รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/256๓
วัน ศุกร ที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๓
ณ ห/องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
- ผู/มาประชุม
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
นางสุนีย# บางเหลือง
นายสม หอมดอก
นางพิณทอง กรุณาดวงจิตร
นายถนัด บานเย็น
นายแสวง ท&าวคาม
นายแหวน ฮังคำ

ตำแหนง
นายก อบต.ปอน
หัวหน&าสำนักงานปลัด
รองนายก อบต.ปอน
นายชางโยธา
รองปลัด อบต.ปอน
ผู&อำนวยการกองคลัง
เลขานุการ นายก อบต.ปอน
นักวิเคราะห#นโยบายฯ
ผู&อำนวยการกองการศึกษา
ผู&ชวยผู&ใหญบ&าน หมู 3
ผู&ใหญบ&าน หมู ๔
ผู&ใหญบ&าน หมู 5
กำนันตำบลปอน
ผู&ใหญบ&านหมู 8
ผู&ใหญบ&านหมู ๑

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

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 1 /25๖๓ เปXนลำดับตอไป
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น.
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - ตามประกาศสภาองค#การบริหารสวนตำบล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา
องค#การบริหารสวนตำบล ปอน และสมัย สามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/25๖๓ 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 1
/25๖๓
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ/งให/ทราบ
๑.๑ เชิญรวมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ&าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันป[หลวง
๑.๒ เชิญรวมงานปลอยปลา เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ณ
อางเก็บน้ำ น้ำปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-3นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาฯทุ ก ทานรวมงานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ& า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป[หลวง ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ ณ หอประชุมอำเภอ
ทุงช&าง แบงเปXน ๓ ชวง เวลา 0๖.00 น ตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงชื่อถวายพระพร เวลา ๑๗.๓๐ น. วาง
พานพุมถวายและจุดเทียนชัยพระพร ขอให&สมาชิกสภา ฯ พร&อมกันในเวลา ๐๗.๓๐ น. และ เวลา ๑๗.๐๐ น.
1.๒ ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกทานรวมงานปลอยพันธุ#สัตว#น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ&าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป[หลวง ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ ณ
อางเก็บน้ำ น้ำปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เวลา ๑๐.00 น ซึ่งเปXนโครงการรวมระหวางประมงจังหวัดนาน
คณะกรรมการอางเก็บน้ำ น้ำปอน ฯ และ อบต.ปอน
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - เรียนเชิญทางเลขานุการสภาฯ
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภา ฯ – แจ&งรายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา เปXนการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 / 25๖๓ เมื่อวันศุกร# ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๓ ตามที่ได&สงสำเนารายงานการ
ประชุมให&กับสมาชิกสภาฯ ทุกทานพร&อมกับหนังสือนัดประชุมไปแล&ว ยังมีสมาชิกทานใดที่จะเพิ่มเติมหรือแก&ไขก็
ขอเรียนเชิญ
ที่ประชุม - ไมมี
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - หากที่ประชุมไมมีการแก&ไข เพิ่มเติม กระผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล&ว
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม เปXนเอกฉันท# 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 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น ๕ ป[ (เพิ่มเติม) ฉบับ ที่ ๕
๔.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจำป) ๒๕๖๓ โครงการศึกษาดูงาน ไปตั้งจายเป3นรายการ
ครุภัณฑ7เครื่องปรับอากาศ
๔.๓ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจำป) ๒๕๖๓ โครงการศึกษาดูงาน ไปตั้งจายเป3นรายการ
ครุภัณฑ7เครื่องพิมพ7
๔.๔ การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป) ๒๕๖๔
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - 4.๑ การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น ๕ ป[ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ เชิญ ทาน
นายก ฯ ครับ

-๔นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต. – เรียนทานประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน ผมขอ
อนุญาตให&นักวิเคราะห#นโยบายและแผนเปXนผู&ชี้แจงแทนครับ
สอ.เอกพจน ทะกอง นักวิเคราะหฯ – ตามที่ อบต.ปอน ได&จัดเวที อบต. สัญจร พบประชาชนทั้ง ๘ หมูบ&าน เมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา ได&รับแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากการประชุมประชาคมของบ&านเฉลิมราช หมูที่ ๘
โครงการกอสร&างหอกระจายขาวประจำหมูบ&าน และอบต.ปอน รวมกับคณะกรรมการพัฒนาท&องถิ่น ได&จัด
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนท&องถิ่นได&ประชุมเพื่อจัดทำรางแผนพัฒนาท&องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๕ และได&เสนอคณะกรรมการพัฒนาท&องถิ่นพิจารณาแล&วนำเสนอตอนายกองค#การบริหารสวนตำบลปอน
ในวันนี้ จึงได&นำรางแผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ขององค#การบริหารสวน
ตำบลปอน ให&สภา อบต.ปอน เห็นชอบ กอนพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช&แผน ฯ ตอไป รายละเอียดตามที่ได&
นำเรียนเปXนเอกสารแกทุกทาน
ขอให&ทานได&พิจารณา เห็นชอบ ครับ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา - หากไมมี ข&อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาท&องถิ่น ๕ ป[
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 1๓ ตอ ๐ เสียง ให&ใช&แผนพัฒนาท&องถิ่น ๕ ป[ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ ๔.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๓ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ#เครื่องปรับอากาศ ขอเชิญทานนายกองค#การบริหารสวน
ตำบลปอนได&ชี้แจง ขอเชิญครับ
นายอธิพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค#การบริหารสวนตำบล
ปอนและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน ในประเด็นนี้ ผมขออนุญาตให&ปลัด อบต.ปอน ในฐานะเจ&าหน&าที่งบประมาณ
เปXนผู&ชี้แจงรายละเอียดครับ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ปลัด อบต. – ตามข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได&เตรียมการดำเนินงาน ทั้งการจัดอบรมและศึกษาดูงาน ในเดือน
กุมภาพันธ# ๒๕๖๓ โดยได&จายคาจองที่พักเรียบร&อยแล&ว สถานการณ#โรคโควิด ๑๙ จึงได&ยกเลิกโครงการ และ
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห&องนายก อบต.ปอน เกิดชำรุด ได&ซอมบำรุงแล&ว แตยังมีป+ญหาน้ำรั่ว จึงจำเปXนต&อง
จัดหาเครื่องปรับอากาศใหม จึงใครขออนุมัติจากสภา อบต.ปอน ในการโอนงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๓
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ#
เครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดคุณลักษณะและราคา ตามมาตรฐานครุภัณฑ#เครื่องปรับอากาศ ของ
กรมบัญชีกลาง เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร&อมคาติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง
จึงนำเรียนเพื่อให&สมาชิกทุกทานได&พิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
ประธานสภาฯ - ตามที่ทานปลัดได&นำเสนอ มีสมาชิกทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ผมขอมติที่ประชุมวา
เห็นควรอนุมัติให&เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ# คอมพิวเตอร# ตามที่เสนอ ขอมติ ครับ
ที่ประชุม - มี มติ เห็ น ชอบให& เปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดครุภั ณฑ# คอมพิวเตอร# รายการที่ ๑ จำนวน 1๓ ตอ 0 เสีย ง
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง

