บัน ทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประขุม สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม ได้ร่ว มกัน ตรวจรายงานการประขุม แล้วเมื่อ วันที่
๑๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประขุม ถูก ต้องเรียบร้อย
จึงลงลายมือขื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลำดับที่
๑

ซื่อ - สกุล
นายระวิ มุขวัฒน์

๒

นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี

๓

นายณรงค์ มาแก้ว

ลายมือซื่อ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
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ชื่อ - สกุล
นายเจริญ อิฏฐผล
นายบรรจง นำนาผล
นายสุรสิทธิ๋ วงศ์ผะดาย
นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ
c<\
ฬร' f a พ > \J
น า พ 'ๅ/น'
'จ น o n s/d lr (tfiS Jiu lO ffy
/

ตำแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
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หมายเหตุ

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
สกาทำหน้าที่ป ระธานในที่ป ระชุม เชิญ นายวีระ มุขโรจน์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้กล่าวเปีดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกาขออนุญาตลาการประชุม จำนวน ๑ ท่าน คือ
นางขวัญเรือน วิลัยมาศ
ส.อบต.หมู,ที่ ๓

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาทุก
ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ขอเชิญครับ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

หากไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นขอบ จำนวน
๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - คน
เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

๔.๑ พิจ ารณาเห็น ชอบการก่อ หนี้ผ ูก พัน งบประมาณรายจ่าย
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ท่าการองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
สกา (แห่งใหม่) เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๖๕)

นายเจริญ อิฏฐผล
นายก อบต.ลานสกา

ข้าพเจ้า นายเจริญ อิฏฐผล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้
ข ้า พ เจ้า ขอเส น อญ ัต ติเ พ ื่อ พ ิจ ารณ าการก่อ ห น ี้ผ ูก พ ัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ท่าการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา(แห่งใหม่) โดยตั้งจ่าย

- (si —

ตามข้อ บัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นจำนวน ๕,๗๖๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่น หกพัน บาท
ล้วน) และก่อหนี้ผูกพันไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ คือปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕(ก่อหนี้ผูกพันได้!ม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การลงทุน ของงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เป็นเงิน
๒,๔๓๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทล้วน)
ขอไดโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา ในการประชุม สภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฏฐผล
นายก อบต.ลานสกา
นายวินิตย์ นิลกรรณ์
ปลัด อบต.ลานสกา

มีส มาขิก ท่านใดจะสอบถามหรือ หารือ ในญัต ติก ารพิจ ารณา
การขอความเห็นขอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา(แห่งใหม่) ขอเขิญครับ
ผมขอมอบให้ท่านปลัดเป็นผู้ซี้แจงเพิ่มเติมครับ
เป็นไปตามวิธีการงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒และ๓)พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๘ “ภายใต้ข้อบังคับข้อ
๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทำได้!ดยความเห็นขอบของสภา
ท้องถิ่น และจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบ
ประมาณ สำหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อมีความ
จำเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และดำเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจ
แยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วนๆ และมีรายได้!ม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ก่อหนี้ผูกพันได้!ม่เกินปีงบประมาณ
ถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพันจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดย
จะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปีจจุบัน และงบประมาณในปี
ถัดไปให้ชัดเจน”

ที่ประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

รับทราบ
มีสมาขิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผม
จะขอมติท ี่ป ระชุม ครับ สมาขิก ท่า นใดเห็น ขอบให้ก ่อ หนี้ผ ูก พัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา (แห่งใหม่)โดยตั้งจ่าย
ตามข้อ บัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่า ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นจำนวน ๕,๗๖๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่น หกพัน บาท
ถ้วน) และก่อหนี้ผูกพันไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ คือปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (ก่อหนี้ผูกพันได้!ม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่าย

-๔
เพื่อการลงทุน ชองงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๔) เปีน
เงิน ๒,๔๓๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สมาซิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
-

มติ ที่ ประชุ ม

มีมติเห็น,ชอบ จำนวน
๑๑ เสียง
ไม,เห็นขอบ - เสียง
งดออกเสียง - คน

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

๔.๒ พิจ ารณาเห็น ชอบ (ร่าง) ข้อ บัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวาระที่ ๑ ขอเชิญนายก
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกา ได้ฃ ี้แ จงรายละเอีย ดให้ท ี่ป ระชุม
ทราบ

