-๑-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
**********************
ผู้เข้าประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน ๘ คน รายนาม ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายจรัญ อินทร์มะดัน
ประธานสภาฯ
จรัญ อินทร์มะดัน
๒
นายวิรัตน์ จินนิน
รองประธานสภาฯ
วิรัตน์ จินนิน
๓
นายสุริยา ปิติพัตรา
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
สุริยา ปิติพตั รา
๔
นายจรูญ ทินกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
จรูญ ทินกระโทก
๕
นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
วิชานนท์ ปรึกมะเริง
๖
นายศรัณย์ กรำกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
ศรัณย์ กรำกระโทก
๗
นายคำผิว อะทอยรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
คำผิว อะทอยรัมย์
๘
นายไชยยันต์ แมงกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
ไชยยันต์ แมงกลาง
๙
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ บุณณดา สมศรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
ที่
๑ นายบุญส่ง
เชียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
บุญส่ง
เชียงหนู
๒ นางสีนวน
มั่นคง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
สีนวน
มั่นคง
๓ นายสมชาย มนปาน
รองนายก อบต.ท่าช้าง
สมชาย
มนปาน
เลขานุการ นายก อบต.ท่าช้าง
๔ นายชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี
ชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๕ นางสาวอินทิราพร พันภัย
อินทิราพร พันภัย
ผอ.กองคลัง
๖ นางสาวสุมิตรา เทพมณี
สุมิตรา
เทพมณี
ผอ.กองการศึกษา
๗ นางนภัสนันท์ กาญจนเกตุ
ภัสนันท์
กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
๘ นางสาวพรอุไร สว่างจิตร
พรอุไร
สว่างจิตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
๙ นายณิชพน จงฤทธิ์
ณิชพน
จงฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
๑๐ นายคมสัน บางหนู
คมสัน
บางหนู
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
๑๑ นางบุบผา ปราบงูเหลือม
บุบผา
ปรามงูเหลือม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
๑๒ นางสาวจักรี อ่อนทองหลาง
จักรี
อ่อนทองหลาง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
๑๓ นางสาวกรรณิการ์ ศรีสายคำ
กรรณิการ์ ศรีสายคำ

/เปิดประชุมเวลา....

-๒เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมาครบองค์ประชุมแล้ว จำนวน ๘ คน เข้านั่งประจำที่
นายจรัญ อินทร์มะดัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้
พระพร้อมกัน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(วาระที่ ๑)
ประธานสภาฯ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง แถลงต่อสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
54.727,910.12 บาท
1.1.2 เงินสะสม
45,748,630.53 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม
12,013,384.24 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน 2
โครงการ
รวม
482,160
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน 9
โครงการ
รวม
990,508
บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง

-

บาท
/2.การบริหารงบประมาณ....

-๓2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
26,141,667.50 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

59,812.04
43,632.40
214,993.65
579.99
2,074.00
14,600,176.17
11,220,399.25

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 20,664.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,905,624.30 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
7,108,396.51 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)
9,425,516.01 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 3,215,913.28 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
658,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
497,798.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 20,664.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 329,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม จำนวน – บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายรับจริง
จำนวน
432,645.88 บาท
รายจ่ายจริง
จำนวน
395,979.15 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ
จำนวน
บาท
ยืมเงินสะสม
จำนวน
บาท
กำไรสะสม
จำนวน
บาท
เงินสะสม
จำนวน
615,213.86 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
187,614.51 บาท
เงินฝากธนาคาร
จำนวน
764,597.71 บาท
ทรัพย์รับจำนำ
จำนวน
- บาท
ส่วนรายละเอียดจะขอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณได้ชี้แจงต่อสภาฯ
นางสาวบุณณดา สมศรี ปลัด อบต. ชี้แจงในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
ดังนี้

-๔-

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
1. รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
2. รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายรับจริง
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2565

59,812.04
43,632.40

300,000.00
48,700.00

338,000.00
62,000.00

214,993.65
579.99
2,074.00
321,092.08

300,000.00
9,000.00
1,000.00
658,700.00

300,000.00
10,000.00
2,000.00
712,000.00

14,600,176.17
14,600,176.17

17,457,320.00
17,457,320.00

19,636,000.00
19,636,000.00

11,220,399.25
11,220,399.25

14,383,980.00
14,383,980.00

14,652,000.00
14,652,000.00

26,141,667.50

32,500,000.00

35,000,000.00

รายจ่ายจริง
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

7,108,396.51
9,425,516.01
3,215,913.28
658,000.00
497,798.50
19,354,129.38

7,572,740.00
10,285,880.00
9,384,680.00
4,753,700.00
503,000.00
32,500,000.00

ประมาณการ
ปี 2566
8,031,230.00
10,894,690.00
9,076,380.00
6,494,700.00
503,000.00
35,000,000.00

-๕บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

********************
หลักการ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

12,227,870

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

990,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

4,709,200
560,000
60,000
448,000
760,000
280,000
6,211,700
722,000
8,031,230
35,000,000

เหตุผล
เพื่ อใช้ในการดำเนิ น งานตามนโยบายของผู้บริห ารองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าช้าง ที่ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พิจารณาเห็นชอบต่อไป

-๖(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

******************
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87
จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง และโดยอนุมัติของนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.256 6 ให้ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น เงิ น จำนวนทั้ ง สิ้ น
35,620,000.- บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
12,227,870
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
990,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
4,709,200
แผนงานสาธารณสุข
560,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
60,000
แผนงานเคหะและชุมชน
448,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
760,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
280,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6,211,700
แผนงานการเกษตร
722,000
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
งบกลาง
8,031,230
35,000,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

-๗ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 620,000.- บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
620,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่าย
620,000
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......................................................