-๕นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ ๔.๓ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๓ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ#เครื่องพิมพ# ขอเชิญทานนายกองค#การบริหารสวนตำบลปอน
ได&ชี้แจง ขอเชิญครับ
นายอธิพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค#การบริหารสวนตำบล
ปอนและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน ในประเด็นนี้ ผมขออนุญาตให&ปลัด อบต.ปอน ในฐานะเจ&าหน&าที่งบประมาณ
เปXนผู&ชี้แจงรายละเอียดครับ
นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ปลัด อบต. – ตามนำเรียนสมาชิกสภา ฯ ทุกทานไป ในวาระที่ผานมา วาได&ยกเลิกโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากเครื่องพิมพ# ที่นักทรัพยากรบุคคล ชำรุด เนื่องจาก
ใช&การมานานพอควร ได&ซอมบำรุงแล&ว แตยังมีป+ญหาในการพิมพ# จึงจำเปXนต&องจัดหาเครื่องพิมพ#ใหม จึงใครขอ
อนุมัติจากสภา อบต.ปอน ในการโอนงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๓ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
จำนวน ๒,๖๐๐ บาท ไปตั้งจายเปXนรายการใหม คือ ครุภัณฑ#เครื่องพิมพ# โดยกำหนดคุณลักษณะและราคา ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ# เครื่องพิมพ# ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
- เครื่องพิมพ#ชนิดเลเซอร# หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน&า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๖๐๐
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ#ไมน&อยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ#สำหรับกระดาษ A4 ไมน&อยกวา ๑๘ หน&าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมน&อยกวา ๘ MB
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จำนวนไมน&อยกวา ๑ ชอง
- มีถาดใสกระดาษได&ไมน&อยกวา ๑๕๐ แผน
- สามารถใช&ได&กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จึงนำเรียนเพื่อให&สมาชิกทุกทานได&พิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
ประธานสภาฯ - ตามที่ทานปลัดได&นำเสนอ มีสมาชิกทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ผมขอมติที่ประชุมวา
เห็นควรอนุมัติให&เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ# คอมพิวเตอร# ตามที่เสนอ ขอมติ ครับ
ที่ประชุม - มี มติ เห็ น ชอบให& เปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดครุภั ณฑ# คอมพิวเตอร# รายการที่ ๑ จำนวน 1๓ ตอ 0 เสีย ง
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - วาระที่ ๔.๔ การพิจารณารางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ พ.ศ.
256๔ นี้ ขอเชิญทานนายกองค#การบริหารสวนตำบลปอนได&แถลงประกอบการเสนอพิจารณางบประมาณ
รายจายประจำป[ งบประมาณ พ.ศ.256๔ 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#การ บริหารสวนตำบลปอน จึงขอชี้แจงให&ทานประธานและสมาชิกทุกทาน ได&ทราบถึง
สถานะทางการคลัง ตลอดจน หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในป[งบประมาณ พ.ศ. 256๔
ทั้งนี้ได&สงเอกสารฉบับรางให&ทุกทานได&พิจารณาแล&ว และในวันนี้ขอปรับปรุงสถานะการเงินการคลังให&เปXน
ป+จจุบัน ดังนี้

-๖1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในป[งบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ องค#กรปกครองสวน
ท&องถิ่น (องค#การบริหารสวนตำบลปอน) มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๖,๕๗๗,๐๕๓.๐๒ บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน ๒๑,๓๕๕,๗๒๘.๙๔ บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙,๓๔๔,๒๘๘.๕๒ 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
1.1.5 รายการที่ ได& กัน เงิน ไว& โดยยังไมกอหนี้ ผู กพั น จำนวน ๑ โครงการ รวม ๓๖,
๕๒๔.๐๐ 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 ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ ดังนี้
1) รายรับจริง จำนวน ๒๐,๓๐๑,๒๕๔.๖๒ บาท ประกอบด&วย
- หมวดภาษีอากร
จำนวน
๙,๖๘๓.๑๔ บาท
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จำนวน ๓๖,๒๐๐.๕0 บาท
- หมวดรายได&จากทรัพย#สิน
จำนวน ๖๙,๘๑๙.๓๗ บาท
- หมวดรายได&จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย# จำนวน
๑,๔๓๕.00 บาท
- หมวดรายได&เบ็ดเตล็ด
จำนวน ๑๑๑,๗๔0.00 บาท
- หมวดรายได&จากทุน
จำนวน
๕๓๘.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 1๑,๐๖๒,๙๔๓.๑๑ บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน ๙,๐๐๘,๘๙๖.00 บาท
2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให&โดยระบุวัตถุประสงค# จำนวน ๒๐๘,๗๕๕.00 บาท
3) รายจายจริง จำนวน 1๕,๖๑๓,๙๖๖.๑๓ บาท ประกอบด&วย
งบกลาง
จำนวน ๔,๕๑๙,๖๔๙.00 บาท
งบบุคลากร
จำนวน ๗,๐๐๐,๕๙๙.00 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน ๓,๐๘๗,๘๕๘.๑๓ บาท
งบลงทุน
จำนวน ๓๘๕,๓๐0.๐๐ บาท
งบรายจายอื่น
จำนวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน ๖๒๐,๕๖๐.๐๐ บาท
4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให&โดยระบุวัตถุประสงค# จำนวน

๒๐๘,๗๕๕.00 บาท

5) รายจายที่จายจากเงินสะสม
จำนวน ๑,๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
6) รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองสะสม
จำนวน
0.00 บาท
๗) รายจายที่จายจากเงินทุนกู&
จำนวน
0.00 บาท
ประมาณการรายรับ ประจำป[งบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท แยกได&ดังนี้

