๑

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อ – นำมสกุล
นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน
นายสวาท หงษ์อินทร์
นายทองสูรย์ จันทะพันธ์
นายวิจิตร พันธ์ไผ่
นายนุกูล บุญราช
นายบรรจง หินกอง
นายชาติชาย คาโสภา
นายสุบรรณ นนทวงษ์
นายทวี จันทะพันธ์
นายวีระ จันทพันธ์
นายสมศรี บุญราช
น.ส.ปราณี รัตนวัน
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว
นายประดับ อรรคบุตร
นายปุ่น เสียงอ่อน
นายสมาน รัตนวัน
นายทองแดง บุญราช
นายวรากร รัตนวัน
นายบุญส่ง ภูนุภา

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายประสิทธิ์ เจตนา
๒
นายธีรักพงษ์ รัตนะวัน
๓
นายไพโรจน์ รัตนวัน

ตำแหน่ง
ประธานสภา
ส.อบต.ไผ่
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
รองประธานสภา
ส.อบต.ไผ่
“
“
“
“

ตำแหน่ง
นายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่
รองนายก อบต.ไผ่

ลำยมือชื่อ
สุรศักดิ์ รัตนะวัน
สวาท หงษ์อินทร์
ทองสูรย์ จันทพันธ์
วิจิตร พันธ์ไผ่
นุกูล บุญราช
บรรจง หินกอง
ชาติชาย คาโสภา
สุบรรณ นนทวงษ์
ทวี จันทะพันธ์
วีระ จันทพันธ์
สมศรี บุญราช
ปราณี รัตนวัน
ศิลป์ชัย แว่นแก้ว
ประดับ อรรคบุตร
ปุ่น เสียงอ่อน
สมาน รัตนวัน
ทองแดง บุญราช
วรากร รัตนวัน
บุญส่ง ภูนุภา

ลำยมือชื่อ
ประสิทธิ์ เจตนา
ธีรักพงษ์ รัตนะวัน
ไพโรจน์ รัตนวัน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

๒

๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวจารุณี จาปาพันธ์
นางสุดาพร อาไพ
นางปวันรัตน์ อัคบุตร
นายพิพัฒน์ พรหมโลก
น.ส.อินทิราภรณ์ คาแสน
นายธีระศักดิ์ พรรษา

ผู้มาประชุม

๑๙

เลขาฯ อบต.ไผ่
รองปลัด อบต.ไผ่
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักวิเคราะห์ฯ

จารุณี จาปาพันธ์
สุดาพร อาไพ
ปวันรัตน์ อัคบุตร
พิพัฒน์ พรหมโลก
อินทิราภรณ์ คาแสน
ธีระศักดิ์ พรรษา

คน
ลาประชุม
๓
คน
๑. นายทองสา เสนานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ หมู่ที่ ๑๒
๒. นายประยูร รัตนวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ หมู่ที่ ๔
๓. นายโส บุญช่วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ หมู่ที่ ๖
ขาดประชุม

-

คน

เปิดประชุมเวลำ
๐๙.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ตามวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ประธำนสภำฯ

๑.๑ การประชุมคราวนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เพื่ อพิจารณาร่างข้อบัญ ญัติตาบล ว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรียนเชิญ ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ชี้แจงรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน๒๕๖๔ ให้ละเอียด
เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไข/
รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ สมัยสามัญ ที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้
ยกมือครับ

เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ

๓

มติที่ประชุม

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๙ ท่าน
รับรองรายงานการประชุม
จานวน ๑๘ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม
จานวน เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑
เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ

ประธำนสภำฯ

การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕ กระผมขอเข้าสู่
ขั้นตอนการประชุมต่อไป
๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติตำบล ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
๒๕๖๕
วำระที่ ๑ วำระรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๕

ประธำนสภำฯ

กระผมขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร ได้แถลงร่างข้อบัญ ญัติตาบล ว่าด้ว ยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ ขอเรียนเชิญครับ

นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธีรักพงษ์ รัตนวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ยื่นญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อ
พิจารณา และขอแถลงข้อบัญญัติตาบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
๒๕๖๕ ต่ อ สภาฯ ตามร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล เรื่ อ งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ๒๕๖๕ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว น เจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณ และคณะผู้บริหารได้จัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณโดยเทียบเคียงกับปี
งบประมานที่ ผ่ านมา และพิ จ ารณาจากความผั น ผวนของงบประมาณที ไ ด้ รับ การ
จัดสรรจากทางรัฐบาล ซึ่งการบริหารนั้นต้องบริหารตามความผันผวนของงบประมาณ
ซึ่ ง รายจ่ า ยประจ าต้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ โดยการจั ด ท าร่ า ง
ข้อบัญญัติฯ นั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ ได้ส่ง
ให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันประชุมนั้น ซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านคงจะได้
อ่ านและท าความเข้ า ใจมาบ้ างแล้ ว กระผมพร้อ มด้ วยคณะบริห ารจึ ง ขอเสนอร่ า ง
ข้อบัญ ญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่ อพิ จารณาเห็น ชอบตราเป็น ข้อบั ญ ญั ติ ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๕ ต่อไป
ประธำนสภำฯ
สมาชิก ฯทุ กท่าน คงได้รับ ทราบการแถลงร่างข้อ บัญ ญั ติตาบล ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ล าดับ ต่อ ไปจะขอปรึกษาหารือ ในหลัก การแห่ง ร่า ง
ข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๕ และให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา

๔

ร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ หากท่านใดมีข้อ
สงสัยให้สอบถามรายละเอียดได้
ประธำนสภำ

ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณารับร่างข้อบัญญัติตาบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้พิจารณาในขั้นต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑๘ เสียง
ไม่หรับหลักการ

-

เสียง

งดออกเสียง

๑

เสียง (ประธานสภา)

ประธำนสภำฯ

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติ
ร่างข้อบัญ ญั ติที่สภาท้องถิ่นรับหลั กการแล้ว จะต้ องส่ง ให้ คณะกรรมการแปรญั ต ติ
พิจารณา ลาดับ ต่อไปจึง ขอให้ที่ ประชุมได้คัดเลือกเสนอแต่ง ตั้ง คณะกรรมการแปร
ญัตติโดยให้เลือกทีละ ๑ ท่าน และกาหนดระยะเวลาเสนอคาขอแปรญัตติ ซึ่งในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องกาหนดว่ าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่
คน แล้วค่อยเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน

ที่ประชุม

มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๕ ท่าน โดยให้สมาชิก เสนอชื่อ ๑
ท่านและต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน

นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว กระผมขอเสนอ นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
นำยสมำน รัตนะวัน

ขอรับรองนายทองแดง บุญราช

นำยวิจิตร พันธ์ไผ่

ขอรับรองนายทองแดง บุญราช

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

นำยบรรจง หินกอง

กระผมขอเสนอ นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

นำยสมศรี บุญรำช

ขอรับรองนายวีระ จันทะพันธ์

นำยชำติชำย คำโสภำ ขอรับรองนายวีระ จันทะพันธ์
ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

นำยสมศรี บุญรำช

กระผมขอเสนอนายทองสูรย์ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

นำยบรรจง หินกอง

ขอรับรองนายทองสูรย์ จันทพันธ์

๕

นำยสวำท หงษ์อินทร์ ขอรับรองนายสูรย์ จันทพันธ์
ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทองสูรย์ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

นำยสมำน รัตนวัน

กระผมขอเสนอ นายนุกูล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔

นำยวิจิตร พันธ์ไผ่

ขอรับรองนายนุกูล บุญราช

นำยบุญส่ง ภูนุภำ

ขอรับรองนายนุกูล บุญราช

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายนุกูล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔

นำยสมศรี บุญรำช

กระผมขอเสนอ นางสาวปราณี รัตนวัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕

นำยสุบรรณ นนทะวงษ์ ขอรับรองนางสาวปราณี รัตนวัน
นำยวรำกร รัตนะวัน

ขอรับรองนางสาวปราณี รัตนวัน

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นางปราณี รัตนวัน เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕

ประธำนสภำฯ

ที่ประชุมก็เสนอชื่อผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ ท่าน แล้วผมขอ
มติที่ประชุมเพื่อรับรองทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธำนสภำฯ

และขอให้ ที่ ป ระชุ มได้ ก าหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญั ต ติต่ อ คณะกรรมการแปร
ญัตติซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๒

นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกคณะผู้บริหาร กระผมขอเรียนถาม กรณี ที่เคย
ดาเนินการยื่นคาขอแปรญั ตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงหรือ ๓ วันทาการ นั้น จะเพิ่ม
หรื อ ขยายได้ ห รื อ ไม่ เพราะเกรงว่ า จะไม่ ศึ ก ษารายละเอี ย ดของร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ทัน
นำงสุดำพร อำไพ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกคณะผู้บริหาร ตามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามนั้น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ซึ่งจะต้องมีการยื่นคาขอแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนการแปรญัตติใน
วาระที่ ๒ แต่ต้องกาหนดให้อยู่ในระหว่างสมัยประชุมสภาสมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๔

นำยสมำน รัตนะวัน

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอระยะเวลาในการรับคาแปญัตติ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

๖

ประธำนสภำ

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติ

ที่ประชุม

มีม ติ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติ ต่อ คณะกรรมการแปรญั ตติ ในระหว่ าง
วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

ประธำนสภำฯ

ที่ประชุมก็ได้มีมติในการยื่นคาขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดที่ยื่น คาขอแปรญัตติก็ยื่นคาขอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๗ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติจะรอรับคาขอแปรญัตติจากท่านสมาชิก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น

เลขำนุกำรสภำฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก คณะผู้ บ ริ ห าร เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติและกาหนดวันรับคาขอแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อย ข้า พเจ้า จึง
ขอนัด คณะกรรมการแปรญั ต ติประชุม ปรึกษาหารือ ในวันนี้ หลัง จากที่ ประธานปิ ด
ประชุม ที่ห้องกิจการสภา (ห้องเล็ ก) และขอนัดสมาชิกทุ กท่านประชุมในวาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติในวันอังคาร ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ โดยจะไม่แจ้งเป็นหนังสืออีก

ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธำนสภำ

ในระเบียบวาระอื่น นี้มีท่านใดมีข้อราชการหรือมีเรื่องปรึกษาหารือเชิญครับ

นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งมีหลายหน่วยงานมาขอ
ใช้ใช้สถานที่ห้องประชุมแห่งนี้ ซึ่งไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากระบบไฟฟ้า
ที่ให้อยู่เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่า เมื่อใช้งานพร้อมกันในอาคารทาให้กระแสไฟฟ้าตก ทา
ให้เครื่องปรับอากาศหยุดทางาน ซึ่งในขณะนี้ทางกองช่างกาลังดาเนินการแก้ไข โดย
การเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น และขอให้ท่านสมาชิกได้ทาความเข้าใจกับผู้
ที่ จะขอใช้ส ถานที่ ห้ อ งประชุม ให้ แจ้ ง เป็ น หนั ง สือ ล่ วงหน้ า ซึ่ ง องค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลไผ่ ยินดีที่จะให้บริการ
ประธำนสภำฯ
.

วัน นี้ ก ระผมต้ อ งขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ให้ ค วาม
ร่วมมือเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอนัดทุกท่านประชุมอีกครั้ง
ในวันอังคาร ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๗

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ ทวี จันทะพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวี จันทะพันธ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ลงชื่อ สุระศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุระศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

