
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญที 3 / 2563  ครังที  2 วันที   21   สิงหาคม   2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองผือ 

เมือสมาชิกฯมาพร้อมกันแล้วได้ดําเนินการเปิดประชุมเวลา  09.30 น.โดยมีนายลาํพูน   จันทอง ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ  ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย        

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ   ทาํหน้าทีเป็นเลขานุการและประธานได้ดาํเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดงันี 

ระเบยีบวาระท ี1 เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

ประธานฯ     แจง้เรืองใหที้ประชุมทราบดงันี     

1.1วนันีเป็นการประชุมสมยัสามญัที 3/2563 ครังที 2 เป็นการทีสมาชิกฯทาํหนา้พิจารณาการ 

จัดทาํร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี  พ.ศ.  64 วนันีเป็นวนัที 2 เป็นการอภิปรายแปรญัตติและ

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  

มติทีประชุม   รับทราบ                                                                                                  

ระเบยีบวาระท ี2    เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทแีล้ว  ( วนัที  14  สิงหาคม  63  )   

เลขาฯ                    ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯตรวจรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีแจกใหที้ประชุมทราบ 

ประธาน ฯ             ขอมติทีประชุม 

มติทีประชุม           ทีประชุมมีมติรับรองการประชุมครังทีแลว้อยา่งเป็นเอกฉนัท ์

ระเบยีบวาระท ี 3   เรืองกระทู้ถาม     --ไม่มี-                 

ระเบยีบวาระท ี    เรืองทีคณะกรรมการทีสภาท้องถินตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว   -ไม่มี-                 

ระเบยีบวาระท ี     เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา 

             5.1 เรืองการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 64 (วาระท ี2)การแปรญตัติ                                     

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะซกัถามประเด็นรายละเอียดอะไรเพมิเติมอีกหรือไม่ 

      ปรากฏว่าไม่มี 

ประธานฯ     สอบถามประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี       พ.ศ. 

2564 ว่ามีสมาชิกฯท่านใดยนืขอแปรญตัติหรือไม่ 

นายด่วน(ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ)  ตามทีไดรั้บแต่งตงัคณะกรรมการแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติั 

งบประมาณรายจ่ายประจาํ ปี พ.ศ. 2564 ซึงทีประชุมไดน้ดัยนืคาํแปรญตัติฯวนัที 15-17 สิงหาคม 2563     เวลา  

08.30 -16.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาฯนดัคณะกรรมการแปรญตัติประชุมพิจารณา วนัที   สิงหาคม 2563   เวลา  

09.00 น. เป็นตน้ไปนนั  บดันีพบวา่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดยนืเสนอขอแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  

ประจาํปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการแปรญตัติฯพิจารณาแลว้เห็นควรให้ยงัคงไวต้ามร่างขอ้บญัญติังบประมาณ 

รายจ่าย ประจาํปี พ.ศ. 2564 เดิม และไดท้าํหนงัสือส่งรายงานการพจิารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณ  พ.ศ.   

ใหก้บัประธานสภาฯ ผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ  ตามหนงัสือ ทีพเิศษ /  เรืองขอส่งรายงานการพจิารณาร่าง 

ขอ้บญัญติังบประมาณพ.ศ.  

                                                                                                                                       /อาศยัอาํนาจ... 
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อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน พ.ศ. 2547 หมวด 3 ขอ้50  

เมือคณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาแลว้จะตอ้งส่งร่างขอ้บญัญติันนัตามร่างเดิมและตามทีแกไ้ขใหม่ให ้

ประธานสภาเพือส่งใหแ้ก่สมาชิกฯไมน่อ้ยกว่า  ชวัโมง    

ประธานฯ ถามทีประชุมวา่มีสมาชิกฯท่านใดสงสัยประเด็นใดหรือไม่ 

 ปรากฏว่าไม่มี  

จึงขอมติทีประชุมเพอืรับรองการผา่น วาระที 2 การแปรญตัติ   โดยมีผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมในครังนี จาํนวน    

คน ออกเสียงได ้ จาํนวน  คน 

มติทีประชุม เห็นชอบรับรองการผา่นวาระท ี2 ให้ยงัคงร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ.  

