชิก อบต. หมู 8
เลขานุการ สภา อบต.ปอน

ลายมือชื่อ

พิเชษฐ กอเกิด
สมศักดิ์ เทพวงค#
ณรงค# พงษ#ด&วง
เมือง อินป+ญญา
เพชร ฮังคำ
นันท#นลิน หอมดอก
บุญชุม วงศ#สุวรรณ
เด็ด หอมดอก
ป+7ง หอมดอก
สีไท จิตอารี
ชุติพนธ# วันต<ะ
สกล เกียรติมีแสง
สุจินต# ท&าวคาม
จารึก ท&าวคาม
สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

-2ผู&เข&ารวมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
๑๕

ชื่อ - สกุล
นายอธิศพัฒน# เรศมณเทียร
นางสาวพิมพกานต# ปรังกานต#
นายสุพงศ# ขะจาย
นายสุกิจ เทพจันตา
นายวรจักษ# กิตติวงค#
นางสาวระเบียบ ไชยวิชู
นางสาวเพชรรัตน# นิ่มพริก
ส.อ.เอกพจน# ทะกอง
นายกฤษฎาภัณฑ# นันต<ะปIน
นายแหวน ฮังคำ
นายสม หอมดอก
นางพิณทอง กรุณาดวงจิตร
นายถนัด บานเย็น
นายแสวง ท&าวคาม
นายเสกสม แสนศึก

ตำแหนง
นายก อบต.ปอน
หัวหน&าสำนักงานปลัด
รองนายก อบต.ปอน
นายชางโยธา
รองปลัด อบต.ปอน
ผู&อำนวยการกองคลัง
เลขานุการ นายก อบต.ปอน
นักวิเคราะห#นโยบายฯ
ผู&อำนวยการกองการศึกษา
ผู&ใหญบ&านหมู ๑
ผู&ใหญบ&าน หมู ๔
ผู&ใหญบ&าน หมู 5
กำนันตำบลปอน
ผู&ใหญบ&านหมู 8
ผู&ใหญบ&านหมู ๓

ลายมือชื่อ
อธิศพัฒน# เรศมณเทียร
พิมพกานต# ปรังกานต#
สุพงศ# ขะจาย
สุกิจ เทพจันตา
วรจักษ# กิตติวงศ#
ระเบียบ ไชยวิชู
เพชรรัตน# นิ่มพริก
เอกพจน# ทะกองเอกพจน#
กฤษฎาภัณฑ# นันต<ะปIน
แหวน ฮังคำ
สม หอมดอก
พิณทอง กรุณาดวงจิตร
ถนัด บานเย็น
แสวง ท&าวคาม
เสกสม แสนศึก

หมายเหตุ

นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภาฯ- เรียน ประธานสภา อบต. ดิฉันได&ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค#การบริหาร
สวนตำบลปอน ตามที่ได&สงหนังสือนัดประชุม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วย ข&อบังคับการประชุม
สภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข&อ ๒๕ ปรากฏวาสมาชิกสภา ฯ ทุกทานมา
ครบองค#ประชุมแล&ว และหนวยงานที่เรียนเชิญรวมด&วย มาถึงที่ประชุมแล&ว ขอเรียนเชิญทานประธานสภา
องค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&ทำการเปIดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ ๒ /25๖๔ เปXนลำดับตอไป
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น.
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ตามประกาศสภาองค#การบริหารสวนตำบล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา
องค#การบริหารสวนตำบล ปอน และสมัย สามัญ ที่ 3 ครั้งที่ ๒/25๖๔ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 53
แหง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค#การบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก&ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วย ข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ. 2547 แก&ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข& อ 25 เมื่ อที่ป ระชุมพร&อมแล& ว ผมก็ ขอเปI ด การประชุ มสมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้งที่ ๒
/25๖๔
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ0งให0ทราบ
๑.๑ ขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่เข&ารวมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาศักยภาพของ
ผู&เกี่ยวข&องกับการดำเนินงานขององค#กรปกครองสวนท&องถิ่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผานมา
๑.๒ ขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน ในวันนี้อยางพรอมเพรียงกัน
และขอใหทุกทานไดรวมกันพิจารณาขอบัญญัติป- ๒๕๖๕ อยางรอบครอบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - เชิญทางเลขานุการสภาฯ
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา ฯ – แจ&งรายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา เปXนการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ 1 / 25๖๔ เมื่อวันศุกร# ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ ซึ่งได&แจกสำเนารายงานการประชุม
ให&กับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแล&ว ขออนุญาตนำเรียนตามเอกสารคะ (เลขานุการนำเสนอรายงานการประชุมตาม
เอกสาร) มีทานใดจะแก&ไขเพิ่มเติม เชิญคะ
ที่ประชุม - ไมมี
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - หากที่ประชุมไมมีการแก&ไข เพิ่มเติม กระผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ครับ
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน 1๓ ตอ 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
นายพิเชษฐ กอเกิด -ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ขอเรียนเชิญ
ที่ประชุม - ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป- ๒๕๖๕
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - วาระที่ ๔.๑ การพิจารณารางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] พ.ศ.
256๕ นี้ ขอเชิญทานนายกองค#การบริหารสวนตำบลปอนได&แถลงประกอบการเสนอพิจารณางบประมาณ
รายจายประจำป] งบประมาณ พ.ศ.256๕ ขอเชิญครับ
นายอธิพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค#การบริหารสวนตำบล
ปอนและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู&บริหารขององค#การบริหารสวนตำบลปอน จะได&เสนอ
รางข&อบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำป]ตอสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู&บริหารองค#การบริหารสวนตำบลปอน จึงขอชี้แจงให&ทานประธานและสมาชิกทุกทาน ได&ทราบถึงสถานะ
ทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในป]งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ทั้งนี้ได&สง
เอกสารฉบับรางให&ทุกทานได&พิจารณาแล&ว และในวันนี้ขอปรับปรุงสถานะการเงินการคลังให&เปXนป+จจุบัน ดังนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในป]งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 25๖๔ องค#การบริหาร
สวนตำบลปอน (ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔) มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓9,๓๙๑,๕๔๙.๐๐ บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน ๖๕,๒๙๒,๕๔๙.๕๐ บาท ซึ่งเปXนยอดรวมทั้งเงินสดและ
ทรัพย#สินของ อบต.ปอน
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๐,๐๒๑,๐๔๙.๕๐ บาท
1.1.4 รายการที่ ไ ด& กั น เงิ น ไว& แ บบกอหนี้ ผู ก พั น และยั ง ไมได& เ บิ ก จาย จำนวน ๒
โครงการ รวม ๓๐,๕๕๒.๐๐ บาท

