บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2565
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
-----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15.
16.

นายสมพงษ์
นางอานวยพร
นายไพศาล
นายประเกียรติ
นางทรายทอง
นายยุรนันท์
นายประวิณ
นายนิคม
สิบเอกสวัสดิ์

สุภาติ
แสงแก้ว
สอนอินต๊ะ
กันธิมา
ทานุชิต
อินพรม
จีปน
ต๊ะโน
อุประนัน

ประธานสภา อบต. นาแส่ง
รองประธานสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
เลขานุการสภาอบต.นาแส่ง

ปงหาญ
ถิ่นนคร
คาปัน
จันทร์เทวี
ปันทะโชติ
ศรียอด
ฆะบูชา

นายก อบต. นาแส่ง
รองนายก อบต.นาแส่ง
รองนายก อบต. นาแส่ง
เลขานุการนายกอบต.นาแส่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-ี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประดิษฐ
2. นายสมบูรณ์
3. นายพรทรัพย์
4. นายสมพร
5. นางสาวจารุวรรณ
6 นายสาคร
7. นางสาววรรณทะณีย์
.

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
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- เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาฯ
ครบองค์ประชุมสภาฯ 8 คน นายสมพงษ์ สุภาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาแส่ง กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคุณสมเกียรติ ยศวงค์ พนักงานสวนป่าแม่พ ริก – แม่ส ะเลี ยม องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ชี้แจงเรื่อง พื้นที่ขอบเขต,แปลงส่วนป่าแม่ทาน

นายสมเกียรติ

- ครับผมนายสมเกียรติ ยศวงค์ พนักงานสวนป่าแม่พริก – แม่สะเลียม องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนป่าแม่พริก – แม่สะเลียม เข้า
ชี้ แ จงพื้ น ที่ ข อบเขตแปลงสวนป่ า แม่ ท าน ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การอยู่ บ้ า นนาแก้ ว
ตะวันออก หมู่ที 3 โครงการสวนป่าแม่ทานเดิมมีพื้นที่ 5900 ไร่ อยู่ในป่าแม่ไฮเดิมมี
หน้าที่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูคา,กะยาเลย การปรับปรุงฟื้นฟูสวนป่า
และการเพาะพันธุ์กล้าไม้ยูคา ปัจจุบันสวนป่าแม่ทานได้ขอเข้าทาประโยชน์ในเขตป่า
ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2592 ระยะเวลา 30 ปี เนื้อที่ 115 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา

ที่ประชุมฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ

- ขอให้ ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่ว นตาบลนาแส่ง ตรวจรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจรับรองจากกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาแส่ ง ในเบื้ อ งต้ น แล้ ว ว่ า จะมี ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าไม่มีก็ ขอมติจากที่ประชุม ซึ่งไม่ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมี
8 คน ครบองค์ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่งสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นเอกฉันท์ 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณา
1. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าของ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจากัด (มหาชน) เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าไม้สงวน
แห่งชาติป่าแม่ไฮ
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ประธานสภาฯ

- ด้ว ยองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลนาแส่ ง ได้รั บหนัง สื อ จาก บริษั ท โทรคมนาคม
แห่งชาติจากัด (มหาชน) เลขที่ เอ็นที สสฐ/258 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง รับหนังสือเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ขอให้นา
เรื่ อ งการเข้า ทาประโยชน์ ในพื้นที่ ป่า ไม้ เขตป่า สงวนแห่ ง ชาติป่า แม่ ไฮ เนื้ อที่ 56
ตารางวา เพื่อติดตั้งเสาโทรคมนาคมและระบบสื่ อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ เพื่อใช้
ประกอบหลักฐานการขออนุญาตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา

นายกอบต.นาแส่ง

- ครับ สาหรับเรื่องดังกล่าวทาง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจากัด (มหาชน) ได้
ดาเนินการติดตั้งเสาอากาศสาหรับติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ระบบสื่อสารคมนาคมอยู่ก่อนนานแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการขออนุญาตให้ถูกต้องตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ 23 มิ ถุน ายน 2563 ซึ่ งเห็ นชอบให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ เข้ า ท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

ส.อบต.ประเกียรติ

- ทางบริษัทได้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าก่อนแล้วประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ เห็น
ควรให้ความเห็นชอบ

ประธานสภาฯ

- มี ท่ า นใดจะเสนออะไรอี ก ถ้ า ไม่ มี ก็ ข อมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ครั บ ว่ า จะให้ บริ ษั ท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่ไฮหรือไม่ ซึ่งผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมี 8 คน ครบองค์ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจากัด (มหาชน) เข้าทาประโยชน์ใน
เขตป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ไฮ เป็นเอกฉันท์ 8 เสียง
2. เรื่ อ ง การพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญัติ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลนาแส่ ง เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2566 วาระแรก (รับหลักการ)