-๗๑. รายได&จัดเก็บเอง
- หมวดภาษีอากร ตั้งรับไว& ๑๐๕,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งรับไว& ๒๕๒,๕๐๐ บาท
- หมวดภาษีคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ตั้งรับไว& ๕๔,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้ง
รับไว& ๕๑,๐๐๐ บาท
- หมวดรายได&จากทรัพย#สิน ตั้งรับไว& ๑๕๒,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งรับไว& ๑๓๒,๐๐๐ บาท
- หมวดภาษีรายได&จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย# ตั้งรับไว& ๓,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓
ตั้งรับไว& ๓,๐๐๐ บาท
- หมวดรายได&เบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว& ๑๖๐,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งรับไว& ๑๐๒,๐๐๐ บาท
- หมวดรายได&จากทุน ตั้งรับไว& ๒,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งรับไว& ๕,๕๐๐ บาท
๒. รายได&ที่รัฐบาลเก็บแล&วจัดสรรให& ฯ ตั้งรับไว& ๑๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งรับไว&
๑๘,๑๕๔,๐๐๐ บาท
๓. รายได&ที่รัฐบาลอุดหนุนให& ฯ ตั้งรับไว& ๑๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งรับไว& ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
สรุป ป[ ๒๕๖๓ ณ ป+จจุบัน เงินอุดหนุนทั่วไปตั้งรับไว& ๙,๖00,000 บาท ได&รับเงินจัดสรรถึงป+จจุบัน
จำนวน ๙,๐๐๘,๘๙๖.00 บาท ยังไมเทากับงบที่ตั้งไว&ประมาณ ๕๙๑,๑๐๔.00 บาท
เงินรายได&ตั้งรับไว& ๑๘,๑๕๔,000 บาท มีเงินเข&าจำนวน ๑๑,๒๙๒,๓๘๕.๖๒ บาท ยังขาดอยู
๖,๘๖๑,๖๔๑.๓๘ บาท
และประมาณการรายจายประจำป[งบประมาณ ๒๕๖๔ ในลักษณะงบดุล จำนวน ๓๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบล&านหกแสนบาทถ&วน) แยกได& ดังนี้
- งบกลาง ตั้งจายไว& ๖,๕๗๘,๘๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งจายไว& ๖,๐๖๕,๖๓๐ บาท
- งบบุคลากร ตั้งจายไว& ๙,๙๑๐,๑๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งจายไว& ๙,๖๔๘,๗๒๐ บาท
- งบดำเนินงาน ตั้งจายไว& ๘,๖๗๓,๒๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งจายไว& ๘,๔๗๖,๘๕๐ บาท
- งบลงทุน ตั้งจายไว& ๔,๔๖๗,๙๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งจายไว& ๓,๑๐๘,๘๐๐ บาท
- งบรายจายอื่น ตั้งจายไว& ๒๐,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตั้งจายไว& ๒๐,๐๐๐ บาท
- งบเงินอุดหนุน ตั้งจายไว& ๙๕๐,๐๐๐ บาท ป[ ๒๕๖๓ ตัง้ จายไว& ๙๘๐,๐๐๐ บาท
ผมจึงขอเสนอ เสนอรางข&อบัญญัติประจำป[ ตามเอกสารรางข&อบัญญัติประจำป[งบประมาณ 256๔ ที่
ทุกทานได&รับตามลำดับตอไป (นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารรางข&อบัญญัติประจำป[งบประมาณ 256๔)
ซึ่งแผนงานโครงการ ที่นำเสนอนี้ ยึดหลักประโยชน#ตอชุมชน ความต&องการของประชาชน และความเปXนธรรม
ตามในการจัดบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล ขอให&ที่ประชุมสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอนได&โปรด
พิจารณารับหลักการขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ตอไป หากมีข&อสงสัยประการใดผมยินดีที่
ชี้แจงรายละเอียดให&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[ 256๔ จำนวน 1๓ ตอ 0 เสี ย ง
ประธานสภา ฯ งดออกเสียง

-๘ประธานสภาฯ - 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
ข&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 พงษด/วง ส.อบต.หมู ๑ – ผมขอเสนอให&มีคณะกรรมการ จำนวน ๓ ทาน ครับ
ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายสุจินต# ท&าวคาม
2. นายป+7ง หอมดอก
ประธานสภาฯ - ทานใดมีข&อเสนอเปXนอยางอื่นหรือไม
หากไมมี ผมขอมติเห็นชอบในการกำหนดจำนวน คณะกรรมการแปรญัตติข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป[ พ.ศ. 256๔ 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. 256๔ ครับ
นายชุติพนธ วันต?ะ ส.อบต. หมู ๖ - ผมขอเสนอนายสกล เกียรติมีแสง เปXนคณะกรรมการแปรญัตติทานแรกครับ
ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายเด็ด หอมดอก 2.นางสาวนันท#นลิน หอมดอก
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมทานใด จะเสนอผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ ๑ เพิ่มเติมหรือไม

-๙- หากไมมี หมายถึงที่ประชุม เห็นชอบให& นายสกล เกียรติมีแสง เปXนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทานแรก
- ลำดับตอไป ขอให&เสนอชื่อผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป[ งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทานที่สอง ครับ
นายเมือง อินปAญญา ส.อบต. หมู ๑ – ผมขอเสนอ นายจารึก ท&าวคาม ครับ
ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายเพชร ฮังคำ 2. นายสกล เกียรติมีแสง
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมทานใด จะเสนอผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ ๒ เพิ่มเติมหรือไม
ประธานสภาฯ - หากไมมี หมายถึงที่ประชุม เห็นชอบให& นายจารึก ท&าวคาม เปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป[ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทานที่สอง
- ลำดับตอไป ขอให&เสนอชื่อผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป[ งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทานที่สาม ครับ
นางสาวนันทนลิน หอมดอก ส.อบต.หมู ๒ – ดิฉันขอเสนอนายเพชร ฮังคำ เปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ ๓ คะ
ประธานสภาฯ - ขอผู&รับรอง 2 ทานครับ
ผู&รับรอง 1. นายสีไท จิตอารี
2. นายชุติพนธ# วันต<ะ
ประธานสภาฯ - ที่ประชุมทานใด จะเสนอผู&ที่สมควรเปXนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ ๓ เพิ่มเติมหรือไม
- หากไมมี หมายถึงที่ประชุม เห็นชอบให& นายเพชร ฮังคำ เปXนคณะกรรมการแปรญัตติรางข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป[ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทานที่สาม ซึ่งเปXนทานสุดท&าย
- ผู&ที่ถูกเสนอเปXนคณะกรรมการพิจารณารางได&แก 1.นายสกล เกียรติมีแสง 2. นายจารึก ท&าวคาม
3. นายเพชร ฮังคำ เมื่อที่ประชุมสภาฯได&เห็นชอบให&แตงตั้งทั้ง ๓ ทานที่ดังกลาวให&เปXนคณะกรรมการพิจารณา
รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[งบประมาณ พ.ศ. 256๔
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&