-๔1.1.5 รายการที่ได&กันเงินไว&โดยยังไมกอหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ รวม ๒๒๖,
๙๓๖.๐๐ บาท ซึ่งเปX นเงิน ที่กัน ไว&จายของป]งบประมาณ ๒๕๖๑ ได&ดำเนิ นการเบิ กจายแล& ว
คงเหลือตกเปXนเงินสะสมตอไป
1.2 เงินกู&คงค&าง ไมมี
2. การบริหารงบประมาณ ในป]งบประมาณ 25๖๓ ดังนี้
๒.1 รายรับจริง จำนวน ๒๓,๖๒๗,๕๘๒.๑๖ บาท ประกอบด&วย
- หมวดภาษีอากร
จำนวน ๓๗,๘๒๓.๐๕ บาท
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จำนวน ๓๗,๘๐๐.๐0 บาท
- หมวดรายได&จากทรัพย#สิน
จำนวน ๑๒๘,๘๖๙.๒๖ บาท
- หมวดรายได&จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย# จำนวน
๑,๘๓๙.00 บาท
- หมวดรายได&เบ็ดเตล็ด
จำนวน ๑๑๙,๑๔๐.00 บาท
- หมวดรายได&จากทุน
จำนวน
๕๓๘.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 1๓,๓๒๗,๓๗๐.๘๕ บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน ๙,๙๗๔,๒๐๒.00 บาท
2.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให&โดยระบุวัตถุประสงค# จำนวน ๕,๐๕๓,๗๕๕.00 บาท
๒.3 รายจายจริง จำนวน 1๙,๗๑๗,๓๔๒.๓๐ บาท ประกอบด&วย
งบกลาง
จำนวน ๕,๓๖๑,๗๕๔.00 บาท
งบบุคลากร
จำนวน ๘,๔๖๒,๗๑๙.00 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน ๓,๘๔๓,๔๐๙.๓๐ บาท
งบลงทุน
จำนวน ๑,๒๔๘,๙๐0.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน ๘๐๐,๕๖๐.00 บาท
งบรายจายอื่น
จำนวน
๐.00 บาท
๒.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให&โดยระบุวัตถุประสงค# จำนวน ๕,๐๕๓,๗๕๕.00 บาท

๒.5 มีการรายจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน&าที่ จำนวน 1,244,490.๐๐ บาท
๒.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองสะสม
จำนวน
0.00 บาท
๒.๗ รายจายที่จายจากเงินทุนกู&
จำนวน
0.00 บาท
ประมาณการรายรับ ประจำป]งบประมาณ ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท แยกได&ดังนี้
รายได&จัดเก็บเอง
- หมวดภาษีอากร ตั้งรับไว& ๖๑,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งรับไว& ๑๐๕,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร&างมีผลบังคับใช& มีการเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษี ทำให&รายรับ
ลดลง
- หมวดภาษีคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ตั้งรับไว& ๔๗,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้ง
รับไว& ๕๔,๐๐๐ บาท
- หมวดรายได&จากทรัพย#สิน ตั้งรับไว& ๑๕๒,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งรับไว& ๑๕๒,๐๐๐ บาท
- หมวดภาษีรายได&จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย# ตั้งรับไว& ๓,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔
ตั้งรับไว& ๐ บาท
- หมวดรายได&เบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว& ๑๖๐,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งรับไว& ๑๖๐,๐๐๐ บาท

-๕- หมวดรายได&จากทุน ตั้งรับไว& ๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งรับไว& ๒,๐๐๐ บาท
รายได&ที่รัฐบาลเก็บแล&วจัดสรรให& ฯ ตั้งรับไว& ๑๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งรับไว&
๑๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท
รายได&ที่รัฐบาลอุดหนุนให& ฯ ตั้งรับไว& ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งรับไว& ๑๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท
สรุป ประมาณการรายจายประจำป]งบประมาณ ๒๕๖๕ ในลักษณะงบดุล จำนวน ๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบล&านสามแสนบาทถ&วน) แยกได& ดังนี้
- งบกลาง ตั้งจายไว& ๖,๔๔๑,๒๒๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งจายไว& ๖,๕๘๘,๘๐๐ บาท
- งบบุคลากร ตั้งจายไว& ๑๐,๙๓๓,๕๘๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งจายไว& ๙,๙๑๐,๑๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ตั้งจายไว& ๘,๖๘๑,๕๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งจายไว& ๘,๖๖๓,๒๐๐ บาท
- งบลงทุน ตั้งจายไว& ๓,๑๙๙,๗๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งจายไว& ๔,๔๖๗,๙๐๐ บาท
- งบเงินอุดหนุน ตั้งจายไว& ๑.๐๒๔,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งจายไว& ๙๕๐,๐๐๐ บาท
- งบรายจายอื่น ตั้งจายไว& ๒๐,๐๐๐ บาท ป] ๒๕๖๔ ตั้งจายไว& ๒๐,๐๐๐ บาท
ผมจึงขอเสนอ เสนอรางข&อบัญญัติประจำป] ตามเอกสารรางข&อบัญญัติประจำป]งบประมาณ 256๕ ที่
ทุกทานได&รับตามลำดับตอไป (นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารรางข&อบัญญัติประจำป]งบประมาณ 256๕)
ซึ่งแผนงานโครงการ ที่นำเสนอนี้ ยึดหลักประโยชน#ตอชุมชน ความต&องการของประชาชน ความเปXนธรรมตามใน
การจัดบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล และตามนโยบายภาครัฐ จึงใครขอให&ที่ประชุมสภาองค#การบริหาร
สวนตำบลปอนได&โปรดพิจารณารับหลักการขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำป] ๒๕๖๕ ตอไป หากมีข&อ
สงสัยประการใดผมยินดีที่ชี้แจงรายละเอียดให&ทราบครับ
ที่ประชุม - พิจารณาเอกสาร
ประธานสภาฯ - เมื่อได&รับฟ+งการชี้แจงจากทานนายก ฯ และพิจารณาเอกสารแล&ว มีผู&ใดจะให&ความเห็นเพิ่มเติมบ&าง
ที่ประชุม - ไมมีข&อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ - หากไมมี ผมขอมติที่ประชุมวาเห็นควรรับหลักการแหงรางข&อบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจำป]
พ.ศ. 256๔ หรือไม ผู&ใดเห็นชอบวาควรรับรางดังกลาว
ที่ ป ระชุ ม - มี ม ติ เห็ น ชอบและรั บ ราง ข& อ บั ญ ญั ติ ร ายจายงบประมาณประจำป] 256๕ จำนวน 1๓ ตอ 0 เสี ย ง
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระแรกอยางเปXนเอกฉันท#แล&วก็ขอให&ที่ประชุมได&เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณารางข&อบัญญัติฯ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุม
สภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข&อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท&องถิ่น มี ๒ ประเภท (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด&วย สมาชิกสภา
ท&องถิ่นมีจำนวนไมน&อยกวาสามคนแตไมเกิน ๗ คน
ข&อ ๑๐๕ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติ
ข&อ ๑๐๗ ภายใต&บังคับข&อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท&องถิ่น ให&สมาชิกสภาท&องถิ่นหรือผู&บริหาร
ท&องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท&องถิ่นหรือบุคคลที่ไมได&เปXนสมาชิกสภาท&องถิ่นแล&วแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท&องถิ่นเปXนผู&เสนอต&องมีสมาชิกสภาท&องถิ่นรับรองไมน&อยกวาสองคน สวนกรณีที่ผู&บริหารท&องถิ่นเปXนผู&เสนอไม
ต&องมีผู&รับรอง
การเสนอชื่อให&เสนอได&โดยไมจำกัดจำนวน เว&นแตที่ประชุมมีมติเปXนอยางอื่น และให&นำวิธีการเลือกตาม
ข&อ ๑๒ มาใช&บังคับโดยอนุโลม