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ
รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ครับ

เลขานุการสภาฯ

- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กาหนดไว้
ดังนี้
ข้อ 45 วรรคสาม กาหนดไว้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคา
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แปรญัตติ ไว้ไ ม่น้อ ยกว่ ายี่สิ บสี่ ชั่ ว โมงนับ แต่ส ภาท้ องถิ่ นมีม ติรับ หลั ก การแห่ ง ร่า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ห นึ่ง ให้ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กาหนดระยะเวลาเสนอ คาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ข้ อ 50 เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว จะต้ อ งเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุ
ว่า ได้มีหรือไม่มีการไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาส่ ง รายงานนั้ น แก่ ส มาชิ ก สภาไม่ น้ อ ยกว่ ายี่ สิ บสี่ ชั่ ว โมงก่อ นประชุ ม
พิจารณาเว้นแต่เป็นการพิจารณาเป็นการด่วน
ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ปร่ ว มประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย เพื่ อ แถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลาดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติห รื อที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ ไขเท่านั้น เว้นแต่ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจ ารณาวาระนี้ ให้ ที่ ประชุ มสภาท้ องถิ่น ลงมติว่ าจะให้ ต ราเป็ น
ข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ

- ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้ว ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาแส่ง เสนอญัตติ

นายกอบต.นาแส่ง

- ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาแส่งทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาแส่ ง จะได้เ สนอร่า งข้อ บั ญญั ติง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นโอกาสนี้
กระผมจึ งขอแถลงให้ ท่า นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่า นได้ท ราบถึ ง
สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
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1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัน ที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2565 องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาแส่ง มีสถานการเงินดังนี้
ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
30,996,947.10 บาท
1.1.2 เงินสะสม
101,108,046.50 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม
12,515,987.59 บาท
1.1.4 รายการกั นเงิ นไว้แ บบก่ อหนี้ผู กพั น
16,563.20 บาท
และยั งไม่ ไ ด้ เบิ ก จ่ าย จ านวน 3
โครงการ
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้
34,666.00 บาท
ผูกพัน จานวน 3 โครงการ
1.
1.2 เงินกู้คงค้าง
0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง 36,020,826.43 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
135,563.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
511,936.99
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
67,713.04
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
0.00
พาณิชน์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
36,679.18
หมวดรายได้จากทุน
1,107.00
หมวดภาษีจัดสรร
16,144,019.95
หมวดเงินอุดหนุน
19,123,806.53
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 13,970,856.60
2.3 รายจ่ายจริง 29,453,645.63 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
12,179,545.80
งบบุคลากร
9,462,629.00
งบดาเนินงาน
4,858,794.83
งบลงทุน
2,286,455.00
งบเงินอุดหนุน
666,221.00
งบรายจ่ายอื่น
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
12,570,856.60 บาท
โดยระบุวัตถุประสงค์
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ 2,251,800.00 บาท
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2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุกสารองเงินสะสม
0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
0.00 บาท
ประมาณการรายรับ ปี 2566 จานวน 37,077,500 บาท
รายได้จัดเก็บเอง 927,400.00 บาท
หมวดภาษีอากร 437,000.00 บาท
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
400,000.00 บาท
- ภาษีป้าย
37,000.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม 353,800.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
1,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
27,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
300.00 บาท
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
- ค่า ธรรมเนีย มตามประมวลกฎหมายที่ดิ น
80,000.00 บาท
มาตรา 9
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
500.00 บาท
- ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
500.00 บาท
น้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
500.00 บาท
หมวดค่าปรับ 10,000.00 บาท
- ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
5,000.00 บาท
- ค่าปรับการผิดสัญญา
5,000.00 บาท
หมวดค่าใบอนุญาต 600.00 บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
100.00 บาท
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
500.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00 บาท
- ดอกเบี้ย
100,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,000.00 บาท
- ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
20,000.00 บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
5,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 บาท
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
1,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 16,470,100.00 บาท
- ภาษีรถยนต์
600,000.00 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
8,400,000.00 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
2,100,000.00 บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
50,000.00 บาท
- ภาษีสรรพสามิต
4,000,000.00 บาท
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- ค่ า ภาคหลวงและค่ า ธรรมเนี ย มตาม
40,000.00
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้
- ค่าภาคหลวงแร่
400,000.00
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
30,000.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
850,000.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,680,000.00 บาท
- เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปส าหรั บ ด าเนิ น การตาม 19,680,000.00
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
ประมาณการรายจ่าย ปี 2566 จานวน 37,077,500 บาท
ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
11,659,700.00
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
265,500.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
2,620,500.00
- แผนงานการสาธารณสุข
292,000.00
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
50,000.00
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
85,000.00
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
346,000.00
นันทนาการ
- แผนงานเคหะและชุมชน
20,000.00
ด้านเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
7,311,100.00
- แผนงานการเกษตร
110,000.00
ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
14,317,700.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ในโอกาสนี้ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้ส่งมอบให้ประธานสภาฯ ครบตามจานวนสมาชิกสภา
อบต. นาแส่ง เพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบรับหลักการในวาระที่หนึ่งต่อไป
ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่านนายก อบต. ได้เสนอขอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระแรก (รับหลักการ) จึงขอให้สมาชิก
สภาช่วยกันพิจารณา

