รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
*************************
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ชื่อ - สกุล
นายชรัน จันภิรมย์
นายไพศาล เทพมง
นางสุมาลี พุฒหล่า
นางณัฐวรรณ หนูตอ
นางบัวแก้ว ชาวงศ์
นายวุฒิ ธรรมดิลกวัฒน์
นายวิชัย ทองจอก
นางพิสมัย พงศ์วิระรัตน์
นายผุสดี พลคามาก
นางหนูไกร รัฐเมือง
นางสมชิน มมขุนทด
นายอุดม พรมนอก
นายจรูญ พันธ์สวัสดิ์
นายชัยยุทธ ภู่สงค์
นายริม นิยมชื่น
นายหนู โคตุราช
นายเสกสรร โลหากาศ
นายไศล อินทร์ปลัด
นายขาน บุญมา
นายลี ศรีสุนนท์
นายนิยม ชัยชนะแสง
นายอุทัย เงื่อนกลาง
นายถาวร พรมโคตร
นายวีระศักดิ์ ลาพร
นางวงเดือน ศรีพลกรัง
นางอัจฉรา ทองประดิษฐ์
นายหฤทัย มะนาวนอก

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา อบต.
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

ชรัน จันภิรมย์
ไพศาล เทพมง
สุมาลี พุฒหล่า
ณัฐวรรณ หนูตอ
บัวแก้ว ชาวงศ์
ลาป่วย
วิชัย ทองจอก
พิสมัย พงศ์วิระรัตน์
ผุสดี พลคามาก
หนูไกร รัฐเมือง
สมชิน มมขุนทด
อุดม พรมนอก
จรูญ พันธ์สวัสดิ์
ชัยยุทธ ภู่สงค์
ริม นิยมชื่น
หนู โคตุราช
เสกสรร โลหากาศ
ไศล อินทร์ปลัด
ขาน บุญมา
ลี ศรีสุนนท์
ลากิจ
อุทัย เงื่อนกลาง
ลากิจ
วีระศักดิ์ ลาพร
วงเดือน ศรีพลกรัง
อัจฉรา ทองประดิษฐ์
หฤทัย มะนาวนอก

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายอัครพงษ์ นพคุณสุวรรณ์
๒ นายส่ง ตาไธสง
๓ นายเลียง ยอดรัก
๔ นายเหมือน พินนอก
๕ นางจันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต
๖ นายบุญจันทร์ ไกรนอก
๗ นายอานนท์ อินทมาตร
๘ นางสุธาดา บุตรใหญ่
เริ่มประชุม

เลขานุการ สภาอบต.
(นางสุมาลี พุฒหล่า)

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ที่ประชุม

ตำแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายกฯ
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
รก.ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ
ติดราชการ

ส่ง ตาไธสง
เลียง ยอดรัก
เหมือน พินนอก
ติดราชการ
บุญจันทร์ ไกรนอก
ติดราชการ
สุธาดา บุตรใหญ่

เวลำ ๐๙.๐๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาวครบองค์ประชุม
นายชรัน จันภิรมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว ได้เปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาวสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หนองมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองมะนาว ดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑เรื่อง ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุม วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติเร่งด่วน (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕65 ในวาระที่ ๒ ขั้ น แปรญั ต ติ 4.๒ พิ จ ารณาร่ า ง
ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบหนองมะนาว เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ (เห็นชอบ ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลตาบหนองมะนาว) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่
เสนอใหม่ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
เรื่องประธานเเจ้งให้ทราบ
แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับศูนย์พักคอย (CI) ตั้งอยู่ที่ ศาลาธรรมสังเวช วัดบ้าน
ห้วยทราย และศูนย์กักตัว (SQ ) ตั้งอยู่ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองมะนาว เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามากักตัวในสถานที่กักตัว
สถานที่ประชุมสภาจึงจาเป็นต้องใช้อาคารจอดรถแห่งนี้ในการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เป็นการชั่วคราวก่อน
จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
(นายจรูญ พันธ์สวัสดิ์)

-๓เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข ท้วงติง หรือเพิ่มเติมอะไร ขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ
ตามที่เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุม ผมเห็นว่าข้อความที่ผมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ การจัดแข่งขันกีฬาไม่น่าจะได้จัด การแข่งขัน เห็นสมควรนางบประมาณไป
แก้ไขปัญหาอย่างอื่น สาหรับการประชุมสภาอานาจการตัดสินใจ อานาจการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ เป็นอานาจของสภา ข้าราชการประจาไม่สมควรที่จะเข้ามามี
บทบาทหรือควบคุมการประชุมสภา มันไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึง
สภาต้องมีอานาจตัดสินใจ เห็นชอบไม่เห็นชอบ