-๑๐และในการพิจารณาวาระที่สองให&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 1๔ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ เวลา 09.30 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 ๒๕๖๔ ที่
นายก อบต.ปอน ได&นำเสนอ และสมาชิกทุกทานได&พิจารณารับหลักการแล&ว ไปพิจารณาโดยละเอียด ประกอบ
กับญัตติที่จะมีผู&เสนอเข&ามา และจากคำแนะนำของเจ&าหน&าที่สำนักงานท&องถิ่นจังหวัดนาน ให&นับยี่สิบสี่ชั่วโมง
ของการปฏิบัติหน&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&แปรญัตติไมมาชี้แจง
ตามนัดเปXนเวลาเกินกวาสามสิบนาทีนับตั้งแตเวลาที่คณะกรรมการสภาท&องถิ่นได&เริ่มประชุมในวันนั้น ให&ถือวาผู&
แปรญัตติได&ถอนคำแปรญัตตินั้นแล&ว เว&นแตผู&แปรญัตติจะมีความจำเปXนที่ไมอาจมาชี้แจงได& และการประชุมเรื่อง
นั้นยังไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท&องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตตินั้นตอไปได&
ดังนั้นจึงใครขอให&ที่ประชุมรวมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และขอความกรุณาจาก
คณะกรรมการแปรญัตติได&แจ&งกำหนดนัดประชุมแกผู&เกี่ยวข&องตามระเบียบ ฯ ข&อ ๑๕ ตอไป
นายสีไท จิตอารี – ดูตามห&วงเวลาแล&ว ขอเสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติควรจะประชุมกันใน วันที่ 1๑ สิงหาคม
25๖๓ เวลา ๐๙.00 น. โดยผู&ต&องการเสนอคำแปรญัตติได& ก็สามารถสงคำแปรญัตติได&ตั้งแตบัดนี้เปXนต&นไป
โดยเห็นควรให&คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ทาน ปฏิบัติหน&าที่รอรับการยื่นญัตติตั้งแตวันนี้เวลาประมาณ
๑๔.๓๐ น.ถึง ๑๗.๐๐ น.เปXนเวลา ๒ ชัว่ โมง ๓๐ นาที และรอรับคำแปรญัตติตออีก ๓ วัน คือวันที่ ๘ - 1๐
สิงหาคม 25๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – 1๗.๐0 น. ณ ห&องประชุมสภา อบต.ปอน รวมระยะเวลาประมาณ ๒๖
ชั่วโมง ๓๐ นาที และประชุมกันในวันที่ 1๑ สิงหาคม 25๖๓ เวลา ๐๙.00 น. ณ ห&องประชุมสภา ฯ แหงนี้ ไม
ทราบวาที่ประชุมเห็นเปXนประการใด
ประธานสภาฯ - ตามที่ นายสีไท จิตอารี ได&เสนอให&สามารถยื่นคำแปรญัตติได&ตั้งแตวันนี้เปXนต&นไป จนถึงวันที่ 1๐
สิงหาคม 25๖๓ เวลา 1๗.๐0 น. และให&คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะประชุมกัน ในวันที่ 1๑ สิงหาคม 25๖๓
เวลา ๐๙.00 น. ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม
ที่ประชุม - เห็นชอบตามเสนอ ทาน ด&วยคะแนนเสียง จำนวน 1๓ ตอ 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปXนรับหลักการรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ 256๔ ในวาระ
แรก และได&แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ ทาน คือ 1.นายสกล เกียรติมีแสง 2. นายจารึก ท&าวคาม

-๑๑3. นายเพชร ฮังคำ พร&อมกำหนดให&สามารถยื่นคำแปรญัตติได&ถึงวันที่ 1๐ สิงหาคม 25๖๓ ภายในเวลา 1๗.๐0
น. และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะประชุมพิจารณา ในวันที่ 1๑ สิงหาคม 25๖๓ เวลา ๐๙.00 น. ณ ห&อง
ประชุมสภา ฯ แหงนี้
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ - ๕.๑ โครงการรณรงค#จัดเก็บขยะเส&นทางหลวงแผนดิน ๑๐๑ ในเขตพื้นที่ตำบลปอน ครั้งที่ ๒ ขอเชิญ
ปลัด ครับ
น.ส.สุปาณี ศรีใหญ - ตามที่จังหวัดนาน ได&จัดทำโครงการนานสะอาด เพื่อให&เกิดการมีสวนรวมในการดูแลจัดการขยะ
ในเส&นทางสัญจรของ อปท.แตละแหง อยางน&อย ๑ เส&นทาง อบต.ปอน ได&รับผิดชอบทางหลวง ๑๐๑ ในเขต
พื้นที่ตำบลปอน ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม เราได&ดำเนินการรณรงค#เก็บขยะในเส&นทางดังกลาวไปแล&ว ๑ ครั้ง และ
จังหวัดนานได&กำหนดให&ดำเนินการอีก ๑ ครั้งในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงใครขอเรียนสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน
ได&รวมรณรงค#เก็บขยะในเวลา ๑๔.๓๐ น. เปXนต&นไป
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - ๕.๒ การสนับสนุนการสงเคราะห#การจัดการศพ สำหรับผู&สูงอายุที่มีฐานะยากจน ขอเชิญหัวหน&า
สำนักงานปลัด ครับ
นส.พิมพกานต ปรังกานต - ด&วยองค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&รับแจ&งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย#จังหวัดนาน เรื่อง การชวยเหลือเงินคาปลงศพผู&สูงอายุที่ยากไร& ซึ่งรายละเอียดได&นำเรียนทุกทานตาม
สำเนาหนังสือ พมจ.นาน ขอให&ทุกทานได&นำเรียนที่ประชุมหมูบ&าน เพื่อทราบ และพิจารณาชวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ตำบลปอนตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - ๕.๓ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำป[งบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเชิญสำนักงานปลัด ครับ
นส.พิมพกานต ปรังกานต - ตามที่องค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำป[
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ และตามวัตถุประสงค#ของโครงการต&องการให&
พนักงาน สมาชิกสภา ฯ และผู&บริหาร มีความรู& ความเข&าใจ ป~องกันผลประโยชน#ทับซ&อน และการบริหารกิจการ
บ&านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติหน&าที่ตามวัตถุประสงค#ของการจัดตั้งองค#กร และหน&าที่ที่ได&รับ
มอบหมาย หรืออาสาเข&ามาเปXน หรือภารกิจขององค#การบริหารสวนตำบลปอน และบทบาทหน&าที่ของ สมาชิก
สภา อบต. คณะผู&บริหาร และ พนักงาน อบต.รวมทั้งการสร&างความรัก ความสามัคคีขององค#กร จึงขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภา ฯทุกทานเข&ารับการอบรมในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดป•านันทบุรีญาณสังวราราม อำเภอเมือง
จังหวัดนาน โดยรถรับสงจะออกจาก อบต.ปอน เวลา ๐๖.๓๐ น. และเดินทางกลับเวลา ๑๗.๐๐ น.
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - ๕.๔ โครงการอบรมจิตอาสาป~องกันภัย ประจำป[งบประมาณ ๒๕๖๓ เชิญหัวหน&าสำนักงานปลัด ครับ
นส.พิมพกานต ปรังกานต - ด&วยองค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&จัดทำโครงการอบรมจิตอาสาป~องกันภัย ประจำป[
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองสวนท&องถิ่น เพื่อให&มีอาสาสมัครที่จะชวยเหลือ

