รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
…………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายวิรัช
สุใจจา
2. นายณัฐวุฒิ ตากันทา
3. นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ
4. นายสุภาพ
จันทร์ทรา
5. นายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ
6. นายนิเวช
กันธิยะ
7. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
8. นายจรัญ
นันทา
9. นายนิกรณ์
แสงตุ้ย

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์
2. นายพิรุณ
อาภัย
3 นายสุรเดช
สุริยะมล
4. นายสมรัตน์
พันธุ์งาม
5. นายยงยุทธ
กองจันทร์
6. นายพิพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
7. นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน
8. นางเพลินจิตร ศรีกอก
9. นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ
10. นายวิทยา
แก้วตา
11. นางนพมาศ
วงศ์สารภี
12. นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ
13. นางพรพรรณ ดวงสะเก็ด

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวังพร้าว ได้เชิญ นายวิรัช สุใจจา ประธานสภา อบต. เริ่มดาเนินการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕62 ครัง้ ที่ 1 ตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2562 ครัง้ ที่ 2
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ประธานสภา อบต.

มีผู้ใดที่เห็นว่า สาเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งก่อน มีจุดใดที่ต้องแก้ไข
หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติ ผู้ใดมีความเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้อง
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ยกมือครับ

ส อบต.

ไม่มีจุดใดต้องแก้ไข

ประธานสภา อบต.

ขอมติรับรองรายงาน การประชุมครั้งก่อน

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วาระที่ 1
ตามที่ได้จัดส่งสาเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 ให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนัน้ ขอให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณา กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 และผมขอเชิญท่านนายกได้ชแี้ จง ให้สมาชิกทุกท่าน
ทราบรายละเอียด อีกครั้งหนึ่งครับ ขอเชิญครับ

ประธานสภา อบต.

นายก อบต.

ขอบคุณครับ กระผมขอชีแ้ จง รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ตามร่างข้อบัญญัติที่แจกไปนัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ได้มีรายรับเพิ่มเติมมาดังนี้
รายได้
784,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา
114,240 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ฯ
114,000 บาท
รวม
898,240 บาท
ประมาณการรายจ่าย
รวม
898,240 บาท
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
429,900 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
460,500 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
7,840 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
898,240 บาท
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขอให้พจิ ารณาจากร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่แจกไปให้นั้น

ประธานสภา อบต.

จากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปี พ.ศ. 2562ที่นายก อบต. เสนอไปนั้น มีผู้ใดจะขออภิปรายอีก

หรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขออภิปราย

ประธานสภา อบต.

ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับหลักการ
ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา อบต.

ขอให้สมาชิกหรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยคณะกรรมการมีจานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน ที่ประชุมจะกาหนดให้มคี ณะกรรมการ
กี่คน

นายสุภาพ

เสนอให้มคี ณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

เห็นชอบตามที่เสนอ
ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

นายสุภาพ

เสนอนายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

ประธานสภา ฯ

มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนอ

ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

นายนิกรณ์ แสงตุ้ย

เป็นผูร้ ับรองคนที่ 1

นายนิเวช กันธิยะ

เป็นผูร้ ับรองคนที่ 2

ประธานสภา ฯ

เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
คือ นายจักรกริศ สิทธิเจริญ เป็นคณะกรรมการคนที่ 1
เห็นชอบให้นายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง

ที่ประชุม

งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2

นายนิเวช

เสนอนายพูลทรัพย์ มณีวรรณ ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

ประธานสภา ฯ

มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนอ

ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2

นายณัฐวุฒิ ตากันทา เป็นผูร้ ับรองคนที่ 1
นายสุภาพ จันทรา

เป็นผูร้ ับรองคนที่ 2

ประธานสภา ฯ

เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
คือ นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ เป็นคณะกรรมการคนที่ 2

ที่ประชุม

เห็นชอบให้ นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3

นายนิเวช

เสนอนายจรัญ นันทา ให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3

ประธานสภา ฯ

มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนอ

ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3

นายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ เป็นผูร้ ับรองคนที่ 1
นายสุภาพ จันทรา

เป็นผูร้ ับรองคนที่ 2

ประธานสภา ฯ

เป็นอันว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
คือ นายนายจรัญ นันทา เป็นคณะกรรมการคนที่ 3

ที่ประชุม

เห็นชอบให้ นายจรัญ นันทา
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

นางสาวยุพาภรณ์
รักษาคุณ
เลขานุการสภา อบต.

ที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

นางสาวยุพาภรณ์
รักษาคุณ
เลขานุการสภา อบต. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้แก่
๑. นายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ คนที่ 1
๒. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ คนที่ 2
๓. นายจรัญ
นันทา
คนที่ 3
นางสาวยุพาภรณ์
รักษาคุณ
เลขานุการสภา อบต. เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบแล้ว ขอให้ที่ประชุม
กาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบ ฯ
ต่อไป

ที่ประชุม

1. กาหนดให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอขอ
แปรญัตติระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562
ระหว่าง 08.3-16.30 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัง
พร้าว
2. คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคาขอแปรญัตติฯ ในวันที่ 6
กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวังพร้าว เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เพื่อรายงานผลการดาเนินการแปรญัตติของสมาชิกสภา อบต.ในวันที่ 11
กันยายน2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าวังพร้าว
3. กาหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าวเพื่อพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ประจาปี พ.ศ. 2562
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงความเห็นไว้แล้วในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ใน
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวังพร้าว

ประธานสภา อบต. นัดประชุมวาระที่ 2 แปรญัตติ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
ประธานสภาฯ -

สมาชิกสภาฯ -

ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอ
ทราบมติในที่ประชุมด้วยครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี พ.ศ. 2562 ขอให้
ยกมือขึน้ ครับ
มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ประธานปิดประชุมเวลา ๑4.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ยุพาภรณ์ รักษาคุณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2562
1
นายนิเวช กันธิยะ
คณะกรรมการ
นิเวช กันธิยะ
2
นายณัฐวุฒิ ตากันทา
คณะกรรมการ
ณัฐวุฒิ ตากันทา
3.
นายสุภาพ จันทรา
คณะกรรมการ
สุภาพ จันทา
(ลงชื่อ)

วิรัช สุใจจา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิรัช สุใจจา)