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

สาหรับการจะเสนอแก้ไขปรับลดรายการใดท่านต้องยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในเวลาที่กาหนด หากเป็นเพียงการอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถอภิปรายได้ แต่ไม่สามารถปรับลดแก้ไขใด้

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใด
แสดงความคิดเห็น หรือไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ขอให้
ยกมือ
ยกมือ จำนวน ๒๒ เสียง
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

ยกมือ จำนวน ๑ เสียง
ที่ประชุมมีมติให้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔
เห็นชอบ จานวน ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ จานวน ๑ เสียง
งดออกเสียงไม่มี จานวน – เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติเร่งด่วน
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
4.1) พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

เลขานุการ สภาอบต.
(นางสุมาลี พุฒหล่า)

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายเสกสรร โลหากาศ)

-๔ขอให้เลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 51ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะ
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะ การขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิก สภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามข้อ
45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ เปลี่ยน
แปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน อย่างใด
ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายราย
การใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การ แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอด จนการสงวนคาแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนการประชุมพิจารณา เว้นแต่
ต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้ คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงาน นั้น
ลาดับต่อไป ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานการแปรญัตติฯ
ต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแห่งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารับคา
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ให้
แล้วเสร็จ ภายใน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 17 สิงหาคม 256๕ เวลา
08.๐0- 1๗.๐0 น. ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่ว นตาบลหนองมะนาว
และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้กาหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่
18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองมะนาวนั้น ปรากฏว่า ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นคาขอแปรญัตติ
และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่คณะผู้บริหารได้ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อสภาไว้ นั้น ได้ดาเนินการอย่างเหมาะสม ครบถ้วน

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
(นายจรูญ พันธ์สวัสดิ์)

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ที่ประชุม

ที่ประชุม

-5เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน อันจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตาบล ประกอบกับไม่มีผู้ใดยื่นคาขอแปรญัตติและ
ไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือขอสงวนความคิดเห็นเอาไว้
คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้มีมติเห็นสมควรคงร่างเดิมไว้ทุกประการ
ในวาระที่ ๒ คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงรายงานผลการแปรญัตติไปแล้ว
เนื่องจากไม่ มีผู้ยื่นแปรญัตติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ
คงไว้ซึ่งร่างเดิม สมาชิกท่านใดมีจะแสดงความคิดเห็นในขั้นแปรญัตติ เชิญครับ
หน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นคือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ไม่ใช่
เสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ม าอย่ า งไรก็ ย กมื อ รั บ อยากให้ ส มาชิ ก ช่ ว ยกั น ตรวจสอบ
รายละเอียดภายในให้ชัดเจน สาหรับโครงสร้างพื้นฐานดาเนินการมีบางโครงการ
ชารุดแต่ยังไม่ดาเนินการซ่อมแซม หากเกิดการชารุดขอความกรุณาแจ้งผู้รับเหมา
ไปซ่อมแซมด้วย ในส่วนของบุคลากร ตาแหน่งงานบุคลากร ตาแหน่งใดที่สมควร
ตั้ ง ไว้ ต าแหน่ ง ใดที่ จ าเป็ น ขาดแคลน สมควรสรรหา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
รอบคอบ ตรวจสอบให้ละเอียด การตั้งงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ
ทุกฝ่าย ในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่น ผมอยากให้การใช้ดุลยพินิจพิจารณาช่วยกัน
การปฏิบัติหน้าที่และการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน ส าหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ไม่มีความจาเป็นเนื่องจากเป็น
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ อยากให้นางบประมาณไปช่วยเหลื อผู้
ประสบปัญหาเดือดร้อนหรือผู้ยากไร้ ตามที่ประธานสภาได้กล่าวหากไม่เห็นด้วย
กับรายการใดในข้อบัญญัติต้องเสนอยื่นขอแปรญัตติตัดออก ถึงจะยื่นเสนอแต่
สมาชิ ก เสี ย งข้ า งมากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยก็ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ ผมมี ค วามเคารพและชื่ น ชม
ผู้บริหาร แต่ในส่วนที่ไม่ถูกต้องผมก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็น การใช้งบประมาณ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกิดความคุ้มค่า
สาหรับท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น แต่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้มีการตรวจสอบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครบถ้วนแล้ว มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ใ นล าดั บ ต่ อ ไป จะพิ จ ารณาลงมติ ร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่สอง ขั้น
แปรญัตติ
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ตามมติของ คณะกรรมการแปรญัตติ คงร่างเดิม
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอให้ยกมือ
ยกมือ จำนวน ๒๒ เสียง
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ตามมติของ คณะกรรมการแปรญัตติ คงร่างเดิม
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอให้ยกมือ
ยกมือ จำนวน ๑ เสียง
มติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เห็นชอบ จานวน ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ จานวน ๑ เสียง
งดออกเสียงไม่มี จานวน – เสียง
/ประธานสภา อบต.