(ลงนาม)
(นายบุญส่ง เซียงหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

อนุมัติ
(ลงนาม)
ซึ่งในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายได้ดำเนินการไปตามระเบียบ หนังสือสั่ งการที่กำหนดไว้ โดย
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นกรอบในการตั้งงบประมารายจ่าย รายละเอียดจะขอ
ชี้แจงเป็นรายข้อ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านก่อนการประชุมสภาฯไม่น้อยกว่า ๓ วันแล้วนั้น

/ประธานสภาฯ.....

-๘ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภาฯ
นางสาวบุณณดา สมศรี
เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีดังนี้
- พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๘ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี แ ละงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณ ให้ หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย
และให้หั วหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกส่วนงานเพื่อใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบั งคับ การประชุม สภาท้ อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจ ารณาวาระที่ สอง ให้ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิ บสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ประสงค์ จ ะอภิ ป ราย ห้ า มไม่ ให้ ล งมติ ก่ อ นที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง สภาท้ อ งถิ่ น จะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้ อ ๔๙ ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น ส่ ง ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ดและที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอแปรญั ตติที่ส ภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่ มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ
/ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติ....

-๙ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิ ธี ก ารภายในระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
การขอลดจำนวนเงิ น ที่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย และต้ อ งมี จ ำนวนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น รั บ รอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
คำแปรญั ต ติให้ เสนอล่ ว งหน้ าเป็ น หนั งสื อต่ อประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
คำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ ามไม่ ให้ แปรญั ต ติในรายการและจำนวนเงินซึ่ งมี ข้อ ผู ก พั น อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้ อ ๖๒ เมื่ อ ได้ อ ภิ ป รายไปพอสมควรแล้ ว ถ้ า สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เสนอญั ต ติ ข อให้ ปิ ด
อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้อภิปรายในรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง
นายไชยันต์ แมงกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖ อภิปรายเกี่ยวกับการความกว้างของถนน คสล.หมู่ที่ ๑๖ ได้รับ
เรื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นว่าสามารถเพิ่มความกว้างได้ถึง ๔ เมตร จะสามารถ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
ชี้แจงว่าก่อนดำเนินการบรรจุโครงการดังกล่าวในร่างข้อบัญญัติได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การจัดทำแผนโดยที่กองช่างได้สำรวจพื้นที่เพื่อใส่รายละเอี ยดโครงการในแผนพัฒนาและ
ข้อบัญญัติแล้ว
นายสุริยา ปิติพัตรา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ ๒ อภิปรายเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งลดลง
จากปีที่ผ่านมาเกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน หากดำเนินการคัดแยกแล้วจะนำขยะไปทิ้งที่ใด
เพราะไม่มีถังขยะ
งบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้า สามารถจัดซื้อเพื่อนำไปซ่อมไฟฟ้าถนนได้หรือไม่
ถ้ามีค่าแรงจะดำเนินการอย่างไร
/โครงการถนน คสล.....

-๑๐โครงการถนน คสล.หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ตั้งไว้สามารถดำเนินการได้สิ้นสุดระยาทางหรือไม่
อย่างไร เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมตอนที่ลงไปสำรวจพื้นที่
การดำเนิ น การตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยอยากให้ ด ำเนิ น การได้ ตั้ ง แต่ ต้ น
ปีงบประมาณ ไม่อยากให้ดำเนินการตอนปลายปีงบประมาณ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

ชี้แจงว่าสำหรับโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนนั้นเป็นแนวนโยบายจากกรมฯ
และเห็นว่าพื้นที่ตำบลท่าช้างยังสามารถบริหารจัดการขยะด้วยตัวเองในครัวเรือนได้ จึงยัง
ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บขยะ ซึ่งยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด
และปัญหาในการจัดหาที่ทิ้งขยะยังเป็นปัญหาสำหรับทุกๆท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บขยะ ส่วน
การซ่อ มไฟฟ้ าถนน นั้น หากมีจำนวนมากก็ ส ามารถจ้างเหมาซ่อมแซมได้ เหมื อนที่ เคย
ดำเนิ น การในปี นี้ ส่ ว นการดำเนิน การตามข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้ น
สามารถดำเนินการได้ทันทีที่นายอำเภออนุมัติข้อบัญญัติ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินรายได้ที่ จะ
จัดเก็บได้หรือได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายอีก แต่ ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก
หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมก็จะถามมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง หรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่า ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบล
ท่าช้าง