-๖ข&อ ๑๒ กรณีที่กฎหมายวาด&วยองค#กรปกครองสวนท&องถิ่นกำหนดให&สภาท&องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท&องถิ่นได&มากกวาหนึ่งคน ให&เลือกรองประธานสภาท&องถิ่นคนที่หนึ่งกอน แล&วจึงเลือกรองประธานสภาท&องถิ่น
ในลำดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจำนวนที่พึงมี
และคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติ ต&องเปXนคณะกรรมการสามัญ คือ เปXนสมาชิกสภาท&องถิ่น
เทานั้น ขั้นตอนแรกสภา ฯ ต&องพิจารณากอนวาจะให&มีคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติ จำนวนเทาไหร
คือ มีจำนวน 3 ทานขึ้นไปแตไมเกิน 7 ทาน และขอผู&รับรองทานละ 2 คน หลังจากนั้นจึงจะเลือก
คณะกรรมการที่ละคนให&ครบตามจำนวนมติที่ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ลำดับแรกกอน วาจะเสนอให&มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนกี่ทาน
นายณรงค พงษด0วง ส.อบต.หมู ๑ – ผมขอเสนอให&มีคณะกรรมการ จำนวน ๓ ทาน ครับ
ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายสุจินต# ท&าวคาม
2. นายบุญชุม วงศ#สุวรรณ
ประธานสภาฯ - ทานใดมีข&อเสนอเปXนอยางอื่นหรือไม
หากไมมี ผมขอมติเห็นชอบในการกำหนดจำนวน คณะกรรมการแปรญัตติข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป] พ.ศ. 256๕ ควรมีจำนวน ๓ คน
ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบให&มีคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จำนวน ๓ ทาน ด&วยคะแนนเสียง จำนวน 1๓ ตอ 0 เสียง
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ประธานสภาฯ - ลำดับตอไปขอให&เสนอผู&สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติที่ละทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด&วย ข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข&อ ๑๒ โดย
อนุโลม ให&ดำเนินการเลือกคนที่ ๑ กอน แล&วเลือกคนตอไปที่ละคน จนครบ ขอให&สมาชิกสภา ฯ เสนอชื่อทาน
แรกที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] พ.ศ. 256๕ ครับ
นายณรงค พงษด0วง ส.อบต.หมู ๑ - ผมขอเสนอนายเพชร ฮังคำ เปXนคณะกรรมการแปรญัตติทานแรกครับ
ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายจารึก ท&าวคาม
2.นางสาวนันท#นลิน หอมดอก
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมทานใด จะเสนอผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ ๑ เพิ่มเติมหรือไม
- หากไมมี หมายถึงที่ประชุม เห็นชอบให& นายสกล เกียรติมีแสง เปXนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทานแรก
- ลำดับตอไป ขอให&เสนอชื่อผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป] งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ทานที่สอง ครับ
นายสุจินต ท0าวคาม ส.อบต. หมู ๘ – ผมขอเสนอ นายณรงค# พงษ#ด&วง เปXนคณะกรรมการแปรญัตติทานที่สอง ครับ
ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายเมือง อินป+ญญา 2. นายเพชร ฮังคำ
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมทานใด จะเสนอผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ ๒ เพิ่มเติมหรือไม
ประธานสภาฯ - หากไมมี หมายถึงที่ประชุม เห็นชอบให& นายณรงค# พงษ#ด&วง เปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป] งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทานที่สอง
- ลำดับตอไป ขอให&เสนอชื่อผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป] งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ทานที่สาม ครับ
นายบุญชุม วงศสุวรรณ ส.อบต.หมู ๓ – ผมขอเสนอนายสกล เกียรติมีแสง เปXนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ

-๗ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายสุจินต# ท&าวคาม
2. นายชุติพนธ# วันต<ะ
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมทานใด จะเสนอผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ ๓ เพิ่มเติมหรือไม
- หากไมมี หมายถึงที่ประชุม เห็นชอบให& นายสกล เกียรติมีแสง เปXนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทานที่สาม ซึ่งเปXนทานสุดท&าย ตามจำนวนที่
เสนอมา
- ผู&ที่ถูกเสนอเปXนคณะกรรมการพิจารณารางได&แก 1. นายเพชร ฮังคำ 2. นายณรงค# พงษ#ด&วง
3. นายสกล เกียรติมีแสง เมื่อที่ประชุมสภาฯได&เห็นชอบให&แตงตั้งทั้ง ๓ ทานที่ดังกลาวให&เปXนคณะกรรมการ
พิจารณารางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป]งบประมาณ พ.ศ. 256๕
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข&อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปIดประชุมคณะกรรมการสภาท&องถิ่นครั้งแรก
ให&เปXนหน&าที่ของเลขานุการสภาท&องถิ่น
ให&คณะกรรมการสภาท&องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท&องถิ่นคณะนั้นๆ
จึงขอให&เลขานุการสภาฯ ได&นัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธาน
คณะกรรมการ ฯ และเลขานุการ ฯ ตอไป เชิญครับ
น.ส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา ฯ – ขออนุญาตที่ประชุม แจ&งผู&ได&รับเลือกเปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งสาม
ทาน หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภา ฯ ในวันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ทั้งสามทานประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการ ฯ และ เลขานุการ ฯ ในวันนี้ เวลา 1๓.๓0 น. ณ ห&องประชุมสภา ฯ แหงนี้ ทั้งนี้โดยขอ
ไมออกหนังสือเชิญประชุม นะคะ เพราะทั้งสามทานอยูในที่ประชุมแหงนี้เรียบร&อยแล&ว
คณะกรรมการแปรญัตติ – รับทราบ
ประธานสภาฯ – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข&อ 45 วรรคสาม ญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได&
และในการพิจารณาวาระที่สองให&กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว&ไมน&อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแตสภา
ท&องถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางข&อบัญญัติงบประมาณนั้น
จึงขอให&ทานคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ทาน ได&พิจารณาด&วยความรอบคอบ และแจ&งผลการ
พิจารณาให&ประธานทราบไมน&อยกวา 48 ชั่วโมง กอนวันประชุมครั้งตอไป เพื่อจะได&จัดสงให&ผู&เกี่ยวข&องทราบ
กอนการประชุมพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 1๕ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา ๑๓.30 น. ไมน&อยกวา
24 ชั่วโมง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วย ข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข&อ ๕๐
และตามระเบียบ ฯ ข&อ 49 ญัตติรางข&อบัญญัติที่สภาท&องถิ่นลงมติรับหลักการแล&ว ถ&าจะต&องสงให&
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให&ประธานสภาท&องถิ่นสงรางข&อบัญญัตินั้นไปให&คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท&องถิ่นต&องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร
ญัตติด&วย
ดังนั้น จึงขอให&คณะกรรมการได&ใช&รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป]งบประมาณ ๒๕๖๕ ที่
นายก อบต.ปอน ได&นำเสนอ และสมาชิกทุกทานได&พิจารณารับหลักการแล&ว ไปพิจารณาโดยละเอียด ประกอบ