-๖ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

4.1) พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ในวาระที่ 3
ขั้นลงมติ (เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองมะนาว)
ขอให้เลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการ สภาอบต.
(นางสุมาลี พุฒหล่า)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้ อ ๕๒ การพิจารณาร่ างข้ อบั ญญั ติใ นวาระที่ส าม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร
วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ในลาดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ พิจารณาลงมติเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ.๒๕๖๕ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือ

ที่ประชุม

มีผู้ยกมือ จำนวน ๒๒ เสียง

ที่ประชุม

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือ
มีผู้ยกมือ จำนวน ๑ คน

ระเบียบวำระที่ ๕
ระเบียบวำระที่ ๖
ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

มติที่ประชุมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๕
เห็นชอบ จานวน ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ จานวน ๑ เสียง
งดออกเสียง จานวน – เสียง
เรื่อง เสนอขึ้นใหม่
ไม่มี
เรื่อง อื่นๆ
สาหรับวาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
ขอให้นามาปรึกษาหารือหรือพูดคุยกัน เชิญครับ
/ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ส.อบต.หมู่ที่ ๖
(นายผุสดี พลคามาก)

-๗องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว จะมีการดาเนินงานด้านโครสร้งพื้นฐานเป็น
จานวนหลายโครงการ ณ ปัจจุบันถนนลูกรังบางสายก็เกิดการชารุดเสียหายไปแล้ว
ถนนลาดยางบางสายก็เกิดการชารุดเสียหาย กระผมเคยนาเรียนผู้บริหารเกี่ยวกับ
การแจ้งผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซม แต่ก็ได้รับคาตอบว่าครบกาหนดคืนหลักประกัน
สัญญาไปแล้ว หากซ่อมแซมก็เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
ดาเนินการ ก็ขอฝากให้ผู้บริหารสารวจติดตามและซ่อมแซมด้วย สาหรับเรื่องการจัด
เวรยามรักษาความปลอดภัยให่กับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองมะนาว อยากให้เตรียมน้าดื่มและกาแฟไว้สาหรับผู้มาปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน
เพราะการอยู่เวรยามกลางคืนจะไม่สามารถประสานเจ้าหน้าที่ได้

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายเสกสรร โลหากาศ)

ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลาเกือบจะครบ ๘ ปี การที่
สมาชิกได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยให้กับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่
เสี่ยง ตามสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ แสดงให้เห็นถึง
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่ที่ ๑๑ และสิ่งที่ผมอยากเสนอคือการแต่งกายอยาก
ให้ทุกท่านมีเสื้อกั๊กสีดาสาหรับใส่ปฏิบัติหน้าที่ จะได้เป็นรูปแบบเดียวกันและเป็น
ระเบียบสมาชิกท่านอื่น จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ตามที่ท่านเสกสรร โลหากาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
หมู่ที่ ๑๑ ได้เสนอมาผมเห็นด้วยการแต่งกายที่จะให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันจะทา
ให้ดูดีและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สาหรับการจัดตั้งเวรยามดูแลรักษาความ
ปลอดภัย เนื่องจากศูนย์ (CI) บ้านห้วยทราย ได้จัดผู้นา อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน และอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไปแล้ว จึงจาเป็นต้องขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ มาช่วยในส่วนของศูนย์กักตัวประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองมะนาว

ส.อบต.หมู่ที่ ๑
(นายไพศาล เทพมง)

ผมขอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปผู้กักตัว แล้วนามาติดไว้ตรงจุดอยู่เวรยาม เพื่อให้ได้ทราบ
โดยทั่วกันว่าใครคือผู้กักตัวหน้าตาเป็นอย่างไร มีใครอยู่บ้าง

ประธานสภา อบต.
(นายชรัน จันภิรมย์)

ในระเบียบวาระอื่น ๆ หากไม่มีท่านใดเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาวที่เข้าร่วมประชุมและ
ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลำ ๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ

สุมาลี พุฒหล่า
ผู้บันทึกการประชุม
(นางสุมาลี พุฒหล่า)
เลขานุการสภา อบต.หนองมะนาว

-๘คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองมะนำวตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

เสกสรร โลหากาศ ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายเสกสรร โลหากาศ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ

นิยม ชัยชนะแสง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิยม ชัยชนะแสง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓

ลงชื่อ

วุฒิ ธรรมดิลกวัฒน์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมวุฒิ ธรรมดิลกวัฒน์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว
ได้รับรองแล้วในสมัยประชุม สมัย.......................สมัยที่............ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่.............................................
๒๕๖๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔

ลงชื่อ

ชรัน จันภิรมย์
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายชรัน จันภิรมย์)
ประธานสภา อบต. หนองมะนาว