ประธานสภาฯ

ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯและเป็นโอกาสให้ที่ประชุมได้
เสนอจำนวนและบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- นายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จำนวน ๓ ท่าน
มีผู้รับรอง ๒ คนคือ นายศรัณย์ กรำกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๘ และ นายไชยยันต์ แมงกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเพิ่มเติม แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติด้วย คะแนนเสียง ๗ เสียง ประธานสภางดออกเสียง ให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จำนวน ๓ ท่าน
ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๑
- นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ เสนอ นายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต.หมู่ที่ ๒
มีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ และนายศรัณย์
กรำกระโทก ส.อบต. หมู่ที่ ๘
เปิดโอกาสให้เสนอชื่ออื่นอีกเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ หรือไม่
แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก
/มติที่ประชุม....

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-๑๑ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ๗ ประธานสภางดออกเสียง ให้นายสุริยา ปิติพัตรา เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑
ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๒
- นายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เสนอ นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
มีผู้รับรอง ๒ คนคือ นายไชยยันต์ แมงกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ และ นายจรูญ
ทินกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๕
เปิดโอกาสให้เสนอชื่ออื่นอีกเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ หรือไม่
แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก
ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ๗ ประธานสภางดออกเสียง ให้นายคำผิว อะทอยรัมย์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒
ให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๓
- นายไชยยันต์ แมงกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ เสนอ นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง ส.อบต.
หมู่ที่ ๖
มีผู้รับรอง ๒ คนคือ นายศรัณย์ กรำกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๘ และ นายคำผิว
อะทอยรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
เปิดโอกาสให้เสนอชื่ออื่นอีกเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ หรือไม่
แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก
ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ๗ ประธานสภางดออกเสียง ให้นายวิชานนท์
ปรึกมะเริง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓
ที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
คนที่ ๑ นายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต.หมู่ที่ ๒
คนที่ ๒ นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
คนที่ ๓ นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง ส.อบต.หมู่ที่ ๖
และให้เลขานุการสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
แจ้ ง นั ด ประชุ ม คณ ะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ครั้ ง แรกเพื่ อ คั ด เลื อ กประธาน
คณะกรรมการ และเลขานุ ก ารกั น เอง ในวั น นี้ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ห้ อ งประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง และกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตั้งแต่วันที่
๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้าง และกำหนดให้ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯดำเนินการประชุม ใน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปเพื่อพิจารณา แล้วรายงานผลการ
ความเห็น ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลท่าช้าง เพื่อส่งให้ส มาชิกสภาฯ เพื่อ
พิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
/ประธานสภาฯ....

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

ประธานสภาฯ

-๑๒แจ้งสรุปกำหนดกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ – ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง และกำหนดประชุมวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา
๑๐.๐๐ น. โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติฯส่งรายงานความเห็นต่อประธานสภาฯเพื่อจะได้
ส่งให้สมาชิกสภาฯก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ และเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
แจ้งกำหนดการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถ
รองรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะอบรมใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จำกัด และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๕
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ อีก แต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
จึงขอนัดหมายการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญั ติองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าช้างเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระ ๒ และ วาระ ๓) ในวันจันทร์
ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดการ
ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
บุณณดา สมศรี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

/คณะกรรมการตรวจ.....

-๑๓คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สุริยา ปิติพัตรา
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วิชานนท์ ปรึกมะเริง
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๖/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
คำผิว อะทอยรัมย์
(นายคำผิว อะทอยรัมย์)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๑๕/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้างสมัยประชุมสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
จรัญ อินทร์มะดัน
รับรองรายงานการประชุม
(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
-

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

ประธานสภาฯ

-๑๒แจ้งสรุปกำหนดกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ – ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง และกำหนดประชุมวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา
๑๐.๐๐ น. โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติฯส่งรายงานความเห็นต่อประธานสภาฯเพื่อจะได้
ส่งให้สมาชิกสภาฯก่อนประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ และเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
แจ้งกำหนดการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถ
รองรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะอบรมใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จำกัด และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๕
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ อีก แต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก
จึงขอนัดหมายการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญั ติองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าช้างเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระ ๒ และ วาระ ๓) ในวันจันทร์
ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกล่าวขอบคุ ณทุกท่านและปิดการ
ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-๑๓คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุริยา
ปิติพัตรา)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๖/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายคำผิว
อะทอยรัมย์)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๑๕/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้างสมัยประชุมสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
รับรองรายงานการประชุม
(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ ๑/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
.................................
ด้ว ยสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ าช้าง มี มติ รับ หลั ก การร่างข้อ บั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
และมีม ติ เลื อกคณะกรรมการแปรญั ต ติฯ เพื่ อ พิ จารณาร่างข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้างในคราวสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมติ
คณะกรรมการแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิหาคม ๒๔๖๕ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
๑. นายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต. ท่าช้าง หมู่ที่ ๒
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง ส.อบต. ท่าช้าง หมู่ที่ ๖
กรรมการ
๓. นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต.ท่าช้าง หมู่ที่ ๑๕
กรรมการ/เลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการ
พิจารณาให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

บันทึก ข้อความ
ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ นม ๘๙๑๐๑/………………………………….. วันที่ ….๑๕….สิงหาคม…..๒๕๖๕....
เรื่อง ส่งมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามที่ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตำบลท่าช้างมีมติรับหลั กการร่างข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
และมีม ติ เลื อกคณะกรรมการแปรญั ต ติฯ เพื่ อ พิ จารณาร่างข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
( นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

- รับทราบ
๑. นายสุริยา ปิติพัตรา

...................................

