บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 / 2563
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นำยบุญเทียน ไพรสงค์
2
นำยอดิเรก แรมประชำ
3
นำยหัดชัย พรมจันทร์
4
นำยสำรำญ สุระดะนัย
5
นำยสุขุม บัวบำน
6
นำยบุญรอด สระแก้ว
7
นำงจุ๋ม บัวหงษำ
8
นำยบุญหลง บัวสิม
9
นำยมนตรี วีระวัฒนำ
10 นำยปัญญำ นิลผำย
11 นำยไพศำล รำชคำมินทร์
12 นำยชำญณรงค์ พรมวงค์
13 นำยทองใบ สมสล้ำง
14 นำยสมพงษ์ ทองผำสุข
15 นำยสำรวย รักมิตร
16 นำยฉลอง บัวแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1
จ.อ.พิสิทธิ์ นัทธี
2
น.ส.สุลีพร เพียเพ็ง
3
นำยนเรศ แพะขุนทด
4
น.ส.มยุรี เจริญรบ
5
น.ส.กชพร แช่มค้ำ
6
นำยสันติ ยังอยู่
7
นำยสุพจน์ เกษทองมำ
8
น.ส.กำนดำ ศรีอ่อนแสง
9
นำยธนเสฎฐ์ เมธำณัฐยศ
10 น.ส.ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวำง

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ
รองประธำนสภำ
สมำชิก อบต. ม.1
สมำชิก อบต. ม.1
สมำชิก อบต. ม.3
สมำชิก อบต. ม.3
สมำชิก อบต. ม.4
สมำชิก อบต. ม.5
สมำชิก อบต. ม.6
สมำชิก อบต. ม.6
สมำชิก อบต. ม.7
สมำชิก อบต. ม.7
สมำชิก อบต. ม.8
สมำชิก อบต. ม.8
สมำชิก อบต. ม.9
สมำชิก อบต. ม.9

ลำมมือชื่อ
บุญเทียน ไพรสงค์
อดิเรก แรมประชา
หัดชัย พรมจันทร์
สาราญ สุระดะนัย
สุขุม บัวบาน
บุญรอด สระแก้ว
จุ๋ม บัวหงษา
บุญหลง บัวสิม
มนตรี วีระวัฒนา
ปัญญา นิลผาย
ไพศาล ราชคามินทร์
ชาญณรงค์ พรมวงค์
ทองใบ สมสล้าง
สมพงษ์ ทองผาสุข
สารวย รักมิตร
ฉลอง บัวแก้ว

ปลัด.อบต.สร้ำงแป้น
รองปลัด.อบต.
ผอ.กองช่ำง
ผอ.กองกำรศึกษำ
ผอ.กองคลัง
หัวหน้ำสำนักปลัด
นักพัฒนำชุมชน
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ
ผอ.กองสวัสดิกำร
นักวิชำกำรศึกษำ

พิสิทธิ์ นัทธี
สุลีพร เพียเพ็ง
นเรศ แพะขุนทด
มยุรี เจริญรบ
กชพร แช่มค้า
นายสันติ ยังอยู่
สุพจน์ เกษทองมา
กานดา ศรีอ่อนแสง
ธนเสฎฐ์ เมธาณัฐยศ
ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวาง

หมำยเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ได้มำครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเชิญ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1/ 2563 ประจำปี 2563