-๑๒อปท.ในการชวยเหลือประชาชนนั้น และจะจัดอบรมในวันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค#การบริหาร
สวนตำบลปอน จึงแจ&งให&ทราบและขอเรียนเชิญเปXนเกียรติในการเปIดการอบรมในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - ๕.๕ การเชิญชวนผู&มีจิตอาสาสมัครเข&ารับการอบรมเปXน อปพร.อบต.ปอน ประจำป[งบประมาณ ๒๕๖๔
ขอเชิญหัวหน&าสำนักงานปลัด ครับ
นส.พิมพกานต ปรังกานต - ตามที่องค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&จัดทำโครงการอบรม อปพร. ประจำป[
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ และตามวัตถุประสงค#ที่จะให&มี อปพร. อยาง
น&อยร&อยละ ๒ ของประชาการ ซึ่งขณะนี้จำนวน อปพร.ของตำบลปอน ลดลง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภา ฯทุกได&
เชิญชวนผู&มีจิตอาสาสมัครเข&าเปXน อปพร.อบต.ปอน และเข&ารับการอบรม เพื่อจะสามารถใช&สิทธิตามกฎหมาย
ตอไปได& และชวงเวลาจะแจ&งให&ทราบอีกครั้งหนึ่งคะ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - ๕.๖ การประกาศใช&แผนพัฒนาท&องถิ่น ๕ ป[ เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ ขอเชิญนักวิเคราะห#
นโยบายและแผน ครับ
สอ.เอกพจน ทะกอง - ตามที่สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&พิจารณาแผนพัฒนาท&องถิ่น ๕ ป[ เพิ่มเติมฉบับที่
๓ และ ฉบับที่ ๔ ในสมัยประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ องค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&ประกาศใช&แผนพัฒนา
ท&องถิ่น ๕ ป[ เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ เรียบร&อยแล&ว จึงเรียนให&ทราบ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - ๕.๗ การสำรวจเพื่อซอมบำรุงไฟฟ~าสาธารณะ ขอเชิญนายชางโยธา ครับ
นายสุกิจ เทพจันตา - ตามที่องค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&ตั้งงบประมาณเพื่อซอมบำรุงไฟฟ~าสาธารณะ และชวงนี้
ใกล&สิ้นป[งบประมาณแล&ว อบต.ปอน จะดำเนินการจัดซอมบำรุงไฟฟ~าสาธารณะ จึงขอให&สมาชิกสภาฯ ทุกทานได&
สำรวจและแจ&งให& อบต.ปอน ทราบจำนวนและจุดที่ไฟฟ~าชำรุด เพื่อดำเนินการให&ใช&การได&ตอไป
นายสุจินต ท/าวคาม ส.อบต.ม.๘ – ขอเรียนทานนายก อบต.ปอน ให&ทราบวาในเขตบ&านเฉลิมราช มีจุดไฟฟ~าสาธารณะ
ที่ต&องซอมบำรุงจำนวน ๓ จุดครับ
นายสุพงศ ขะจาย รองนายก ฯ – ขอบคุณ ส.อบต.ปอนทุกทาน ที่ได&ชวยกันแจ&งบริการสาธารณะที่ อบต.ปอน จะต&อง
จัดให&ประชาชน เชน เรื่องไฟฟ~าสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการได&รับทราบเบื้องต&นวา มีจุดที่ต&องซอมแซมดังนี้ หมู
๑ จำนวน ๑๐ จุด หมู ๒ จำนวน ๘ จุด หมู ๔ จำนวน ๓ จุด และหมู ๘ จำนวน ๓ จุด แตถ&าหากพบวามีการ
ชำรุดเพิ่มเติม ขอให&แจ&ง อบต.ปอน โดยดวน เพื่อจะได&จัดการกอนสิ้นป[งบประมาณ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกสภา ฯ ทานนายก ฯ ทานกำนัน ทานผู&ใหญบ&าน และผู&มีเกียรติทานใด มีเรื่องที่จะเจ&งในที่
ประชุมแหงนี้ … ขอเชิญรองสมศักดิ์ ครับ
นายสมศักดิ์ เทพวงศ รองประธานสภา ฯ – การขอบล็อกตัวหนอนคอนกรีต ที่เหลือจากการปรับปรุง ทางเท&าในเขต
เทศบาลตำบลทุงช&าง
นายสุพงศ ขะจาย รอง นายก ฯ – ขอบคุณทานสมศักดิ์ ที่ให&ข&อแนะนำ อบต.ปอน จะได&จัดทำป~าย และประสานงาน
กับแขวงการทางนาน เพื่อติดตั้งป~ายห&ามทิ้งขยะตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ

-๑๓ประธานสภาฯ - 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 ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิเชษฐ กอเกิด
(นายพิเชษฐ กอเกิด) ผู&รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน

คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางข/อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปFงบประมาณ 256๔
วันที่ ๗ สิงหาคม 25๖๓
ณ ห/องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู&มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหนง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1 นายสกล เกียรติมีแสง
คณะกรรมการ (ส.อบต. ม.๗) สกล เกียรติมีแสง
ประธาน
2 นายจารึก ท&าวคาม
คณะกรรมการ (ส.อบต. ม.๘) จารึก ท&าวคาม
เลขานุการ
3 นายเพชร ฮังคำ
คณะกรรมการ (ส.อบต. ม.๒) เพชร ฮังคำ
6 นางสาวสุปาณี ศรีใหญ
เลขานุการสภา อบต.ปอน
สุปาณี ศรีใหญ
เริ่มประชุมเวลา 1๔.00 น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป[ 25๖๔
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการ สภา ฯ - ตามที่สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน ได&ประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติรับหลักการแหงรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร&อมทั้งได&คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
สภา ฯ จำนวน ๓ ทาน คือ 1.นายเพชร ฮังคำ 2.นายสกล เกี ยรติ มีแสง 3.นายจารึก ท&าวคาม นั้น 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
นายจารึก ท/าวคาม - ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ฮังคำ เห็นควรให&นายสกล เกียรติมีแสง เปXนประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติในป[นี้
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการ สภา ฯ - ตามที่เสนอมา ถือวาเปXนมติที่ประชุมเห็นชอบให&นายสกล เกียรติมีแสง
เปXนประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจำป[ ๒๕๖๔
- ลำดับตอไป เปXนการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ขอเชิญทานได&เสนอผู&ที่เหมาะสม
ทำหน&าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ คะ