ส.อบต.ทรายทอง

- ทาไมตั้งประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมาคะ
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นายกอบต.นาแส่ง

- ครับ สาหรับประมาณการรายรับตั้งรับใกล้เคียงปี ที่ผ่านมา ที่มีเพิ่มจะเป็นเงินเบี้ย
ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส.อบต.ไพศาล

- ทาไมตั้งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุไว้น้อยครับ

นายกอบต.นาแส่ง

- ครับ สาหรับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีวัสดุที่จัดซื้อไว้ในปีงบประมาณ 2565 แล้วเป็น
จานวนหนึ่งครับ

ส.อบต.ประเกียรติ

- เห็นควรตั้งงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าไว้มาก เพราะต้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง
ตาบล

นายกอบต.นาแส่ง

- ถ้างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสามารถโอนงบประมาณมาเพิ่มได้ครับ

ประธานสภาฯ

- มี ผู้ ใ ดเสนออะไรอี ก ถ้ า ไม่มี ก็ ข อมติ จ ากที่ ป ระชุม ว่ า จะเห็ น ชอบร่ า งข้อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 (รับหลักการ) หรือไม่ ก่อนลง
มติให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- ได้ตรวจนั บองค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีองค์ประชุมครบตามจานวนที่ลงชื่ อไว้
จานวน 8 คน

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2566 โดยมีสมาชิกสภา เห็นชอบ 8 เสียง

ประธานสภาฯ

- เป็นอันว่าที่ประชุมที่มติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2566
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติสามารถมีจานวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
- กระผมขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ ว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวนกี่คนเชิญเสนอ

ส.อบต.ไพศาล

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เคารพ กระผมนาย
ไพศาล สอนอินต๊ะ สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 3 คน

ส.อบต.นิคม

- กระผมนายนิคม ต๊ะโน สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง ขอให้การรับรอง

ส.อบต.ประเกียรติ

- กระผมนายประเกียรติ กันธิมา สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง ขอให้การรับรอง
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ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มีผู้ใดเสนอฯ ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติตาม
ส.อบต.ไพศาล สอนอินต๊ะ ได้เสนอจานวน 3 คน ผู้ใดเห็นด้วย โปรดลงมติ และได้
ตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ แล้ว มีจานวนครบ 8 คน

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นด้วยกับการกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 คน ด้วย
คะแนนเสียง 8 เสียง

ประธานสภาฯ

- เมื่อที่ประชุมให้กาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 คน แล้วต่อไป
ขั้นตอนและวิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 107 ภายใต้บังคับกับข้อ
103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอ
ได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตาม
ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งเป็นวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เมื่อเทียบ
เคียงแล้ว ได้ความหมายว่าให้ประธานสภาท้องถิ่น จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติเท่ากับจานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด ใน
ที่นี้คือ สภาได้มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 ท่าน โดยให้เลือกกรรมการ
คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการคนที่สอง และคนที่สาม ในลาดับถัดไป โดยใช้
วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม ซึ่งข้อ 8 เป็นวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควร
ให้เป็นกรรมการแปรญัตติ คาเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือก
ใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับฉลาก
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอเชิญ

ส.อบต.ประวิณ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประวิณ
จีปน สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง กระผมขอเสนอ นางอานวยพร แสงแก้ว ตาแหน่ง
รองประธานสภาอบต.นาแส่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรองครับ
ผู้รับรอง
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1. นายไพศาล
สอนอินต๊ะ สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
2. นายประเกียรติ กันธิมา สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีก หรือไม่ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรองให้นางอานวยพร แสงแก้ว สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โปรดลงมติ และได้ตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ
แล้ว มีจานวนครบ 8 คน
มติที่ประชุม