-๘กับญัตติที่จะมีผู&เสนอเข&ามา ตามคำแนะนำของเจ&าหน&าที่สำนักงานท&องถิ่นจังหวัดนาน ให&นับยี่สิบสี่ชั่วโมงของ
การปฏิบัติหน&าที่ในการรอรับคำแปรญัตติ
และตามระเบียบฯ ข&อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท&องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให&แจ&งให&ผู&บริหาร
ท&องถิ่น สมาชิกสภาท&องถิ่น ผู&เสนอญัตติ และผู&แปรญัตติ ทราบลวงหน&าไมน&อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลา
นัดประชุม
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท&องถิ่นตามที่กำหนดที่นัดหมาย ถ&าผู&แปรญัตติไมมาชี้แจงตามนัด
เปXนเวลาเกินกวาสามสิบนาทีนับตั้งแตเวลาที่คณะกรรมการสภาท&องถิ่นได&เริ่มประชุมในวันนั้น ให&ถือวาผู&แปร
ญัตติได&ถอนคำแปรญัตตินั้นแล&ว เว&นแตผู&แปรญัตติจะมีความจำเปXนที่ไมอาจมาชี้แจงได& และการประชุมเรื่องนั้น
ยังไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท&องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตตินั้นตอไปได&
ดังนั้นจึงใครขอให&ที่ประชุมรวมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และขอความกรุณาจาก
คณะกรรมการแปรญัตติได&แจ&งกำหนดนัดประชุมแกผู&เกี่ยวข&องตามระเบียบ ฯ ข&อ ๑๕ ตอไป
นายสีไท จิตอารี – ดูตามห&วงเวลาแล&ว เนื่องจากสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3/๒๕๖๔ เราจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
นี้ ผมขอเสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติควรจะประชุมกันใน วันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ เวลา ๑๓.๓0 น. โดยผู&
ต&องการเสนอคำแปรญัตติได& ก็สามารถสงคำแปรญัตติได&ตั้งแตบัดนี้เปXนต&นไป โดยเห็นควรให&คณะกรรมการแปร
ญัตติ ทั้ง ๓ ทาน ปฏิบัติหน&าที่รอรับการยื่นญัตติตั้งแตวันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.ถึง ๑๗.๓๐ น.เปXนเวลา ๓
ชั่วโมง และรอรับคำแปรญัตติตออีก ๒ วันครึ่ง คือวันที่ ๑๐ – 1๑ สิงหาคม 25๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐–1๘.๐0
น. เปXนเวลา ๒๐ ชั่วโมง และตอนเช&าวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐–1๑.๓0 น. เปXนเวลา ๔
ชั่วโมง ณ ห&องประชุมสภา อบต.ปอน รวมระยะเวลาประมาณ ๒๗ ชั่วโมง ที่กำหนดให&วันที่ ๑๒ สิงหาคม รอรับ
การยื่นแปรญัตติถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. เพื่อให&คณะกรรมการแปรญัตติได&มีเวลาในการเตรียมประชุมตอนบาย
ด&วยเวลาจำกัด จึงเสนอให&มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ เวลา ๑๓.๓0 น.
และหลังประชุมให&ดำเนินการสรุปผลการประชุมแปรญัตติสงประธานสภา ฯ ให&เสร็จสิ้นภายในวันนั้น จะทำให&
การแจ&งผลการพิจารณาให&ประธานทราบ เปXนไปตามกำหนด คือไมน&อยกวา 48 ชั่วโมง กอนวันประชุมครั้ง
ตอไป ไมทราบวาที่ประชุมเห็นเปXนประการใด
ประธานสภาฯ - ตามที่ นายสีไท จิตอารี ได&เสนอให&สามารถยื่นคำแปรญัตติได&ตั้งแตวันนี้เปXนต&นไป จนถึงวันที่ 1๒
สิงหาคม 25๖๔ เวลา 1๑.๓0 น. และให&คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะประชุมกัน ในวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔
เวลา ๑๓.๓0 น. ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม
ที่ประชุม - เห็นชอบตามเสนอ ทาน ด&วยคะแนนเสียง จำนวน 1๓ ตอ 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปXนรับหลักการรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] 256๕ ในวาระ
แรก และได&แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ ทาน คือ 1.นายสกล เกียรติมีแสง 2. นายณรงค# พงษ#ด&วง
3. นายเพชร ฮังคำ พร&อมกำหนดให&สามารถยื่นคำแปรญัตติได&ตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ ภายใน
เวลา ๑๑.๓0 น. และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะประชุมพิจารณา ในวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ เวลา ๑๓.๓0
น. ณ ห&องประชุมสภา ฯ แหงนี้ คณะกรรมการแปรญัตติต&องทำงานหนักมาก ต&องขอขอบคุณทั้ง 3 ทาน ไว& ณ
ที่นี้ และขอความอนุเคราะห#ทานนายกองค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&ให&เจ&าหน&าที่ เตรียมห&องประชุมสภา ฯ
ไว&ตามกำหนดเวลา เพื่อคณะกรรมการจะได&มาปฏิบัติหน&าที่รอรับคำแปรญัตติ และประชุม ได&ตามกำหนดเวลาที่
กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การประชุมพิจารณารางข&อบัญญัติงบประมาณครั้งนี้ จะเปXนวันหยุดราชการโดยสวนใหญ
ผมจึงขอให&ทุกทานได&เข&ารวมตามกำหนดด&วย และผมจะรอรับรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติใน
วันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ พร&อมสงตอสมาชิกภายในวันที่ 12 สิงหาคม เชนกัน

-๙นายอธิพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - คณะผู&บริหารและเจ&าหน&าที่พร&อมเข&ารวม และจะดำเนินการให& ครับ
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ - ผมมีเรื่องที่ต&องแจ&งให&สมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ได&ถือปฏิบัติ คือ เรื่องการเข&ารวมประชุมประชาคมท&องที่
ท&องถิ่น ของให&ทุกทานเห็นความสำคัญและเข&ารวมประชุมด&วยทุกครั้ง หากมีภารกิจให&แจ&งรองสมศักดิ์ด&วย
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - หากไมมีเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมอีก ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู&มีเกียรติทุกทานที่เข&ารวม
การประชุมในครั้งนี้ ขอปIดประชุมครับ
ปIดประชุมเวลา 1๒.๓0 น
สุปาณี ศรีใหญ
(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ) ผู&บันทึกการประชุม
เลขานุการสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน
ป+7ง หอมดอก
(นายป+7ง หอมดอก) ผู&ตรวจรายงานการประชุม
สมาชิก อบต. หมู 4
จารึก ท&าวคาม
(นายจารึก ท&าวคาม) ผู&ตรวจรายงานการประชุม
สมาชิก อบต. หมู 8
ที่ประชุมสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน มีมติรับรองรายงานการประชุมแล&ว
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

พิเชษฐ กอเกิด
(นายพิเชษฐ กอเกิด) ผู&รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน

คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางข0อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปCงบประมาณ 256๕
วันจันทร ที่ ๙ สิงหาคม 25๖๔
ณ ห0องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู&มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหนง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1 นายสกล เกียรติมีแสง
คณะกรรมการ (ส.อบต. ม.๗) สกล เกียรติมีแสง
ประธาน
2 นายณรงค# พงษ#ด&วง
คณะกรรมการ (ส.อบต. ม.๑) ณรงค# พงษ#ด&วง
เลขานุการ
3 นายเพชร ฮังคำ
คณะกรรมการ (ส.อบต. ม.๒) เพชร ฮังคำ
6 นางสาวสุปาณี ศรีใหญ
เลขานุการสภา อบต.ปอน
สุปาณี ศรีใหญ
เริ่มประชุมเวลา 1๓.๓0 น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ0งให0ที่ประชุมทราบ
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป] 25๖๕
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการ สภา ฯ - ตามที่สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&ประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมีมติรับหลักการแหงรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร&อมทั้งได&คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
สภา ฯ จำนวน ๓ ทาน คือ 1.นายเพชร ฮังคำ 2.นายสกล เกียรติมีแสง 3.นายณรงค# พงษ#ด&วง นั้ น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วยข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข&อ ๑๐๙ การนั ดประชุ มและเปI ดประชุมคณะกรรมการสภาท&องถิ่น ครั้งแรก ให&เปX นหน& าที่ ของ
เลขานุการสภาท&องถิ่น
เพื่อประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ เพื่อเลือกประธาน ฯ และ เลขานุการ ซึ่งได&แจ&งการประชุมครั้งนี้
ในการประชุมสภา ฯ เมื่อชวงเช&าไปแล&วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได&มาประชุมครบถ&วนแล&ว จึงใคร
ขอให&ทั้ง ๓ ทาน ได&เสนอผู&เหมาะสมเปXนประธานกอน แล&วจึงจะได&เลือกเลขานุการ ฯ ในลำดับตอไป ขอเชิญ
เสนอชื่อผู&เหมาะสมเปXนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งนี้
นายเพชร ฮังคำ – ผมขอเสนอ นายสกล เกียรติมีแสง เปXนประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายณรงค พงษด0วง - ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ฮังคำ เห็นควรให&นายสกล เกียรติมีแสง เปXนประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติในป]นี้
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการ สภา ฯ - ตามที่เสนอมา ถือวาเปXนมติที่ประชุมเห็นชอบให&นายสกล เกียรติมีแสง
เปXนประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจำป] ๒๕๖๕
- ลำดับตอไป เปXนการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ขอเชิญทานได&เสนอผู&ที่เหมาะสม
ทำหน&าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ คะ