๒. นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง

...................................

๓. นายคำผิว อะทอยรัมย์

………………………………

บันทึก ข้อความ
ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ นม ๘๙๑๐๑/………………………………….. วันที่ ….๑๕….สิงหาคม…..๒๕๖๕....
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามที่ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตำบลท่าช้างมีมติรับหลั กการร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
และมีม ติ เลื อกคณะกรรมการแปรญั ต ติฯ เพื่ อ พิ จารณาร่างข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

- รับทราบ
๑. นายสุริยา ปิติพัตรา

...................................

๒. นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง

...................................

๓. นายคำผิว อะทอยรัมย์

………………………………

ที่ นม (สภา)๙๘๑๐๑/

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑
เรียน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครัง้ ที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตำบลท่าช้างมีมติรับหลั กการร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดนครราชสีมา
........................................
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาคัดเลือกประธาน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ เรื่องแนวทางในการรับคำแปรญัตติและการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
...............................................................................................................................
...................................................................................................................... .........

-๑-

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
***************************************
ผู้เข้าประชุม
จำนวน ๓ ราย มีรายนามดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุริยา ปิติพัตรา
ประธานคณะกรรมการฯ
๒
นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
กรรมการ
๓
นายคำผิว อะทอยรัมย์
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.ท่าช้าง
เลขานุการสภาฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้วคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวบุณณดา สมศรี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง
รายงานผลการคัดเลือกคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยประชุมสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้
๑. นายสุริยา ปิติพัตรา
ส.อบต. ท่าช้าง หมู่ที่ ๒
๒. นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
ส.อบต. ท่าช้าง หมู่ที่ ๖
๓. นายคำผิว อะทอยรัมย์
ส.อบต.ท่าช้าง หมู่ที่ ๑๕

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๓....

-๒ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวบุณณดา สมศรี
เลขานุการสภาฯ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับการเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
-นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ เสนอให้นายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต.หมู่ที่ ๒
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีผู้รับรอง คือ นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
เลขานุการสภาฯ
เปิดโอกาสให้เสนอเพิ่มเติมอีกแต่ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จึงได้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้เลือกนายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ซึ่งถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.๒ พิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวบุณณดา สมศรี
เลขานุการสภาฯ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับการเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอให้นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีผู้รับรอง คือ นายสุริยา ปิติพัตรา
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
เลขานุการสภาฯ
เปิดโอกาสให้เสนอเพิ่มเติมอีกแต่ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอชื่ออื่นอีก ดังนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จึงได้เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้เลือก นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็น
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสุริยา ปิติพัตรา
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
นายคำผิว อะทอยรัมย์
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขึ้นทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๔....

-๓ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานฯ

ปิดการประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ เรื่องแนวทางในการรับคำแปรญัตติและการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แจ้งว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้กำหนดระยะเวลาให้
ผู้บริหารหรือสมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง และให้คณะกรรมการแปร
ญั ตติ ฯ ดำเนิ น การประชุม ในวันที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็น ต้นไปเพื่ อ
พิจารณา แล้วรายงานความเห็นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อส่งให้
สมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐
ก่อนการะประชุมไม่น้อยกว้า ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ยข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ดั งนั้ น จึ งให้ ก รรมการทุ ก ท่ านได้ ม าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการรับ คำขอแปรญั ต ติ ต าม
ระยะเวลาดังกล่าว และขอเชิญประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่มีการเสนอคำแปรญัตติ ในวันที ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายคำผิว อะทอยรัมย์)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ที่ นม (สภา)๙๘๑๐๑/

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสุริยา ปิติพัตรา)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง
โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๗๗๒/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๙๗๒๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ นม ๘๙๑๐๑/………………………………….. วันที่ ….๑๕….สิงหาคม…..๒๕๖๕....
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๑๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายสุริยา ปิติพัตรา)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-ทราบ
(นายบุญส่ง เซียงหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดนครราชสีมา
........................................
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

-๑รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
***************************************
ผู้เข้าประชุม
จำนวน ๓ ราย มีรายนามดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายสุริยา ปิติพัตรา
ประธานคณะกรรมการฯ
๒
นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
กรรมการ
๓
นายคำผิว อะทอยรัมย์
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
๒
นางสีนวน มั่นคง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
๓
นายสมชาย มนปาน
รองนายก อบต.ท่าช้าง
๔
นายชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี เลขานุการนายกฯ
๕
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต.ท่าช้าง
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
นายสุริยา ปิติพัตรา
ประธานคณะกรรมการฯ ตามที่สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้
ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้บริหารหรือสมาชิกฯที่ประสงค์จะส่งคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวั น ที่ ๑๖ – ๑๘ สิ งหาคม
๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
/ซึ่งปรากฏว่า....