นายเจริญ อิฏฐผล
นายก อบต.ลานสกา

ข้าพเจ้า นายเจริญ อิฏฐผล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้
ข้า พ เจ้า ขอเส น อ พ ิจ ารณ าเห ็น ขอบ (ร่า ง) ข้อ บัญ ญ ัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ในสมัยประชุมนี้
ซึ่งได้เสนอบัน ทึก หลัก การและเหตุผ ลในการเสนอพิจ ารณาเห็น ขอบ
(ร่าง) ข้อ บัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว ดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
พิจ ารณาเห็น ขอบ (ร่า ง) ข้อ บัญ ญ ัต ิง บประมาณ รายจ่า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
หลักการ
ตามพระราชบัญ ญัต ิส ภาตำบลและองค์ก ารบริห ารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๔๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปิจจุบัน มาตรา ๘๗ “งบประมาณ
รายจ่า ยประจำปีแ ละงบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ขององค์ก าร บริหาร
ส่วนตำบล ให้จ ัด ทำเปีน ข้อ บัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลและจะ
เสนอได้ก ็แ ต่โ ดยนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล ตามระเบีย บและ
วิธ ีก ารที่ก ระทรวงมหาดไทยกำหนด ถ้าในระหว่า งปีงบประมาณใด
รายจ่า ยซึ่ง กำหนดไว่ใ นงบประมาณไม่พ อใช้จ ่า ยประจำปีน ั้น หรือมี
ความจำเปีน ต้อ งตั้ง รายจ่า ยขึ้น ใหม่ร ะหว่า งปีง บประมาณ ให้จัดทำ
ข้อ บัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ย เพิ่มเติม เมื่อ สภาองค์ก ารบริห ารส่วน
ตำบลเห็น ชอบด้ว ยกับ ร่างข้อ บัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีห รือ
ร่างข้อบัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม แล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื่อ
ขออนุมัติ และให้ นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบ ห้าวัน นับ
แต่วันที่ได้วับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว....”
เหตุผล
เนื่อ งด้ว ยองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกาได้จ ัด ทำ (ร่าง)
ข้อ บัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เสร็จ
สิ้นแล้ว เพื่อให้เปีนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีจจุบัน มาตรา ๘๗

-๗(๒) เงิน อุด หนุน ที่ร ัฐ ‘บ าลให้โ ดยระบุว ัต ถุป ระสงค์ จำนวน
๙๗,๒๓๖.00 บาท
(๓) ร าย จ ่า ย จ ร ิง จำน วน ๒ ๓ ,๑๒ ๙,๕ ๗ ๔ .๑๕ บาท
ประกอบด้วย
งบกลาง
จำนวน ๘,๙๙๘,๑๗๒.00 บาท
งบบุคลากร
จำนวน ๘,๘๖๘,๘๔๖.๓๓ บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน ๓,0๘๔,๗๗๕.๘๒ บาท
งบลงทุน
จำนวน ๘๖๘,๑00.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน
0 .0 0 บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน ๑,๓0๙,๖๘0.00 บาท
(๔) รายจ่า ยที่จ ่า ยจากเงิน อุด ห น ุน ที่ร ัฐ บาลให ้โ ดยระบุ
วัตถุประสงค์
จำนวน
๙๗,๒๓๖.00 บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔,๕๓๔,๘00.00บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00บาท
(๗) รายจ่ายที่จ ่ายจากเงิน กู้
จำนวน 0.00บาท
รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

r

:

:

รายรับ จริง
ปี ๒๔๖๒

'■ โ "

:

ประมาณการ
ป ๒๔๖๓

ประมาณการ
ป ๒๔๖๔

รายได้จ ัด เก็บ เอง
หมวดภาษีอ ากร

๑๔๖,๔๗๖.๓๗

๕๔,๕๐๐.๐๐

๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

หมวดค่าธรรมเนีย ม ค่า ปรับ และใบอนุญ าต

๒๙๓,๐๕๕.๘๓

๒ ๘ ๔ ,๖๐๐.๐๐

๒ ๓๑,๘ ๐๐.๐๐

หมวดรายได้จ ากทรัพ ย์ส ิน

๒ ๘ ๙,๖๙๙.๖๙

๒ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

๒ ๕ ๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายได้จ ากสาธารณูป โภคและการพาณิช ย์

๑ ๖ ๗ ,๙ ๐ ๐ .๐ ๐

๒ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

๒ ๒ ๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายได้เบ็ด เตล็ด

๑๓ ๒ ,๐๓๐.๐๐

๗ ๐ ,๖ ๐ ๐ .๐ ๐

๒ ๐ ๐ ,๖ ๐ ๐ .๐ ๐

๑,๐ ๒ ๙ ,๑ ๖ ๑ .๘ ๙

๘ ๖๙,๗ ๐๐.๐๐

๙๖๒ ,๔ ๐๐.๐๐

รวมรายได้จ ัด เก็บ เอง
รายได้ท ี่ร ัฐ บาลเก็บ แล้ว จัด สรรให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
หมวดภาษีจ ัด สรร

๑๗,๙๘๑,๓๗๗.๘๑ ๑๗,๗๒๕,๕๐๐.0๐ ๑๗,๗๓๕,๕๐๐.๐๐

รวมรายได้ท ี่ร ัฐ บาลเก็บ แล้ว จัด สรรให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ๑๗,๙๘๑,๓๗๗.๘๑ ๑๗,๗๒๔,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๔๓๔,๕๐๐.๐๐
รายได้ท ี่ร ัฐ บาลอุด หนุน ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
หมวดเงิน อุด หนุน ทั่วไป

๑๖,๓ ๘ ๖,๑๖๘ .๐๐ ๑๗ ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ,๕ ๐ ๐,๐ ๐ ๐ .๐ ๐