- เห็ น ชอบ นางอ านวยพร แสงแก้ ว รองประธานสภาอบต.นาแส่ ง เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โดยมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 8 เสียง

ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญครับ

รองประธานสภาฯ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอานวยพร
แสงแก้ว รองประธานสมาชิกสภา อบต.นาแส่ง ขอเสนอ นางทรายทอง ทานุชิต
สมาชิกสภาอบต.นาแส่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คะ

ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรอง ครับ
1. นายประเกียรติ
2. นายนิคม

กันธิมา
ต๊ะโน

สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง

- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีก หรือไม่ถ้าไม่มีขอ
มติที่ประชุมสมาชิกสภาเห็นชอบรับรองให้ นางทรายทอง ทานุชิต สมาชิกสภาอบต.
นาแส่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 โปรดลงมติ และได้ตรวจนับองค์ประชุม
สภาฯ แล้ว มีจานวนครบ 8 คน
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ นางทรายทอง ทานุชิต สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 8 เสียง

ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอเชิญ

ส.อบต.ทรายทอง

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกดิฉันนางทรายทอง ทานุชิต
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง ขอเสนอ นายยุรนันท์ อินพรม สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3

ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรองครับ
ผู้รับรอง
1. นางอานวยพร แสงแก้ว
2. นายประวิณ จีปน

รองประธานสภา อบต. นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง
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- มีสมาชิกสภาจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีก หรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับรองให้น ายยุรนันท์ อินพรม สมาชิกสภา
อบต.นาแส่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 โปรดลงมติ และได้ตรวจนับองค์
ประชุมสภาฯ แล้ว มีจานวนครบ 8 คน
มติที่ประชุม

- เห็นชอบนายยุรนันท์ อินพรม สมาชิกสภาอบต.นาแส่ง เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 โดยมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 8 เสียง

ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ครบจานวน 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบไปด้วย
1. นางอานวยพร แสงแก้ว
2. นางทรายทอง ทานุชิต
3. นายยุรนันท์ อินพรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 49 ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งก าหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและข้อ 45 ได้กาหนดให้ใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ ดังนั้น จึงขอมติจากที่ประชุมสภา กาหนด
ระยะเวลารับคาเสนอแปรญัตติ (มีกาหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) ถึงวันที่เท่าใดขอ
เชิญ

ส.อบต.ประเกียรติ

- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเกียรติ
กั น ธิ ม า สมาชิ ก สภา อบต.นาแส่ ง ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปร ญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง
1. นายไพศาล สอนอินต๊ะ
2. นายนิคม ต๊ะโน

สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติว่าจะเห็นชอบ
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ ส.ประเกียรติ กันธิมา
เสนอหรือไม่ และได้ตรวนนับองค์ประชุมสภาฯ แล้วมีจานวน 8 คนครบ
ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติ เ ห็น ชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วัน ที่ 11 สิง หาคม
2565 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง โดยมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 8 เสียง
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เลขานุการสภาฯ

- ท่านผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายจะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย
และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคาแปรญัตติ
ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิ่น กาหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

- เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) สิบเอก สวัสดิ์ อุประนัน ผู้จดบันทึก
(สวัสดิ์ อุประนัน)
เลขานุการสภา อบต. นาแส่ง
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณารายงานการ
ประชุมสภา อบต.นาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
แล้วปรากฏว่ามีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ เห็นสมควรเสนอสมาชิกสภา อบต.นาแส่ง นาเสนอ
ประธานสภา อบต.นาแส่งเพื่อจัดทาเป็นสาเนารายงานการประชุมแล้วจัดส่งให้สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง เพื่อ
พิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ตามข้อ 33, ข้อ 34 ประกอบ ข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ประเกียรติ กันธิมา ประธานกรรมการ
(นายประเกียรติ กันธิมา)
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง
(ลงชื่อ) ประวิณ จีปน กรรมการ
(นายประวิณ จีปน)
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง

(ลงชื่อ)

นิคม ต๊ะโน กรรมการ
(นายนิคม ต๊ะโน)
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง

รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาแส่ง ได้มีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไขในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2565
จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน และประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 33, ข้อ 34
(ลงชื่อ) สมพงษ์ สุภาติ
(นายสมพงษ์ สุภาติ)
ประธานสภา อบต. นาแส่ง
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