-๒ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด
นายสุริยา ปิติพัตรา
ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง เสนอต่อที่ประชุมว่าเห็นควรให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด
นายสุริยา ปิติพัตรา
ประธานคณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อีก แต่ไม่มีท่านใดเสนอต่อที่ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้
คงร่างเดิม ของข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ทุ ก
ประการ โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียงให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ โดยไม่แก้ไขในข้อ
ใดตอนใด และให้ ด ำเนิ น การส่ ง รายงานความเห็ น และสำเนารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (ฉบับ เดิ ม) เสนอต่อประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตำบลท่า ช้า ง เพื่ อให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างส่งรายงานความเห็นนี้ให้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ใน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่น
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าด้วยความเรียบร้อย และขอบคุณที่
ไว้วางใจคณะผู้บริหารในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกจึงกล่าวขอบคุณ
และกล่าวปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา
๑๑.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายคำผิว อะทอยรัมย์)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

บันทึก ข้อความ
ส่วนราชการ …....................................สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง..............................................
ที่ นม ๙๘๑๐๑ /………………………………….. วันที่ ….๑๙….สิงหาคม…..๒๕๖๕...............................
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

เรียน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติจากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างในระหว่าง วันที่
๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้าง ท่านใดยื่นคำแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)
(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(นายคำผิว อะทอยรัมย์)

ทราบ/ ........................................
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายสุริยา ปิติพัตรา
๑
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง

กรรมการ

๓

นายคำผิว อะทอยรัมย์

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ.............ราย

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายสุริยา ปิติพัตรา
๑
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง

กรรมการ

๓

นายคำผิว อะทอยรัมย์

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ.............ราย

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายสุริยา ปิติพัตรา
๑
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง

กรรมการ

๓

นายคำผิว อะทอยรัมย์

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ..........ราย

แบบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายสุริยา ปิติพัตรา
๑
ประธานคณะกรรมการฯ
๒

นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง

กรรมการ

๓

นายคำผิว อะทอยรัมย์

กรรมการ/เลขานุการ

ผลการปฏิบัติงาน
.........ไมมีผู้ยื่นคำแปรญัตติ
..........มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ....-......ราย

บันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
เขียนที่ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าช้าง
วันที่ ๑๙

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยที่ประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขในข้อใดตอนใด
และให้ดำเนินการส่งรายงานความเห็นและสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับเดิม) เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างส่งรายงานนี้ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุริยา ปิตพิ ัตรา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ
(นายคำผิว อะทอยรัมย์)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …....................................สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง..............................................
ที่ นม ๙๘๑๐๑ /………………………………….. วันที่ ….๑๙….สิงหาคม…..๒๕๖๕...............................
เรื่อง ส่งรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. รายงานและบันทึกความเห็นฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๓. ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับเดิม)
จานวน ๑ ฉบับ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมี
มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการแปรญั ตติได้พิ จารณาแปรญั ตติ ร่างข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานและบันทึกความเห็น ของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
( นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ทราบ/......................................................

(นายบุญส่ง เซียงหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

บันทึก ข้อความ
ส่วนราชการ …....................................สภาองค์การบริ หารส่วนตำบลท่าช้าง..............................................
ที่ นม ๙๘๑๐๑ /………………………………….. วันที่ ….๑๙….สิงหาคม…..๒๕๖๕...............................
เรื่อง ส่งรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. รายงานและบันทึกความเห็นฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๓. ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับเดิม)
จานวน ๑ ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้
คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขในข้อ
ใดตอนใด
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับเดิม) พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้างตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ทราบ/ให้เลขานุการสภาฯ ส่งร่างฯให้สมาชิกสภาฯ

(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ที่ นม (สภา)๙๘๑๐๑/

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอเชิญประชุม
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างทุกคน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จำนวน ๑ ชุด
๒) ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑ ชุด
๓) สำเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
จำนวน ๑ ชุด
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จานวน ๑ ชุด
๕) ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับเดิม) จานวน ๑
ฉบับ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้ดำเนินประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในข้อใดตอนใด จึงนำส่งรายงานและ
บันทึกความเห็นที่แนบมาพร้อมนี้ และขอเชิญประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญที่ ๓/
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระ ๒ และ
วาระ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.ต่อไป
จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๗๗๒/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๙๗๒๑
-๑-

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
......................................
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
................................................................................................................................ ...............
...............................................................................................................................................
กระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วาระที่ ๒)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วาระที่ ๓)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ พิจารณาญัตติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประ พ.ศ. ๒๕๖๔
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๕.๒ พิจารณาญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เรื่องอื่นๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