-2นายสกล เกียรติมีแสง - ผมขอเสนอนายณรงค# พงษ#ด&วง เปXนเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ครับ
นายเพชร ฮังคำ - ผมเห็นชอบให&นายณรงค# พงษ#ด&วง เปXนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
นส.สุ ป าณี ศรี ใหญ เลขานุ ก าร สภา ฯ - ถื อได& วามติ ที่ป ระชุ มเห็ น ชอบให& น ายณรงค# พงษ# ด& วง เปX น เลขานุ การ
คณะกรรมการแปรญัตติ
- จากการประชุมสภา อบต.ปอน เมื่อเช&านี้ ได&กำหนดให&ผู&ประสงค#จะแปรญัตติสามารถยื่นคำแปรญัตติ
ได&ตั้งแตบัดนี้ คือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หลังสิ้นสุดการประชุมนี้ โดยประมาณเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. และ
ตั้ งแตวั น ที่ 1๐-๑๑ สิ งหาคม 25๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐0 น. และวั น ที่ 1๒ สิ งหาคม 25๖๔ เวลา
๐๗.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และให&คณะกรรมการ ฯ ประชุมพิจารณาคำแปรญั ตติ ในวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔
เวลา ๑๓.๓0 น. ของ ขอเรียนเชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได&ดำเนินการประชุมและมอบหมาย
งานตอไป
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - ตามมติที่ประชุม กำหนดให&ผู&ประสงค#แปรญัตติงบประมาณรายจาย
ประจำป]งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถเสนอคำแปรญัตติได& ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ เวลา
1๑.๓0 น. ผมจึงขอให&คณะกรรมการแปรญัตติทุกทานได&มาปฏิบัติหน&าที่รอรับการยื่นคำแปรญัตติที่ห&องประชุม
สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน ตั้งแตเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้ จนถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. และในวันที่ ๑๐ – 1๑
สิงหาคม 25๖๔ เวลา 0๗.๐0 – 1๘.๐0 น. วันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ เวลา ๐๗.๓๐-1๑.๓0 น. ซึ่งเราทั้ง ๓
คน ต&องมารอรับการยื่นคำแปรญัตติตามวัน – เวลาที่นำเรียนข&างต&น และตอนบายของในวันที่ 1๒ สิงหาคม 25
๖๔ เวลา ๑๓.๓0 น. จะประชุมพิ จารณาญั ต ติที่ มีผู& มายื่ น ตามลำดั บ และหลังปI ด ประชุ มวัน นี้ ผมจะได& ออก
หนังสือเชิญนายก อบต.ปอน และผู&เกี่ยวข&องเข&ารวมชี้แจงการแปรญัตติครั้งนี้ รวมทั้งหลังเสร็จสิ้นการประชุมใน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เราต&องชวยกันสรุป ทำบันทึกรายงานทานประธานสภา ฯ ให&เสร็จสิ้นในวันนั้นเลย
เพื่ อ ที่ ท านประธานจะได& ส งรายงานการประชุ ม ให& ส มาชิ ก สภา ฯ ทั น ตามกำหนด โดยผมขอมอบหมาย
ผู&รับผิดชอบหลักในการพิจารณาข&อบัญญัติงบประมาณเบื้องต&น เพื่อประกอบการแปรญัตติดังนี้
คุณ เพชร ฮั งคำ รับ ผิด ชอบ (๑) คำแถลง (๒) รายจาย ด& านบริห ารงานทั่ วไป (๓) รายจาย ด&านการ
ดำเนินงานอื่น คุณณรงค# พงษ#ด&วง รับผิดชอบ (๑)ประมาณการรายรับ (๒)รายจาย ด&านบริการชุมชนและสังคม
และผมจะพิจารณา รายจาย ด&านการเศรษฐกิจ แตทั้งนี้ไมปIดโอกาสที่ทานจะผิดพิจารณาด&านอื่น ๆ นะครับ
ที่ประชุม - รับทราบ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - หากที่ประชุมไมมีประเด็นเพิ่มเติม ผมก็ขอขอบคุณ และปIดการประชุม
ปGดประชุม เวลา 1๔.๐0 น
สุปาณี ศรีใหญ
ผู&จดบันทึกการประชุม
(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
เลขานุการสภา อบต.ปอน
สกล เกียรติมีแสง
ผู&ตรวจรายงานการประชุม
(นายสกล เกียรติมีแสง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ

การประชุมแปรญัตติรางข0อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปCงบประมาณ พ.ศ. 256๕
วันพฤหัสบดี ที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔
ณ ห0องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู&มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสกล เกียรติมีแสง
2 นายเพชร ฮังคำ
3 นายณรงค# พงษ#ด&วง
4 นายอธิศพัฒน# เรศมณเทียร
๕ นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ตำแหนง
ลายมือชื่อ
ประธานกรรมการแปรญัตติ
สกล เกียรติมีแสง
คณะกรรมการแปรญัตติ
เพชร ฮังคำ
กรรมการ/เลขานุการ
ณรงค# พงษ#ด&วง
นายก อบต.ปอน อบต.ปอน
อธิศพัฒน# เรศมณเทียร
ปลัดองค#การบริหารตำบลปอน สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ – เรียนที่ประชุมทุกทาน วันนี้เปXนวันที่คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะได&พิจารณาราง
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ ป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค#การบริหารสวนตำบลปอน เมื่อครบ
องค#ประชุมแล&ว ผมขอเปIดประชุม และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ0งให0ที่ประชุมทราบ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - ในวันนี้ ถือวาเปXนการประชุมกันครั้งที่ 2 ในการพิจารณางบประมาณ ป] 256๕
ตามที่ สภา อบต.ปอน ได& ป ระชุมสภาฯ สมั ยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ ๒/25๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิ งหาคม 25๖๔ ได&
พิ จ ารณารางข& อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจาย ประจำป] งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมี มติ วาระที่ ๑ ขั้ น รั บ
หลักการแล&ว พร&อมทั้งได&คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติ ฯ จำนวน ๓ ทานโดยมีผู&รับรองถูกต&อง
ตามระเบียบการประชุมสภาท&องถิ่น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได&ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ ฯ และ
เลขานุการ ฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีมติดังนี้
๑. นายสกล เกียรติมีแสง
เปXน ประธานกรรมการแปรญัตติ
๒. นายเพชร ฮังคำ
เปXน กรรมการ
๓. นายณรงค# พงษฺด&วง
เปXน กรรมการและเลขานุการ
พร&อมทั้งได&มีประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบรอยแลว
ที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - ขอให&ที่ทานได&ตรวจดูรายงานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป] 256๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 25๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มี
คณะกรรมการทานใดจะแก&ไขรายงานการประชุมหรือไม
- หากไมมี ขอมติรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม – มีมติรับรองรายงานการประชุม ด&วยคะแนนเสียง ๒ ตอ ๐ เสียง ประธาน ฯ งดออกเสียง