-2ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบุญเทียน ไพรสงค์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สร้ำงแป้น เป็นประธำนในกำรประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 1 / 2563 ประจำปี 2563 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1. กำรป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสร้ำงแป้น
ประธำนสภำฯ - กำรดำเนินกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสร้ำงแป้นในช่วงฤดูฝน อบต.สร้ำงแป้น ได้แจ้ง
กำรฉีด พ่น หมอกควัน และให้ อสม.แต่ล ะหมู่บ้ ำนร่ว มกันแจกทรำยอะเบทป้ องกั นลู กน้ำยุ งลำย จึงขอ
ประชำสั มพั น ธ์ให้ ผู้ ใหญ่ บ้ ำน สมำชิ กสภำ อบต.และประชำชนทุ กหมู่ บ้ ำน ได้ร่ว มมื อกั น ป้ องกัน โรค
ไข้เลือดออกไม่ให้เกิดกำรระบำดในเขตตำบลสร้ำงแป้น
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (กำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563)
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3. ญัตติเสนอเพื่อพิจำรณำ
1. กำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง พ.ศ. 2562
ประธำนสภำฯ - ได้แจ้งให้ปลัด อบต.สร้ำงแป้น ได้ชี้แจงกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.
2562
ปลัด อบต
- ตำมพระรำชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 มีผลบังคบใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2562
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนำจจัดเก็บภำษีจำกที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำรวจเจ้ำของที่ดินหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงและแจ้งประเมินภำษีให้
เจ้ำของที่ดินภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ถ้ำมูลค่ำฐำนภำษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงไม่เกิน 50 ล้ำน
ได้รับกำรยกเว้นภำษี และสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ลงประกำศ กระทรวงกำรคลังและ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อำศัย ลงวันที่ 30 มกรำคม 2563 และ
เรื่อง หลักเกณฑ์ใช้ประโยชน์เป็นกำรประกอบเกษตรกรรม ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2563 ซึ่ง
กระทรวงมหำดไทย ขยำยเวลำในกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง จนถึงสิ้นเดือน
สิงหำคม 2563
2. กำรช่วยเหลือประชำชนกรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด -19)
ปลัด อบต
- กระทรวงมหำดไทย ได้ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกำรดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำม
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยให้กำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถำนกำรณ์กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรั สโคโร
น่ำ 2019 (โควิด-19) ให้ใช้จ่ำยจำกงบกลำง ประเภทเงินสำรองจ่ำยและหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเงิน
สะสมตำมทีกระทรวงมหำดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสม
3. กำรเสนอโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเพื่อจัดทำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2564
ประธำนสภำฯ - ในกำรจัดทำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลสร้ำงแป้น ภำยใน 15 สิงหำคม 2563 นี้ ขอแจ้งให้มีกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนร่วมกัน

ที่ประชุม

-3พิจำรณำเสนอโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนทั้ง 9 หมู่บ้ำนๆละ 2 โครงกำร วงเงิน 500,000 บำท แล้วให้นำส่ง
สำเนำรำยงำนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนให้ อบต.สร้ำงแป้น ภำยในวันที่ 9 กรกฎำคม 2563
- รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
สมำชิกอบต.หมู่ 6 - นำยปัญญำ นิลผำย ได้เสนอให้ดำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ชำรุดเสียหำยในพื้นที่ตำบล
สร้ำงแป้น ให้ติดต่อประสำนงำนโครงกำรขุดลอกหนองบ่ออำจ ให้ดำเนินกำรก่อสร้ำงถนนรอบด้ำนที่ติด
กับเขตวัดป่ำธรรมประดิษฐ์ ซึ่งได้รับงบประมำณของกรมชลประทำน เป็นเงิน 30,000,000 บำท
ประธำนสภำฯ - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอแนะหรือสอบถำมเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีเรื่องสอบถำมใดๆอีก
แล้ว ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลำ 12.00 น.

(ลงชื่อ) จ.อ. พิสิทธิ์ นัทธี ผู้จดบันทึกกำรประชุม
(พิสิทธิ์ นัทธี)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
(ลงชื่อ) ชำญณรงค์ พรมวงศ์ ประธำนกรรมกำร
(นำยชำญณรงค์ พรมวงศ์)
(ลงชื่อ) ปัญญำ นิลผำย
กรรมกำร
(นำยปัญญำ นิลผำย)
(ลงชื่อ) บุญรอด สระแก้ว กรรมกำร
(นำยบุญรอด สระแก้ว)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ได้รับรองแล้วใน
กำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2563 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2563
(ลงชื่อ) บุญเทียน ไพรสงค์ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยบุญเทียน ไพรสงค์)
ประธำนสภำฯ