-๑-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
**********************
ผู้เข้าประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน ๘ คน รายนาม ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายจรัญ อินทร์มะดัน
ประธานสภาฯ
จรัญ อินทร์มะดัน
๒
นายวิรัตน์ จินนิน
รองประธานสภาฯ
วิรัตน์ จินนิน
๓
นายสุริยา ปิติพัตรา
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
สุริยา ปิติพตั รา
๔
นายจรูญ ทินกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
จรูญ ทินกระโทก
๕
นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
วิชานนท์ ปรึกมะเริง
๖
นายศรัณย์ กรำกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
ศรัณย์ กรำกระโทก
๗
นายคำผิว อะทอยรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
คำผิว อะทอยรัมย์
๘
นายไชยยันต์ แมงกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
ไชยยันต์ แมงกลาง
๙
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ บุณณดา สมศรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
ที่
๑ นายบุญส่ง
เชียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
บุญส่ง
เชียงหนู
๒ นางสีนวน
มั่นคง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
สีนวน
มั่นคง
๓ นายสมชาย มนปาน
รองนายก อบต.ท่าช้าง
สมชาย
มนปาน
เลขานุการ นายก อบต.ท่าช้าง
๔ นายชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี
ชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๕ นางสาวอินทิราพร พันภัย
อินทิราพร พันภัย
ผอ.กองคลัง
๖ นางสาวสุมิตรา เทพมณี
สุมิตรา
เทพมณี
ผอ.กองการศึกษา
๗ นางนภัสนันท์ กาญจนเกตุ
ภัสนันท์
กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
๘ นางสาวพรอุไร สว่างจิตร
พรอุไร
สว่างจิตร

/เปิดประชุมเวลา....

-๒เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมาครบองค์ประชุมแล้ว จำนวน ๘ คน เข้านั่งประจำที่
นายจรัญ อินทร์มะดัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ
พร้อมกัน และประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
ประธานฯแปรญัตติฯ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้ง
ที่ ๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
กระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (วาระที่ ๒)
ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯรายงานต่อที่ประชุม
ตามที่ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลท่ า ช้ าง ในคราวประชุ ม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสภาฯ
ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ บ ริ ห ารหรือ สมาชิ ก ฯได้ เสนอคำแปรญั ต ติ ร่างข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาได้ยื่น
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
บั ด นี้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้คงร่างเดิมของ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ โดยไม่
แก้ไขในข้อใดตอนใด รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของคณะกรรมการฯ
ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ฯ
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
/ประธานสภาฯ....

-๓ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เปิด โอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปราย หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีท่านใดอภิปราย
หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
เมื่ อไม่ มีท่ านใดมี ความเห็ น เป็ น อย่างอื่ น ในร่างข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะถามที่ประชุมว่าเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพิจารณาใน วาระที่ ๓ หรือไม่
ที่ประชุม มีมติ เป็น เอกฉัน ท์ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง เห็น ชอบให้ผ่า นร่างข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพิจารณาในวาระ ๓
๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วาระที่ ๓)
ในวาระนี้จะให้ที่ประชุมพิจารณาว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอให้นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติอนุมัติ ๆ
หรือไม่
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้าง เพื่อเสนอร่างข้อบัญ ญั ติ งบประมาณดังกล่าวให้น ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
พิ จ ารณาอนุ มัติ ต ราเป็ น ข้อ บั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ต่อไป
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ พิจารณาญั ตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน (540000) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการวางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้านจากสามแยก-ตะกุดตีนบ้าน บ้านสามแคว หมู่ที่
4 งบประมาณ ตั้งไว้ 155,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวมบ่อพัก
85 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสวนกล้วย บ้านด่านท่าแดง หมู่ที่ 6
งบประมาณ ตั้งไว้ 114,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 69
เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/2.ประเภทอาคารต่างๆ.....

-๔2. ประเภทอาคารต่าง ๆ
(1) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งบประมาณ ตั้งไว้ 260,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กว้าง 5.5
เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 44 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
(2) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
งบประมาณ ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

ให้นายก อบต.ท่าช้าง ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
เนื่องจากมีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณีที่ยัง
ที่ก่อหนี้ผูกพัน ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเนื่องจากไม่มี
บุคลากรในกองช่างจึงให้ ไม่ส ามารถดำเนินการตามโครงการที่ กันไว้ได้ จึงขอขยายเวลา
เบิกจ่ายออกไปอีก และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเป็นผู้เสนอในรายละเอียด
ต่อที่ประชุมสภาฯ

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ชี้แจงรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน (540000) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการวางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้านจากสามแยก-ตะกุดตีนบ้าน บ้านสาม
แคว หมู่ที่ 4 งบประมาณ ตั้งไว้ 155,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง
รวมบ่อพัก 85 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสวนกล้วย บ้านด่านท่าแดง หมู่
ที่ 6 งบประมาณ
ตั้งไว้ 114,000.- บาท
เพื่ อจ่ายเป็ นค่ าก่ อสร้างรางระบายน้ ำตัว ยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
ยาว 69 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2. ประเภทอาคารต่าง ๆ
(1) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งบประมาณ ตั้งไว้ 260,000.- บาท
/เพื่อจ่ายเป็นค่า....