-๒ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณารางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นายสกล เกี ยรติ มี แ สง ประธาน ฯ - ในวัน นี้ สภาองค# การบริห ารสวนตำบลปอนได& มอบหมายให& พิจ ารณาราง
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำ ป] พ.ศ. 256๕ ที่เสนอโดยผู&บริหาร อบต. ปอน และได&ผานในชั้นรับ
หลักการจากสภา ฯ มาแล&ว ปรากฏวา จนถึงเมื่อเช&านี้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา๑๑.๓๐ น.ไมมีผู&ยื่นคำ
แปรญัตติแตประการใด ผมจึงใครขอให&ที่ประชุมได&รวมกันพิจารณาด&วยความละเอียดรอบครอบ เพื่อให&ราง
ข&อบัญญัติดังกลาวจะกอให&เกิดประโยชน#ตอชุมชนและประชาชนตำบลปอนอยางแท&จริง
- ขอเชิญเลขานุการ ฯ ได&ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข&อง
นายณรงค พงษด0วง เลขานุการ ฯ – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด&วย ข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เกี่ยวข&องมีดังนี้
ข&อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได&พิจารณาแล&ว จะต&องเสนอรางข&อบัญญัตินั้นตามรางเดิม และ
ตามที่มีการแก&ไขเพิ่มเติม พร&อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาท&องถิ่น รายงานนั้นอยาง
น&อยจะต&องระบุวา ได&มีหรือไมมีการแก&ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข&อใดบ&าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด&วยการแปรญัตตินั้นเปXนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญั ตติตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด&วย และให&ประธานสภาท&องถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาท&องถิ่นไมน&อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมพิจารณา เว&นแตกรณีต&องพิจารณาเปXนการดวน ให&คณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภา
ท&องถิ่นด&วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข&อสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข&อ ๕๙ การแปรญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได&เฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลด
จำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย และจะต&องมีจำนวนสมาชิกสภาท&องถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
คำแปรญัตติให&เสนอลวงหน&าเปXนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา
ที่สภาท&องถิ่นกำหนด ตามข&อ ๔๕ วรรคสาม และ ข&อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข&อ ๖๐ ห&ามไมให&แปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค#ของ
จำนวนเงินที่ขออนุมัติจาย เว&นแตจะได&รับคำรับรองจากผู&บริหารท&องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู&บริหารท&องถิ่น
เปXนผู&แปรญัตติ
ข&อ ๖๑ ห&ามไมให&แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข&อผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใช&ต&นเงินกู&
(๒) รายจายซึ่งเปXนจำนวนเงินที่ต&องจายตามกฎหมาย
ถ&ามีป+ญหาวา รายจายรายการใดมีข&อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ให&ประธานสภาท&องถิ่นเปXนผู&
วินิจฉัยชี้ขาด
ข&อ ๑๑๐ ญัตติรางข&อบัญญัติที่สภาท&องถิ่นลงมติรับหลักการ และสงให&คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ตามข&อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล&วจะต&องเสนอรางข&อบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการ
แก&ไขเพิ่มเติม พร&อมทั้งรายงานยอยื่นตอประธานสภาท&องถิ่น รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางน&อยต&องระบุวา ได&
มีหรือไมมีการแก&ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข&อใดบ&าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด&วย
การแปรญัตตินั้นเปXนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด&วย
ที่ประชุม – รับทราบ

-๓นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - ตามประชุมสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ได&กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำแปรญัตติ รางข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแตวันที่ ๙ สิงหาคม 25๖๔ ถึง วันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ ถึง
เวลา ๑๑.๓๐ น. เปXนระยะเวลา ๒๗ ชั่วโมง ที่คณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติหน&าที่รอรับการยื่นคำแปรญัตติ
ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏวาไมมีผู&เสนอคำแปรญัตติแตอยางใด ฉะนั้นขอให&คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดรางข&อบัญญัติในแตละแผนงานไปตามลำดับ
เริ่มจากคำแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำป] เชิญคุณเพชร และกรรมการอภิปรายเพิ่มเติม
นายเพชร ฮังคำ - ตามที่ได&พิจารณาคำแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำป] รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป] ๒๕๖๕ ที่ผู&บริหาร อบต.ปอน เสนอมา เปXนไปตามที่ระบบ e-laas กำหนด ครบถ&วนทุกประการ ผมจึง
ขอเสนอให&ยืนตามรางเดิม
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ฮังคำครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา คำแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำป]
๒๕๖๕ ให&ยืนตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายรับ ตามที่เสนอมาวงเงิน ๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามสิบล&านสามแสนบาท)
ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณณรงค# ครับ
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นวาวงเงินลดจากป] ๒๕๖๔ เล็กน&อย แตครบถ&วน เหมาะสม เห็นควรยืนตามรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายณรงค# ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายประจำป]
๒๕๖๕ ให&ยืนตามรางเดิม
ตอไปเปX น ประมาณการรายจาย ด& า นบริ ห ารทั่ ว ไป แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป เสนอมาวงเงิ น
๑๓,๖๖๔,๔๔๐ บาท (สิบสามล&านหกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร&อยสี่สิบบาท) ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณเพชร
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกี ย รติ มี แ สง ประธาน ฯ - สรุ ป กรรมการแปรญั ต ติ เห็ น วา งบประมาณ ด& า นบริ ห ารทั่ ว ไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ของงบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&ยืนตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน เสนอมาวงเงิน
๗๘๙,๓๖๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก&าพันสามร&อยหกสิบบาท) ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณเพชร
นายเพชร ฮังคำ– ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม ครอบคุลมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ของงบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านบริการชุมชนและสังคม เริ่มจากแผนงานการศึกษา เสนอมาวงเงิน
๓,๗๗๐,๔๐๐ บาท (สามล&านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร&อยบาท) ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณณรงค#
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายณรงค# ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกี ย รติ มี แ สง ประธาน ฯ - สรุ ป กรรมการแปรญั ต ติ เห็ น วา งบประมาณ ด& า นบริ ก ารชุ ม ชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา ของงบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&ยืนตามรางเดิม

-๔ตอไปเปXนประมาณการรายจาย แผนงานสาธารณสุข เสนอมาวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห&าหมื่น
บาท) ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณณรงค#
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายณรงค# ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
สาธารณสุข ของงบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน เสนอมาวงเงิน
๑,๗๘๔,๕๘๐ บาท (หนึ่งล&านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห&าร&อยแปดสิบบาท) ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณ
ณรงค#
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายณรงค# ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน ของงบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านบริการชุมชนและสั งคม แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน
เสนอมาวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห&าหมื่นบาท) ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณณรงค#
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายณรงค# ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
สร&างความเข&มแข็งของชุมชน ของงบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปX น ประมาณการรายจาย แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ เสนอมาวงเงิ น
๔๙๕,๐๐๐ บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณณรงค#
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายณรงค# ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ของงบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&ยืนตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านการเศรษฐกิจ แผนงานแรก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เสนอมาวงเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท (สองล&านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งผมเปXนตัวหลักในการศึกษาพิจารณา ผม
เห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนตามรางเดิม คณะกรรมการทานอื่นเห็นเปXน
ประการใดครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับทานประธาน ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายณรงค พงษด0วง –ผมก็เห็นด&วยกับทานประธาน ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกี ย รติ มี แ สง ประธาน ฯ - สรุ ป กรรมการแปรญั ต ติ เห็ น วา แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา ของ
งบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร เสนอมาวงเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ ด หมื่ น ห& า พั น บาท) และแผนงานนี้ ผ มก็ เปX น ตั ว หลั กในการศึ ก ษาพิ จ ารณา ผมเห็ น วาครบถ& ว น
เหมาะสม และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนตามรางเดิม ทานอื่นเห็นเปXนประการใดครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับทานประธาน ยืนยันตามรางเดิมครับ