-2นายสกล เกียรติมีแสง - ผมขอเสนอนายจารึก ท&าวคาม เปXนเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ครับ
นายเพชร ฮังคำ - ผมเห็นชอบให&นายจารึก ท&าวคาม เปXนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
นส.สุ ป าณี ศรี ใ หญ เลขานุ ก าร สภา ฯ - ถื อ ได& ว ามติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให& น ายจารึก ท& า วคาม เปX น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการแปรญัตติ
- จากการประชุมสภา อบต.ปอน เมื่อเช&านี้ ได&กำหนดให&ผู&ประสงค#จะแปรญัตติสามารถยื่นคำแปรญัตติ
ได&ตั้งแตบัดนี้ คือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หลังสิ้นสุดการประชุมนี้ โดยประมาณเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ถึง
วันที่ 1๐ สิงหาคม 25๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐0 น. ของ และให&คณะกรรมการ ฯ ประชุมพิจารณาคำแปร
ญัตติ ในวันที่ 1๑ สิงหาคม 25๖๓ เวลา ๐๙.00 น. ของ ขอเรียนเชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ ได&ดำเนินการประชุมและมอบหมายงานตอไป
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - ตามมติที่ประชุม กำหนดให&ผู&ประสงค#แปรญัตติงบประมาณรายจาย
ประจำป[งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถเสนอคำแปรญัตติได& ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 1๐ สิงหาคม 25๖๓ เวลา
1๗.๐0 น. ผมจึงขอให&คณะกรรมการแปรญัตติทุกทานได&มาปฏิบัติหน&าที่รอรับการยื่นคำแปรญัตติที่ห&องประชุม
สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอน ตั้งแตเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้ จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. และในวันที่ ๘ – 1๐
สิงหาคม 25๖๓ เวลา 08.๐0 – 1๗.๐0 น. ซึ่งเราทั้ง ๓ คน ต&องมารอรับการยื่นคำแปรญัตติตามวัน – เวลาที่
นำเรี ย นข& า งต& น และในวั น ที่ 1๑ สิ งหาคม 25๖๓ เวลา ๐๙.00 น. จะประชุ ม พิ จ ารณาญั ต ติ ที่ มี ผู& ม ายื่ น
ตามลำดับ และหลังปIดประชุมวันนี้จะได&ออกหนังสือเชิญนายก อบต.ปอน และผู&เกี่ยวข&องเข&ารวมชี้แจงการแปร
ญัตติครั้งนี้ รวมทั้งหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เราต&องชวยกันสรุป ทำบันทึกรายงาน
ทานประธานสภา ฯ ให&เสร็จสิ้นในวันนั้นเลย เพื่อที่ทานประธานจะได&สงรายงานการประชุมให&สมาชิกสภา ฯ
ทั น ตามกำหนด โดยผมขอมอบหมายผู& รับ ผิ ด ชอบหลั กในการพิ จ ารณาข& อบั ญ ญั ติ งบประมาณเบื้ อ งต& น เพื่ อ
ประกอบการแปรญัตติดังนี้
นายเพชร ฮังคำ รับผิดชอบ (๑) คำแถลง (๒) รายจาย ด&านบริห ารงานทั่ วไป (๓) รายจาย ด&านการ
ดำเนินงานอื่น
นายจารึก ท&าวคาม รับผิดชอบ (๑) ประมาณการรายรับ (๒) รายจาย ด&านบริการชุมชนและสังคม
และ ผมจะพิจารณา รายจาย ด&านการเศรษฐกิจ
ที่ประชุม - รับทราบ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - หากที่ประชุมไมมีประเด็นเพิ่มเติม ผมก็ขอขอบคุณ และปIดการประชุม
ปJดประชุม เวลา 1๔.๓0 น
สุปาณี ศรีใหญ
(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
เลขานุการสภา อบต.ปอน

ผู&จดบันทึกการประชุม

สกล เกียรติมีแสง
(นายสกล เกียรติมีแสง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ

ผู&ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมแปรญัตติรางข/อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 256๔
วันที่ 1๑ สิงหาคม 25๖๓
ณ ห/องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู&มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสกล เกียรติมีแสง
2 นายเพชร ฮังคำ
3 นายจารึก ท&าวคาม
4 นายอธิศพัฒน# เรศมณเทียร
๕ นางสาวสุปาณี ศรีใหญ

ตำแหนง
ลายมือชื่อ
ประธานกรรมการแปรญัตติ
สกล เกียรติมีแสง
คณะกรรมการแปรญัตติ
เพชร ฮังคำ
กรรมการ/เลขานุการ
จารึก ท&าวคาม
นายก อบต.ปอน อบต.ปอน
อธิศพัฒน# เรศมณเทียร
ปลัดองค#การบริหารตำบลปอน สุปาณี ศรีใหญ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ – เรียนที่ประชุมทุกทาน วันนี้เปXนวันที่คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะได&พิจารณาราง
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ ป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค#การบริหารสวนตำบลปอน เมื่อครบ
องค#ประชุมแล&ว ผมขอเปIดประชุม และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - ในวันนี้ ถือวาเปXนการประชุมกันครั้งที่ 2 ในการพิจารณางบประมาณ ป[ 256๔
ตามที่ สภา อบต.ปอน ได&ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/25๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิ ง หาคม 2 5 ๖ ๓ ได&
พิ จ ารณารางข& อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจาย ประจำป[ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีมติดังนี้
๑. นายสกล เกียรติมีแสง
เปXน ประธานกรรมการแปรญัตติ
๒. นายเพชร ฮังคำ
เปXน กรรมการ
๓. นายจารึก ท&าวคาม
เปXน กรรมการและเลขานุการ
พร&อมทั้งได&มีประกาศสภาองค7การบริหารสวนตำบลปอน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว
ที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
นายสีไท จิตอารี ประธาน ฯ - ขอให&ที่ทานได&ตรวจดูรายงานการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป[ 256๔ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 25๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. มี
คณะกรรมการทานใดจะแก&ไขรายงานการประชุมหรือไม
- หากไมมี ขอมติรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม – มีมติรับรองรายงานการประชุม ด&วยคะแนนเสียง ๒ ตอ ๐ เสียง

-๒ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณารางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นายสกล เกี ยรติ มี แ สง ประธาน ฯ - ในวัน นี้ สภาองค# การบริห ารสวนตำบลปอนได& มอบหมายให& พิจ ารณาราง
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำ ป[ พ.ศ. 256๔ ที่เสนอโดยผู&บริหาร อบต. ปอน และได&ผานในชั้นรับ
หลักการจากสภา ฯ มาแล&ว ปรากฏวา จนถึงเมื่อวานนี้ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา๑๗.๐๐ น.ไมมีผู&ยื่นคำ
แปรญัตติแตประการใด ผมจึงใครขอให&ที่ประชุมได&รวมกันพิจารณาด&วยความละเอียดรอบครอบ เพื่อให&ราง
ข&อบัญญัติดังกลาวจะกอให&เกิดประโยชน#ตอชุมชนและประชาชนตำบลปอนอยางแท&จริง
- ขอเชิญเลขานุการ ฯ ได&ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข&อง
นายสุจินต ท/าวคาม 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 ๑/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ได&กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำแปรญัตติ รางข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม 25๖๓ ถึง วันที่ 1๐ สิงหาคม 25๖๓ เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏวาไมมีผู&เสนอคำแปรญัตติแตอยางใด ฉะนั้นขอให&
คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดรางข&อบัญญัติในแตละแผนงานไปตามลำดับ
เริ่มจากคำแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำป[ เชิญคุณเพชร และกรรมการอภิปรายเพิ่มเติม
นายเพชร ฮังคำ - ตามที่ได&พิจารณาคำแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำป[ รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป[ ๒๕๖๔ ที่ผู&บริหาร อบต.ปอน เสนอมา เปXนไปตามที่ระบบ e-laas กำหนด ผมจึงขอเสนอให&คงตามราง
เดิม
นายจารึก ท/าวคาม – ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ฮังคำครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา คำแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำป[
๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายรับ ตามที่เสนอมาวงเงิน ๓๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง
เชิญคุณจารึก
นายจารึก ท/าวคาม – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายจารึก ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายประจำป[
๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปX น ประมาณการรายจาย ด& า นบริ ห ารทั่ ว ไป แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป เสนอมาวงเงิ น
๑๓,๖๒๒,๔๒๐ บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณเพชร
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายจารึก ท/าวคาม – 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[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน เสนอมาวงเงิน
๕๑๐,๐๐๐ บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณเพชร
นายเพชร ฮังคำ– ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม ครอบคุลมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายจารึก ท/าวคาม – ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ของงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านบริการและชุมชน แผนงานการศึกษา เสนอมาวงเงิน ๓,๗๙๕,๗๔๐
บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณจารึก
นายจารึก ท/าวคาม – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายจารึก ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญั ตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการและชุมชน แผนงาน
การศึกษา ของงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม

-๔ตอไปเปX น ประมาณการรายจาย แผนงานสาธารณสุ ข เสนอมาวงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ครบถ& ว น
เหมาะสมหรือยัง เชิญคุณจารึก
นายจารึก ท/าวคาม– ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายจารึก ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการและชุมชน แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน ของงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปX น ประมาณการรายจาย ด& า นบริ ก ารและชุ ม ชน แผนงานเคหะและชุ ม ชน เสนอมาวงเงิ น
๑,๘๕๕,๕๔๐ บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณจารึก
นายจารึก ท/าวคาม– ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายจารึก ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการและชุมชน แผนงานเคหะ
และชุมชน ของงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านบริการและชุมชน แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน เสนอมา
วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณจารึก
นายจารึก ท/าวคาม – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายจารึก ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการและชุมชน แผนงานสร&าง
ความเข&มแข็งของชุมชน ของงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปX น ประมาณการรายจาย แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ เสนอมาวงเงิ น
๕๔๕,๐๐๐ บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง เชิญคุณจารึก
นายจารึก ท/าวคาม – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับนายจารึก ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญัตติ เห็นวา งบประมาณ ด&านบริการและชุมชน แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ของงบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เสนอมาวงเงิน
๒,๖๒๒,๕๐๐ บาท ครบถ& วนเหมาะสมหรื อยั ง ซึ่ งผมเปX น ตั วหลั กในการศึ กษาพิ จ ารณา ผมเห็ น วาครบถ& ว น
เหมาะสม และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนรางเดิม คณะกรรมการทานอื่นเห็นเปXนประการใดครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับทานประธาน ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายจารึก ท/าวคาม –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[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร เสนอมาวงเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง และแผนงานนี้ผมก็เปXนตัวหลักในการศึกษาพิจารณา ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม
และครอบคลุมทุกประเด็น เห็นควรยืนรางเดิม คณะกรรมการทานอื่นเห็นเปXนประการใดครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นด&วยกับทานประธาน ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายจารึก ท/าวคาม –ผมก็เห็นด&วยกับทานประธาน ยืนยันตามรางเดิมครับ

-๕นายสกล เกี ยรติ มีแ สง ประธาน ฯ - สรุป กรรมการแปรญั ต ติ เห็น วา ด& านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ของ
งบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
ตอไปเปXนประมาณการรายจาย ด&านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง เสนอมาวงเงิน ๖,๕๗๘,๘๐๐
บาท ครบถ&วนเหมาะสมหรือยัง
นายเพชร ฮังคำ – ผมเห็นวาครบถ&วน เหมาะสม และครอบคลุมแล&ว เห็นควรยืนรางเดิมครับ
นายจารึก ท/าวคาม – ผมเห็นด&วยกับนายเพชร ยืนยันตามรางเดิมครับ
นายสกล เกียรติมีแสง ประธาน ฯ - สรุปกรรมการแปรญั ตติ เห็นวา ด&านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ของ
งบประมาณรายจายประจำป[ ๒๕๖๔ ให&คงตามรางเดิม
กรรมการทานใดมีข&อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมอะไรเชิญครับ
นายเพชร ฮังคำ – ผมได&พิจารณาประกอบแผนพัฒ นาห&าป[ ที่ อบต.ปอน ออกไปสัญจร เพื่อทบทวนแผน 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
ทุ ก ทานได& น ำข& อ บั ญ ญั ติ ไปศึ ก ษาและเห็ น ควรยื น รางเดิ ม กอนลงมติ ผ มขอเชิ ญ ทานนายก อบต.ปอน มี
ข&อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือเปลา ขอเรียนเชิญ
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ผมไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมครับ แตต&องขอขอบคุณคณะกรรมการทุก
ทานที่ได&มาปฏิบัติหน&าที่ ในการรอรับคำแปรญัตติ จนกระทั่งรวมประชุมกันในวันนี้ ผมและคณะบริหาร อบต.
ปอน จะพยายามดำเนินการพัฒนาตำบลปอนด&วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน#สุขของชาวตำบลปอนทุกคน
ขอบคุณครับ
นายสกล เกี ย รติ มี แ สง ประธานกรรมการฯ - ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร างข& อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำป[ 256๔ ขององค#การบริหารสวนตำบลปอน วามีมติเห็นชอบกี่เสียง
ที่ประชุม - มี มติ ยืน ตามรางเดิ ม ด&วยการเห็ นชอบ รางข&อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจาย ประจำป[ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามที่ นายกองค#การบริหารสวนตำบลปอนเสนอ ทุกประการด&วยคะแนน ๓ ตอ 0 เสียง
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานกรรมการฯ - หากที่ประชุมมีมติยืนคงตามรางเดิม ก็จะได&นำผลการประชุมเสนอให&ที่
ประชุมสภา ฯในวาระตอไป มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถ&าไมมีก็ขอขอบคุณ ปIดการประชุม
ปJดประชุม เวลา 1๑.00 น
ผู&จดบันทึกการประชุม
(นายจารึก ท&าวคาม)
เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
ผู&ตรวจรายงานการประชุม
(นายสกล เกียรติมีแสง)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/25๖๓
วัน ศุกร ที่ 1๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓
ณ ห/องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปอน
- ผู/มาประชุม
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
13
14

ชื่อ - สกุล
นายอธิศพัฒน# เรศมณเทียร
นายสุพงศ# ขะจาย
นายสุกิจ เทพจันตา
นายวรจักษ# กิตติวงค#
นางสาวระเบียบ ไชยวิชู
นางสาวเพชรรัตน# นิ่มพริก
ส.อ.เอกพจน# ทะกอง
นายสม หอมดอก
นางสุนีย# บางเหลือง
นายกฤษฎาภัณฑ# นันต<ะปIน
นางพิณทอง กรุณาดวงจิตร
นายถนัด บานเย็น
นายแสวง ท&าวคาม
นายศุภชัย สะท&าน