-๕เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กว้าง 5.5
เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 44 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
(2) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
งบประมาณ ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้ ฯ
เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีความต้องการใช้เงินงบประมาณ
ดังกล่าว จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อที่ประชุมสภา
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายเรื่องดังกล่าวอีกแต่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรื่อง
ดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่
ที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยง ๘ เสี ยง อนุ มตั ิ ให้ ขยายเวลาเบิ ก
จ่า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหมวดค่ า
ครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน (540000) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการวางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้านจากสามแยก-ตะกุดตีนบ้าน
บ้านสามแคว หมู่ที่ 4 งบประมาณ ตั้งไว้ 155,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง
รวมบ่อพัก 85 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/(2)โครงการ....

-๖(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสวนกล้วย บ้านด่านท่าแดง หมู่
ที่ 6 งบประมาณ
ตั้งไว้ 114,000.- บาท
เพื่ อจ่ายเป็ นค่ าก่ อสร้างรางระบายน้ ำตัว ยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
ยาว 69 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2. ประเภทอาคารต่าง ๆ
(1) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งบประมาณ ตั้งไว้ 260,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
กว้าง 5.5 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 44 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
(2) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
งบประมาณ ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕.๒ พิ จารณาญัตติ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
งบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง กรณี ยงั ไม่ก่อหนี้ ผกู พัน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน รวม 3,494,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,494,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
(1) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล ซอยแยกบ้านโสง-หลังบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ
จำนวน456,500 บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 300
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้ งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(2) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบบ้านสามแคว หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว
จำนวน 486,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(3) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าวัด -แยกบ้านครูต่วน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองบัวรีจำนวน 542,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 335 เมตร หรือ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่น้ อ ยกว่า 1,340 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(4) โครงการก่ อ สร้ างรางระบายน้ ำ ซอยสวนกล้ ว ย หมู่ ที่ 6 บ้ านด่ านท่ าแดง จำนวน
236,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
ยาว 68 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/(5) โครงการเสริมผิว....

-๗(5) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ 8 บ้าน
ตะกุดขอน จำนวน 641,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 320 เมตร หรือ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่น้ อ ยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(6) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านนางหนู -นาตาต๋อง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ จำนวน
256,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าก่ อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 169 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 507 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมาน 1/2 หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน จำนวน 255,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(8) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนายหวั่น -ศาลตาปู่ หมู่ที่ 16 บ้าน
โนนไม้แดงเหนือจำนวน 621,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
5 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(2) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน 263,100บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและ
งานอื่น ๆ จำนวน 2 จุด ได้แก่
1.ทางเข้าที่ทำการ อบต.
2.สามแยกวัดโพธิ์ทองเจริญ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี ค วามละเอี ย ดของภาพสู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,920x1,080 pixel หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้ เ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรั บ การ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มี ค วามไวแสงน้ อ ยสุ ด ไม่ ม ากกว่า 0.2 LUX สำหรับ การแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

/-สามารถใช้งาน.....
-๘- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
และ สามารถทำงานได้ ต ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้ ง านกั บ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรื อ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่ องสำหรั บ บั นทึ ก ข้อมู ล ลงหน่ ว ยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
- ต้ อ ง มี Software Development Kit (SDK) ห รื อ Application Programming
Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมค่าติดตั้ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

ให้นายก อบต.ท่าช้าง ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
เนื่องจากมีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณีที่ยัง
ที่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ของงบประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่ อ งจากไม่ มี
บุคคลากรในกองช่างจึงให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ จึงขออนุมั ติกันเงินดั งกล่ าว และให้ ปลั ดองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้างเป็นผู้เสนอในรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ดังนี้
งบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง กรณี ยงั ไม่ก่อหนี้ ผกู พัน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน รวม 3,494,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,494,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
(1) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล ซอยแยกบ้านโสง-หลั งบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านโนน
เลี ย บ จำนวน 456,500 บาท เพื่ อจ่ายเป็น ค่าก่ อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้ งจ่ ายจากเงินอุดหนุน ทั่ว ไป ฯ ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
/(2)โครงการเสริมผิว....

-๙(2) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบบ้านสามแคว หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว
จำนวน 486,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(3) โครงการเสริ มผิว แอสฟัล ท์คอนกรีต สายทางเข้าวัด -แยกบ้านครูต่วน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองบัวรีจำนวน 542,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 335 เมตร หรือ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่น้ อ ยกว่า 1,340 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(4) โครงการก่ อ สร้ างรางระบายน้ ำ ซอยสวนกล้ ว ย หมู่ ที่ 6 บ้ านด่ านท่ าแดง จำนวน
236,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
ยาว 68 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(5) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ 8 บ้าน
ตะกุดขอน จำนวน 641,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 320 เมตร หรือ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่น้ อ ยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(6) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านนางหนู -นาตาต๋อง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ จำนวน
256,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าก่ อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 169 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 507 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมาน 1/2 หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน จำนวน 255,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(8) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนายหวั่น -ศาลตาปู่ หมู่ที่ 16 บ้าน
โนนไม้แดงเหนือจำนวน 621,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
5 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(2) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน 263,100บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและ
งานอื่น ๆ จำนวน 2 จุด ได้แก่
1.ทางเข้าที่ทำการ อบต.
2.สามแยกวัดโพธิ์ทองเจริญ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี ค วามละเอี ย ดของภาพสู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,920x1,080 pixel หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
2,073,600 pixel