รวมรายได้ท ี่ร ัฐ บาลอุด หนุน ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น <5)๖ ,6โไ๘^D,<5)^D๘. o o ๑๗ ,๐๐๐,๐๐๐.0๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม ๓๔,๓๙๖,๗๐๗.๗๐ ๓๕,๕๙๕,๒๐๐.๐๐ ๓๖,๘๙๗,๙๐๐.๐๐

-๙นายสมศักดี้ ดำเนินผล
สมาขิกสภา อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๔

ผมขอเสนอให้ม ีจ ำนวนคณะกรรมการแปรญัต ติ จำนวน
สามคน และเมื่อคณะกรรมการขุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เสร็จแล้วก็ถือ
ว่าหมดวาระในการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชนิ
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มีสมาขิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ล้าไม่มีผมฃอผู้
รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ

ที่ประขุม

ผู้รับรองจำนวน ๒ คน ดังนี้
๑. นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๖
๒. นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๗

นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาขิกเสนอรายขื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติคนแรกครับ

นายสุเบต นาคเกิด
สมาขิก อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๔

ผมขอเสนอ นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ครับ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชนิ
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ขอผู้'รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ

ที'ประขุม

ผู้รับรองจำนวน ๒ คน ดังนี้
๑. นายวีระ มุขโรจน์
๒. นายชัยยศ ทวีพล

ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๑
ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๒

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชนิ
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ต่อ ไปเชิญ เสนอรายขื่อ คณะกรรมการแปรญัต ติท ่านที่ส อง

นายณรงค์ มาแก้ว
สมาขิก อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๗

ผมขอเสนอ นายเดชภพ อิฎฐผล ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๑ ครับ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชนิ
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ขอผู้'รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ

ที่ประขุม

ผู้รับรองจำนวน ๒ คน ดังนี้
๑. นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๔
๒. นายสายัณ ห์ บูรณะพล ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๕

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชนิ
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ต่อไปเชิญเสนอรายขื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่สามครับ

นายสุเบต นาคเกิด
สมาขิก อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๔

ผมขอเสนอนายสายัณห์ บูรณะพล ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๕

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชนิ
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ขอผู้'รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ

ที่ประขุม

ผู้รับรองจำนวน ๒ คน ดังนี้
๑. นายสมศักดี้ ดำเนินผล ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๔
๒. นายเดฃภพ อิฎฐผล ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๑

- ๑๐ นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ขณะนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติที่ท่านได้เสนอรายซื่อดังนี้
๑. นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๗
๒. นายเดชภพ อิฎฐผล ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๑
๓. นายสายัณห์ บูรณะพล ส.อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๕
เมื่อกรรมการชุดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เสร็จแล้วก็ถือว่า
หมดวาระการเบีน คณะกรรมการแปรญัตติ และขอเชิญ เลขานุการสภา
ขี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมที่เกี่ยวข้องครับ

นายวินิตย์ นิลกรรณ์
เลขานุการสภา อบต.ลานสกา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อ บังคับ การประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม “...ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวิไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น” ดังนั้นที่ประชุมจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวิใน
การประชุมครั้งนี้ด้วย

นายเดฃภพ อิฎฐผล
สมาขิกสภา อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๑

เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบฯ ข้อ ๔๕ ผมขอเสนอกำหนด
ระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตตินับตั้งแต่ที่ประชุมรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โดยคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมารอรับคำแปรญัตติ ณ ท้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาแห่งนี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ๑๖.๓๐น. ของวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่านสมาขิกท่านอื่นๆจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผม
จะขอมติ สมาขิกท่านใดเห็นขอบตามที่ท่าน เดชภพ อิฏฐผล เสนอ
โปรดยกมือครับ
เห็นขอบ

มติที่ประชุม

นายวินิตย์ นิลกรรณ์
เลขานุการสภา อบต.ลานสกา

จำนวน
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑๑ เสียง
- เสียง
- คน

เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบัน ข้อ
๑๐๙ “การนัดประชุมและเปีดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ง
แรก ให้เปีนหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น...”
ดังนั้น ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ
ครั้งแรก ในวันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกาแห่งนี้ เพื่อพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภซน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

สมาขิก หรือ ผู้เข้า ร่ว มประชุม ท่า นใดมีเรื่อ งอื่น ๆแจ้ง ในที่
ประชุมเชิญได้ครับ

- ๑๒ -

คณะกรรมการตรวจรายงานการประ1ชุม
-ได้ตรวจสอบรายงานการ'ประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประชุม ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ จึงได้ลงลายมือซื่อไว้เปีนหลักฐาน
ลงซื่อ. ....j S ..........j* L r : ............ . . . . ผ ู ้ ตรวจรายงานการประชุม
(นายระวิ มุฃวัฒน์)
ลงซื่อ...................."................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางคิริขวัญ จันทร์ธิบดี)

ลงซื่อ........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ มาแก้ว)
- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่.^.1.,'.เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๓
ลงซื่อ .................
.................... ....... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน่)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
พ.

M

M

.