2564 เดิมเอาไวด้ว้ยคะแนนเสียง  เสียง  งดออกเสียง  เสียง ไดแ้ก่ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

หนองผอื 

             5.2 เรืองการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2564   (วาระที 3 )  การพิจารณาให้

ความเห็นชอบ                                            

ประธาน ฯ        ตามทีผูบ้ริหารไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2564  และทางสภาได ้

พจิารณามาแลว้  2  วาระนนั  วนันีจะเป็นการพิจารณาวาระที  3  ซึงจะไม่มีการอภิปรายใดๆ   ไดก้ล่าวถามกบั 

สมาชิก ฯว่ามีท่านใด    สงสยัหรือเพิมเติมอะไรหรือไม่ 

                  ปรากฏว่าไม่มี      จึงไดข้อมติทีประชุม                                                                                         

มติทีประชุม    เห็นชอบรับร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2564  จาํนวน 16  เสียง , ไม่เห็นชอบ 

ในหลกัการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2564 ไม่มี, งดออกเสียง 1 เสียง ผูที้งดออกเสียงไดแ้ก่ 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ                           

ปลดัอบต ตามระเบียบฯเมอืสภาฯมีมติเห็นชอบใหต้ราเป็นร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณฯ  ใหป้ระธานสภา  

อบต. เสนอต่อนายอาํเภอ  พจิารณา  ภายใน  วนั  นบัแต่วนัทีสภา อบต.  มีมติเห็นชอบ  แลว้นายอาํเภอจะ 

พจิารณาอนุมตัิภายใน    วนั  และมีหนงัสือซักซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ.  ด่วนทีสุด  ที มท  . /ว   ลงวนัที  มิย.   เพอืใหก้ารจดัทาํร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณ 

รายจ่ายประจาํปี  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้งตามกกหมายมีประสิทธิภาพ รวมทงัตอบสนองความ 

ตอ้งการและแกไ้ขปัญหา   ความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยมี 

เป้าหมายเพอืสร้างความผาสุก ความสงบและความปลอดภยั ความเป็นอยู่ทีดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของ 

รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ใหอ้ปท.ถือปฏิบตัิ และใหส่้งอาํเภอจาํนวน  ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน  วนั  

หลงัจากประกาศใชข้อ้บญัญตัิแลว้          

นายอิสรภาพ( รักษาราชการแทนนายกฯ )  กล่าวขอบคุณสมาชิกฯทีมีมติเห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณ 

รายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2564 สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   การพจิารณาเรืองต่างๆผมขอขอบคุณทางสภาอบต.หนองผอื 

เราทีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  แบ่งจดัสรรปันส่วนกนัตามเหตุตามผล อยูด่ว้ยกนัอยา่งรักใคร่สามคัคีกนัครับ  

และจะเร่งดาํเนินการรวบรวมเอกสารนาํเสนอขออนุมตัิต่อนายอาํเภอท่าลีต่อไป         /มติทีประชุม… 



-3- 

มติทีประชุม รับทราบ/ถือปฏิบตัิดาํเนินการต่อไป 

ระเบยีบวาระท ี6     เรืองอืน ๆ     

                     6.1 หนงัสือสังการ/ข้อราชการ                                                              

ประธานฯ ขอเชิญผูบ้ริหารแจง้ขอ้ราชการ 

นายอิสรภาพ( รักษาราชการแทนนายกฯ )  งบอบรมฯทีตงัไว ้ ,  บาท ถา้ไม่ไดไ้ปทางแถวชลบุรี ก็จะเสนอ

วนัที ไปทาง จ.อุบล(ผาแตม้) โคกหนองนาโมเดล วนัที  ไปจ. มุกดาหาร วนัที  ไปจ.นครพนม ขอให้ท่าน

สมาชิกร่วมกนัพิจารณา 

ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ช่วงนีเป็นช่วงฤดูฝนกลวัว่าจะไม่สะดวก ก็

เลยจะถามความคิดเห็นของแต่ละท่าน 

-ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอ- 

ขอให้คุยกนันอกรอบแลว้เสนอผูบ้ริหารพิจารณาต่อไป                                                                        

ปลดัอบต.  แจง้กาํหนดการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local  Perormance  Assessment :LPA) 

ประจาํปี พ.ศ.  วนัที  กนัยายน  จาํนวน  ดา้น( .ดา้นการบริหารจดัการ  .ดา้นการบริหารงานบุคคล 

และกิจการสภา .ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั  . ดา้นการบริการสาธารณะ . ดา้นธรรมาภิบาล  )           

ผอ.กองคลงั แจ้งตามทีไดรั้บการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดาํเนินโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตสายวดัชยันาทมงคล แลว้ยงัมีเงินเหลือจ่ายในโครงการซึงอบต.ไดแ้จง้ความประสงคข์อใชเ้งินเหลือจ่าย

ดงักล่าวไปแลว้จึงแจง้ให้ทางสภาทราบ  

มติทีประชุม      รับทราบ                                                                                                  

  ประธานฯ        มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ปรากฏวา่ไม่มี    

 ปิดประชุมเวลา  2.3  น.  

 

(ลงชือ)                                            ผูบ้นัทึกการประชุม                (ลงชือ)                               ผูต้รวจสอบ 

             ( นางสาวสุดาพร   ทอพมิาย )                                                     ( นายลาํพนู   จนัทอง )                        

  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื                 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 