/-มี frame rate....
-๑๐- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้ เ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรั บ การ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มี ค วามไวแสงน้ อ ยสุ ด ไม่ ม ากกว่า 0.2 LUX สำหรับ การแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
และ สามารถทำงานได้ ต ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้ อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้ ง านกั บ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรื อ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่ องสำหรั บ บั นทึ ก ข้อมู ล ลงหน่ ว ยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
- ต้ อ ง มี Software Development Kit (SDK) ห รื อ Application Programming
Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมค่าติดตั้ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ป ร า ก ฏ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

/กรณีเมื่อสิ้นสุด.....
-๑๑กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้ ฯ
เนื่ องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ก่อหนี้ผู กพัน และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
ต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จึงขอมติ
ที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หรือไม่
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๘ เสี ย ง อนุ ม ั ติ ให้ ก ั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ดังนี้
งบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง กรณี ยงั ไม่ก่อหนี้ ผกู พัน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน รวม 3,494,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,494,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
(1) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล ซอยแยกบ้านโสง-หลังบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ
จำนวน456,500 บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 300
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(2) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบบ้านสามแคว หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว
จำนวน 486,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(3) โครงการเสริ มผิว แอสฟัล ท์คอนกรีต สายทางเข้าวัด -แยกบ้านครูต่วน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองบัวรีจำนวน 542,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 335 เมตร หรือ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่น้ อ ยกว่า 1,340 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(4) โครงการก่ อ สร้ างรางระบายน้ ำ ซอยสวนกล้ ว ย หมู่ ที่ 6 บ้ านด่ านท่ าแดง จำนวน
236,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
ยาว 68 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
/(5) โครงการเสริมผิว....

-๑๒(5) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ 8 บ้าน
ตะกุดขอน จำนวน 641,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 320 เมตร หรือ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่น้ อ ยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(6) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านนางหนู -นาตาต๋อง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ จำนวน
256,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าก่ อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 169 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 507 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมาน 1/2 หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน จำนวน 255,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(8) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนายหวั่น -ศาลตาปู่ หมู่ที่ 16 บ้าน
โนนไม้แดงเหนือจำนวน 621,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
5 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(2) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน 263,100บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและ
งานอื่น ๆ จำนวน 2 จุด ได้แก่
1.ทางเข้าที่ทำการ อบต.
2.สามแยกวัดโพธิ์ทองเจริญ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี ค วามละเอี ย ดของภาพสู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,920x1,080 pixel หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้ เ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรั บ การ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มี ค วามไวแสงน้ อ ยสุ ด ไม่ ม ากกว่า 0.2 LUX สำหรับ การแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

/-สามารถใช้งาน....
-๑๓- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
และ สามารถทำงานได้ ต ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้ ง านกั บ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรื อ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่ องสำหรั บ บั นทึ ก ข้อมู ล ลงหน่ ว ยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
- ต้ อ ง มี Software Development Kit (SDK) ห รื อ Application Programming
Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมค่าติดตั้ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

แจ้งเรื่องอื่นๆ ดังนี้
๑) ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒) สำหรับเรื่องการดำเนินการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาหา
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป อย่างไรก็ตามการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายยังไม่ครอบคลุมทุกด้านด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกจึงกล่าวขอบคุณ
ต่อที่ประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการระชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
บุณณดา สมศรี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
/คณะกรรมการตรวจ....

-๑๔คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สุริยา ปิติพัตรา
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วิชานนท์ ปรึกมะเริง
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๖/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
คำผิว อะทอยรัมย์
(นายคำผิว อะทอยรัมย์)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๑๕/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม
จรัญ อินทร์มะดัน
(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

-๑๓- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
และ สามารถทำงานได้ ต ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้ ง านกั บ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรื อ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่ องสำหรั บ บั นทึ ก ข้อมู ล ลงหน่ ว ยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
- ต้ อ ง มี Software Development Kit (SDK) ห รื อ Application Programming
Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมค่าติดตั้ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

แจ้งเรื่องอื่นๆ ดังนี้
๑) ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓) สำหรับเรื่องการดำเนินการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาหา
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป อย่างไรก็ตามการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายยังไม่ครอบคลุมทุกด้านด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆอีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกจึงกล่าวขอบคุณ
ต่อที่ประชุมทุกท่าน และนัดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐
น เพื่อพิจารณาญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาและไม่ทันในคราวประชุมครั้งนี้
และกล่าวปิดการระชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
/คณะกรรมการตรวจ....

-๑๔คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๖/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายคำผิว อะทอยรัมย์)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๑๕/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยสามัญที่ /๒๕๖๕
ครั้งที่ วันที่ เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