-๕นายณรงค พงษด0วง –ผมก็เห็นด&วยกับทานประธาน ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกี ยรติ มีแ สง ประธาน ฯ - สรุป กรรมการแปรญั ต ติ เห็น วา ด& านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ของ
งบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง เสนอมาวงเงิน ๖,๔๔๑,๒๒๐
บาท (หกล&านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร&อยยี่สิบบาท) ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายณรงค พงษด0วง – ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญั ตติ เห็นวา ด&านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ของ
งบประมาณรายจายประจำป] ๒๕๖๕ ให&คงตามรางเดิม
กรรมการทานใดมีข&อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมอะไรเชิญครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมได& พิ จารณาประกอบแผนพั ฒ นาห& าป] ที่ อบต.ปอน มี ห นั งสื อแจ&งให& ท บทวนแผน หาความ
ต&องการของหมูบ&าน มีการเรียงลำดับความสำคัญ และมีการเพิ่มเติมแผน รวมทั้งได&มีการประสานงานสอบทาน
กับชุมชนเปXนระยะ ๆ มาโดยตลอด กอนยกรางเปXนข&อบัญ ญัติ ฯ ผมจึงเห็นวาครบถ&วน ครอบคลุม และเปXน
ธรรม จึงเห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - เนื่องจากไมมีผู&ยื่นคำแปรญัตติ ตลอด 3 วันที่ผานมา และคณะกรรมการ
ทุกทานได&นำข&อบัญ ญั ติไปศึกษาและเห็น ควรยืนตามรางเดิม กอนลงมติผมขอเชิญ ทานนายก อบต.ปอน มี
ข&อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือเปลาครับ ขอเรียนเชิญ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ผมไมมีข&อเสนอแนะเพิ่มเติมครับ แตขอขอบคุณคณะกรรมการแปร
ญัตติทุกทานที่ได&มาปฏิบัติหน&าที่ ในการรอรับคำแปรญัตติ โดยปฏิบัติงานเช&ากวาเวลาราชการ และกลับหลัง
เวลาราชการด&วย ซึ่งแสดงให&เห็นวาทุกทานให&ความสำคัญในการจัดทำข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป]
๒๕๖๕ อยางดียิ่ง จนกระทั่งรวมประชุมกันในวันนี้ ผมและคณะบริหาร อบต.ปอน จะพยายามดำเนินการพัฒนา
ตำบลปอน ตามที่เคยแถลงไว& ด&วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน#สุขของชาวตำบลปอนทุกคน ขอบคุณครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - ผมขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป] 256๕ ขององค#การบริหารสวนตำบลปอน วามีมติเห็นชอบให&ยืนตามรางเดิม กี่เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให&ยืนตามรางเดิม ของ รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่ นายกองค#การบริหารสวนตำบลปอนเสนอ ทุกประการด&วยคะแนน ๓ ตอ 0 เสียง
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - หากที่ประชุมมีมติยืนตามรางเดิม ก็จะได&นำผลการประชุมในวันนี้ให&ที่
ประชุมสภา ฯในวาระตอไป มีทานใดมีเรื่องอื่นจะเสนออีกหรือไม ถ&าไมมีก็ขอขอบคุณ ขอปIดการประชุม ครับ
ปGดประชุม เวลา 1๕.๐0 น
ณรงค# พงษ#ด&วง
ผู&จดบันทึกการประชุม
(นายณรงค# พงษ#ด&วง)
เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
สกล เกียรติมีแสง
ผู&ตรวจรายงานการประชุม
(นายสกล เกียรติมีแสง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ ๓/25๖๔
วัน อาทิตย ที่ 1๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔
ณ ห0องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
- ผู0มาประชุม
ที่

ชื่อ –สกุล

ตำแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายพิเชษฐ กอเกิด
นายสมศักดิ์ เทพวงศ#
นายณรงค# พงษ#ด&วง
นายเมือง อินป+ญญา
นายเพชร ฮังคำ
นางสาวนันท#นลิน หอมดอก
นายบุญชุม วงศ#สุวรรณ
นายเด็ด หอมดอก
นายป+7ง หอมดอก
นายสีไท จิตอารี
นายชุติพนธ# วันต<ะ
นายสกล เกียรติมีแสง
นายสุจินต# ท&าวคาม
นายจารึก ท&าวคาม
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ประธานสภาฯ อบต.ปอน
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 1
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 2
สมาชิก อบต. หมู 3
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 4
สมาชิก อบต. หมู 5
สมาชิก อบต. หมู 6
สมาชิก อบต. หมู 7
สมาชิก อบต. หมู 8
สมาชิก อบต. หมู 8
เลขานุการสภา อบต.ปอน

ผู&ลา ผู&ขาด -

ลายมือชื่อ

พิเชษฐ กอเกิด
สมศักดิ์ เทพวงศ#
ณรงค# พงษ#ด&วง
เมือง อินป+ญญา
เพชร ฮังคำ
นันท#นลิน หอมดอก
บุญชุม วงศ#สุวรรณ
เด็ด หอมดอก
ป+7ง หอมดอก
สีไท จิตอารี
ชุติพนธ# วันต<ะ
สกล เกียรติมีแสง
สุจินต# ท&าวคาม
จารึก ท&าวคาม
สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

-2ผู&เข&ารวมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
นายอธิศพัฒน# เรศมณเทียร
นายสุพงศ# ขะจาย
นายสุกิจ เทพจันตา
นายวรจักษ# กิตติวงค#
นางสาวระเบียบ ไชยวิชู
นางสาวเพชรรัตน# นิ่มพริก
ส.อ.เอกพจน# ทะกอง
นายสม หอมดอก
นายเสกสม แสนสึก
นายกฤษฎาภัณฑ# นันต<ะปIน
นายแสวง ท&าวคาม
นายถนัด บานเย็น

ตำแหนง
นายก อบต.ปอน
รองนายก อบต.ปอน
นายชางโยธา
รองปลัด อบต.ปอน
หัวหน&าสวนการคลัง
เลขานุการ นายก อบต.ปอน
นักวิเคราะห#นโยบายฯ
ผู&ใหญบ&าน หมู ๔
ผู&ใหญบ&าน หมู 3ผ
ผู&อำนวยการกองการศึกษา
ผู&ใหญบ&านหมู 8
กำนันตำบลปอน

ลายมือชื่อ
อธิศพัฒน# เรศมณเทียร
สุพงศ# ขะจาย
สุกิจ เทพจันตา
วรจักษ# กิตติวงค#
ระเบียบ ไชยวิชู
เพชรรัตน# นิ่มพริก
เอกพจน# ทะกอง
สม หอมดอก
เสกสม แสนสึก
กฤษฎาภัณฑ# นันต<ะปIน
แสวง ท&าวคาม
ถนัด บานเย็น