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&ชวย หมู 3
ผู&อำนวยการกองการศึกษา
ผู&ใหญบ&าน หมู 5
กำนันตำบลปอน
ผู&ใหญบ&านหมู 8
ประธานชมรมผู&สูงอายุ ต.ปอน

ลายมือชื่อ
อธิศพัฒน# เรศมณเทียร
สุพงศ# ขะจาย
สุกิจ เทพจันตา
วรจักษ# กิตติวงค#
ระเบียบ ไชยวิชู
เพชรรัตน# นิ่มพริก
เอกพจน# ทะกอง
สม หอมดอก
สุนีย# บางเหลือง
กฤษฎาภัณฑ# นันต<ะปIน
พิณทอง กรุณาดวงจิตร
ถนัด บานเย็น
แสวง ท&าวคาม
ศุภชัย สะท&าน

หมายเหตุ

นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภาฯ- เรียน ประธานสภา อบต. ตามที่ได&แจ&งนัดประชุม สมัย 3 ครั้งที่ 2/25๖๓
โดยได&กำหนดวันประชุม พิจารณา วาระ 2 และ 3 ในวันศุกร# ที่ 1๔ สิงหาคม 25๖๓ 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 2 /25๖๓ เปXนลำดับตอไป
เริ่มประชุมเวลา ๐9.๐0 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ&งให&ทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภา ฯ - ทานนายก อบต.ปอน , สมาชิกสภา อบต.ปอน และผู&มีเกียรติทุกทาน ต&อง
ขอขอบคุณทุกทานที่ได&รวมพิธีวันเฉลิมพระชนม#พรรษาของสมเด็จพระนางเจ&าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
ราชชนนีพันป[หลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25๖๓ รวมทั้งโครงการการปลอยพันธุ#สัตว#น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ที่
อางน้ำเก็บน้ำ น้ำปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ผานมา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - เรียนเชิญเลขานุการสภา ฯ
นส.สุปาณี ศรีใหญ เลขานุการสภาฯ - ตามที่ได&แจ&งรายละเอียดให&ที่ประชุมสภา ฯ ทราบถึงรายงานการประชุมครั้งที่
ผานมาเปXนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 /25๖๓ ลง วัน ศุกร# ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓
ขอให&ที่ประชุมได&ทบทวนรายงานการประชุมอีกครั้งวาจะเพิ่มเติมหรือแก&ไขเรื่องใด
ที่ประชุม - ไมมี

-3นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - หากที่ประชุมไมมี ผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล&ว
ที่ประชุม - มีมติรบั รองเปXนเอกฉันท# ด&วยคะแนน 1๓ ตอ 0 เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ญัตติที่ค&างพิจารณา (การพิจารณาข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป[งบประมาณ 256๔)
ประธานสภาฯ - ในระเบียบนี้เปXนการพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได&พิจารณารางข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป[ พ.ศ. 256๔ ได&ประชุมเมื่อวันที่ 1๑ สิงหาคม 25๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.00 น และ
ได&สงรายงานการประชุมดังกลาวฯ ให&สภาฯ เปXนที่เรียบร&อยแล&ว และสภา ฯ ได&สำเนาแจ&งสมาชิกทุกทาน
เมื่อวันที่ 1๑ สิงหาคม 25๖๓ แล&ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได&ชี้แจงตอไป
นายสกล เกียรติมีแสง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ – เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.ปอนทุกทาน
ตามที่ได& กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ตั้งแต วันที่ ๗ – 1๐ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ 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.256๔
ครอบคลุมแล&ว ไมมีการเปลี่ยนแปลงแก&ไข รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ พ.ศ. 256๔ แตอยางใด
และมีมติเห็นชอบยืนตามรางเดิม
นายพิเชษฐ กอเกิด ประธานสภาฯ - สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอนได&กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ
ตั้งแตวันที่สภาฯ อบต.ปอนมีมติรับหลักการแหงรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป[งบประมาณ พ.ศ.
256๔ โดยเริ่มยื่นญัตติได&ตั้งแตวันพุธ ที่ ๗ ถึง วันที่ 1๐ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ ปรากฏวาไมมีผู&ยื่นเสนอคำ
แปรญัตติ ดังนั้นจึงถือวาผานวาระ 2
ที่ประชุม – รับทราบและ เห็นชอบตามรางเดิมที่ผู&บริหารเสนอโดยไมมีการแก&ไข
ระเบียบวาระที่ 5 - ขั้นลงมติ
นายพิเชษฐ กอเกิด -ประธานสภาฯ – ในวาระที่ 5 เปXนการลงมติ เมื่อที่ประชุมได&เห็นชอบโดยไมมีการแก&ไขแล&ว ผม
ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม – มีมติเปXนเอกฉันท#เห็นชอบรางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ พ.ศ. 256๔ ด&วยคะแนนเสียง 1๓
ตอ 0 เสียง (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) ให&ตราเปXนข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[ พ.ศ. 256๔ ของ
องค#การบริหารสวนตำบลปอนตอไป
นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ผมขอขอบคุณที่สภาองค#การบริหารสวนตำบลปอนทุกทาน ที่มีมติ
เห็นชอบ รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป[งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขององค#การบริหารสวนตำบลปอน
เพื่อที่จะได&ตราเปXนข&อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป[งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตอไป ผมและคณะ
ผู&บริหารจะพยายามบริหารงบประมาณตามข&อบัญญัติดังกลาว ตามหลักธรรมาภิบาล และกอให&เกิดประโยชน#
สูงสุด แกพอแมพี่น&องประชาชนชาวตำบลปอน
ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ - ขอเชิญหนวยงานอื่นๆที่จะมีเรื่องจะแจ&งให&ที่ประชุมสภาฯได&ทราบก็ขอเชิญครับ

-๔นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ปลัด อบต. – เนื่องจากได&รับแจ&งจากเกษตรอำเภอทุงช&าง วา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
นี้ จะมีการอบรม เรื่อง การใช&สารเคมีที่ถูกต&องตามหลักวิชาการและกฎหมายใหม รวมทั้งเรื่องเกษตรแปลงใหญ
ซึ่งจะมีหนวยงานที่เกี่ยวข&องมาให&ข&อมูลที่นาสนใจ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. และขอความรวมมือแจ&ง
เกษตรกรทุกหมูบ&านที่ปลูกเงาะ ปลูกส&ม เข&าอบรมด&วย
ที่ประชุม – รับทราบ
นายพิเชษฐ กอเกิด -ประธานสภาฯ – มีทานใดในที่ประชุมแหงนี้ จะแจ&งเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม หากไมมี ผมขอขอบคุณ
ผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน และขอปIดการประชุมครับ
ปJดประชุมเวลา 1๑.00 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