หมายเหตุ

นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภาฯ- เรียน ประธานสภา อบต. ตามที่ได&แจ&งนัดประชุม สมัย 3 ครั้งที่ ๓/25๖๔
โดยได&กำหนดวันประชุม พิจารณา วาระ 2 และ 3 ในวันอาทิตย# ที่ 1๕ สิงหาคม 25๖๔ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด&วย ข&อบังคับการประชุมสภาท&องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก&ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข&อ ๒๕ ได&ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน หมู ที่ 1 – 8 แล&ว
ปรากฏวาสมาชิกสภาทุกหมู มาครบองค#ประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน
ได&ทำการเปIดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ ๓ /25๖๔ เปXนลำดับตอไป
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ&งให&ทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา ฯ - ทานนายก อบต.ปอน , สมาชิกสภา อบต.ปอน และผู&มีเกียรติทุกทาน ต&อง
ขอขอบคุณทุกทานมารวมประชุมในวันนี้ แม&จะเปXนวันอาทิตย#ก็ตาม แตเนื่องจากถูกกำหนดด&วยระยะเวลาของ
สมัยประชุมสมัยสามัญ ที่ 3/๒๕๖๔ ที่กำหนดห&วงเวลา คือ วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม เทานั้น หลังจากนั้นจะต&อง
ขออนุญาตจากทานนายอำเภอ เพื่อให&การพิจารณาข&อบัญญัติ งบประมาณรายจายป] งบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จ
สิ้น ภายในสมัยประชุม จึงได&เปIดการประชุมในวันนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - เรียนเชิญเลขานุการสภา ฯ
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภาฯ - ตามที่ได&แจ&งรายละเอียดให&ที่ประชุมสภา ฯ ทราบถึงรายงานการประชุมครั้งที่
ผานมาเปXนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ ๒ /25๖๔ ลง วัน จันทร# ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔
ขอให&ที่ประชุมได&ทบทวนรายงานการประชุมอีกครั้งวาจะเพิ่มเติมหรือแก&ไขเรื่องใด
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - หากไมมี ผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัย 3 ครั้งที่ ๒ /25๖๔
ที่ประชุม - มีมติรับรองเปXนเอกฉันท# ด&วยคะแนน 1๓ ตอ 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ญัตติที่ค&างพิจารณา (การพิจารณาข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป]งบประมาณ 256๕)
ประธานสภาฯ - ในระเบียบนี้เปXนการพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได&พิจารณารางข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป] พ.ศ. 256๕ ได&ประชุมเมื่อวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓0 น และ
ได&สงรายงานการประชุมดังกลาวฯ ให&สภาฯ เปXนที่เรียบร&อยแล&ว และสภา ฯ ได&สำเนาแจ&งสมาชิกทุกทาน
เมื่อวันที่ 1๒ สิงหาคม 25๖๔ แล&ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได&ชี้แจงตอไป
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.ปอนทุกทาน
ตามที่ได& กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ตั้งแต วันที่ ๙ – 1๒ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภา
องค#การบริหารสวนตำบลปอน และผู&เกี่ยวข&องทานใดยื่น แปรญั ตติ แตอยางใด และคณะกรรมการแปรญั ตติ
พิ จ ารณาในแตละแผนงานและเห็ น วา ข& อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจำป] งบประมาณ พ.ศ.256๕
ครอบคลุมแล&ว ไมมีการเปลี่ยนแปลงแก&ไข รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] พ.ศ. 256๕ แตอยางใด
และมีมติเห็นชอบยืนตามรางเดิม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอนได&กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ
ตั้งแตวันที่สภาฯ อบต.ปอน มีมติรับหลักการแหงรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป]งบประมาณ พ.ศ.
256๕ โดยเริ่มยื่นญัตติได&ตั้งแตวันจันทร# ที่ ๙ ถึง วันที่ 1๒ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๔ ปรากฏวาไมมีผู&ยื่นเสนอคำ
แปรญั ตติ ดังนั้ น จึงถือวาผานวาระ 2 จึ งใครขอมติที่ป ระชุ มเห็ น ชอบในการแปรญั ต ติยื น ตามรางเดิ ม ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ
ที่ประชุม – มีมติเห็นชอบตามรางเดิมที่ผู&บริหารเสนอโดยไมมีการแก&ไข ๑๓ ตอ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5 - ขั้นลงมติ
นายพิเชษฐ กอเกิด -ประธานสภาฯ – ในวาระตอไป เปXนการลงมติ เมื่อที่ประชุมได&เห็นชอบโดยไมมีการแก&ไขแล&ว ผม
ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม – มีมติเปXนเอกฉันท#เห็นชอบรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] พ.ศ. 256๕ ด&วยคะแนนเสียง 1๓
ตอ 0 เสียง (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) ให&ตราเปXนข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป] พ.ศ. 256๕ ของ
องค#การบริหารสวนตำบลปอนตอไป
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ผมขอขอบคุณที่สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอนทุกทาน ที่มีมติ
เห็นชอบ รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป]งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขององค#การบริหารสวนตำบลปอน
เพื่อที่จะได&ตราเปXนข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป]งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตอไป ผมและคณะ
ผู&บริหารจะพยายามบริหารงบประมาณตามข&อบัญญัติดังกลาว ตามหลักธรรมาภิบาล และกอให&เกิดประโยชน#
สูงสุด แกพอแมพี่น&องประชาชนชาวตำบลปอน
ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ - ขอเชิญหนวยงานอื่นๆที่จะมีเรื่องจะแจ&งให&ที่ประชุมสภาฯได&ทราบก็ขอเชิญครับ

-๔นายสุพงศ ขะจาย รองนายก อบต. - ขอเรียนให&ทุกทานได&ทราบ ผลการพิจารณาของกรมสงเสริมการปกครองท&องถิ่น
ในกรณีที่ อบต.ปอน ขอใช&เงินเหลือจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ อบต.ปอน ได&รับ ประจำป]งบประมาณ
๒๕๖๔ ได&รับการอนุมัติ ๒ โครงการ คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ&าน บ&านใหม หมู ๕ และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคำ-ห&วยสะแตง ตกไปหนึ่ง โครงการคือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคำห&วยสะแตง ที่ใช&งบประมาณ หนึ่งแสนบาท สวนโครงการกอสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ&านเฉลิมราช หมู ๘
สรร และโครงการ ถนนแอสฟ+ลท#ติคคอนกรีต ที่ขอใช&เงินเหลือจาย ของกรมสงเสริมการปกครองท&องถิ่น รอการ
พิจารณาอยู จึงขอแจ&งให&ทราบ
ที่ประชุม – รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด -ประธานสภาฯ – มีทานใดในที่ประชุมแหงนี้ จะแจ&งเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม หากไมมี ผมขอขอบคุณ
ผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน และขอปIดการประชุมครับ
ปGดประชุมเวลา 1๕.00 น.
สุปาณี ศรีใหญ
(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ) ผู&บันทึกการประชุม
เลขานุการสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน
ป+7ง หอมดอก
(นายป+7ง หอมดอก) ผู&ตรวจรายงานการประชุม
สมาชิก อบต. หมู 4
จารึก ท&าวคาม
(นายจารึก ท&าวคาม) ผู&ตรวจรายงานการประชุม
สมาชิก อบต. หมู 8
ที่ประชุมสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน มีมติรับรองรายงานการประชุมแล&ว
พิเชษฐ กอเกิด
(นายพิเชษฐ กอเกิด) ผู&รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน

