บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 / 2562
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ผู้มาประชุม

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นำยบุญเทียน ไพรสงค์
นำยอดิเรก แรมประชำ
นำยหัดชัย พรมจันทร์
นำยสำรำญ สุระดะนัย
นำยสุขุม บัวบำน
นำยบุญรอด สระแก้ว
นำงจุ๋ม บัวหงษำ
นำยบุญหลง บัวสิม
นำยมนตรี วีระวัฒนำ
นำยปัญญำ นิลผำย
นำยไพศำล รำชคำมินทร์
นำยชำญณรงค์ พรมวงค์
นำยทองใบ สมสล้ำง
นำยสมพงษ์ ทองผำสุข
นำยสำรวย รักมิตร
นำยฉลอง บัวแก้ว

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

หมำยเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1
จ.อ.พิสิทธิ์ นัทธี
ปลัด.อบต.สร้ำงแป้น
พิสิทธิ์ นัทธี
2
น.ส.สุลีพร เพียเพ็ง
รองปลัด.อบต.
สุลีพร เพียเพ็ง
3
พ.จ.อ.ไชยยนต์ แก้วหำวงค์
หัวหน้ำสำนักปลัดฯ
ไชยยนต์ แก้วหาวงค์
4
นำยนเรศ แพะขุนทด
ผอ.กองช่ำง
นเรศ แพะขุนทด
5
น.ส.กชพร แช่มค้ำ
ผอ.กองคลัง
กชพร แช่มค้า
6
น.ส.มยุรี เจริญรบ
ผอ.กองกำรศึกษำ
มยุรี เจริญรบ
7
น.ส.กำนดำ ศรีอ่อนแสง
นักวิเครำะห์ฯ
กานดา ศรีอ่อนแสง
8
นำยสุพจน์ เกษทองมำ
นักพัฒนำชุมชน
สุพจน์ เกษทองมา
9
นำยธนเสฎฐ์ เมธำณัฐยศ
ผอ.กองสวัสดิกำรฯ
ธนเสฎฐ์ เมธาณัฐยศ
10 นำงธนิชำ โพธิทัต
นักทรัพยำกรบุคคล
ธนิชา โพธิทัต
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขำนุกำรสภำฯ - บัดนี้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้นได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 / 2562 ประจำปี 2562
ประธำนสภำฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบุญเทียน ไพรสงค์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สร้ำงแป้น เป็นประธำนในกำรประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2562
ประจำปี 2562 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้

-2ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำนสภำฯ ขอเชิญให้สมำชิกสภำ อบต.สร้ำงแป้น เข้ำร่วมพิธีวันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมเพ็ญ
พร้อมกับข้ำรำชกำรพนักงำนจ้ำงและจ้ำงเหมำบริกำรโดยพร้อมเพรียงกัน
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (ประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562
เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2562)
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3. ญัตติเสนอเพื่อพิจำรณำ
1. กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2563
- (วำระที่ 1 รับหลักกำร)
ประธำนสภำฯ - เชิญปลัด อบต.สร้ำงแป้น ปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ได้ชี้แจงรำยละเอียด
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำจ่ำยประจำปี 2563
ปลัดอบต.
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำอบต. ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน บัดนี้ถึงเวลำที่ผู้บริหำรจะได้เสนอ
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2562 ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำง
แป้น จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำทุกท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจน
หลักกำรและแนวนโยบำยในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 ซึ่งในปีงบประมำณ 2562 ที่ผ่ำนมำ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 อบต.สร้ำงแป้น มีสถำนะกำรเงิน ดังนี้
1. เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น 19,259,010.79 บำท
2. เงินสะสม
3,715,371.43 บำท
3. เงินทุนสำรองสะสม 12,263,400.75 บำท
4. รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงกำร 658,500 บำท
ในปีงบประมำณ 2561 ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ดังนี้
1. รำยรั บจริง 34,465,213.55 บำท ประกอบด้วยหมวดภำษีอำกร 230,035.92 บำท หมวด
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 243,503.07 บำท หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 192,101.95 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณู ปโภคและกำรพำณิ ชย์ 344}585 บำท หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 265,920.52
บำท หมวดภำษีจัดสรร 18,954,554.48 บำท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,234,511.98 บำท
2. รำยจ่ำยจริง 29,602,469.36 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง 7,339,312 บำท งบบุคลำกร 9,631,165 บำท งบดำเนินกำร 6,556,372.93 บำท งบ
ลงทุน 3,457,065 บำท งบรำยจ่ำยอื่น 10,000 บำท งบเงินอุดหนุน 2,608,554.43 บำท
3. รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ 498,346 บำท
4. รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม 3,619,000 บำท
ส ำหรั บ ร่ ำงข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ได้ ตั้ งประมำณกำรรำยรับ ไว้ ทั้ งสิ้ น
42,000,000 บำท แยกเป็น
รำยได้จัดเก็บเอง ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 1,010,000 บำท แยกเป็นภำษี

-3ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

- ในกำรพิจ ำรณำร่ำงข้อบั ญ ญั ติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2563วำระที่1 ขอให้ ที่
ประชุมพิจำรณำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรหรือไม่รับหลักกำร มีสมำชิก
ท่ำนใดจะอภิป รำยหรือสอบถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีส มำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องใดอีกแล้ ว ขอให้
สมำชิกได้ลงมติว่ำจะเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบ 2563 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ขอให้โปรดยกมือขึ้น
- รับหลักกำรทั้งหมด 16 เสียง
- ไม่รับหลักกำร
- เสียง
- งดออกเสียง
- เสียง

ประธำนสภำฯ - เมื่อที่ประชุมสภำ ได้ลงมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2563
ไปแล้ว ขอให้ที่ประชุมสภำเสนอตั้งคณะกรรมกำรแปรญัต ติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ให้ ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่นพ.ศ. 2547
หมวดที่ 8 ข้อ 103 และข้อ 105 (3) ซึ่งกำหนดให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย จะต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3 คนแต่ ไม่ เกิ น 7 คน จึ ง ขอให้ ส มำชิ ก สภำได้ เสนอว่ ำ สมควรจะตั้ ง
คณะกรรมกำรแปรญัตติจำนวนกี่คน
ส.อบต.หมู่ 6 - นำยมนตรี วีระวัฒนำ ได้เสนอเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ 3 คน
ประธำนสภำ ฯ - มีสมำชิกสภำท่ำนใด จะเสนอให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้ใดเสนออีกแล้ว ผล
ปรำกฏว่ำที่ป ระชุมสภำ ได้เห็ นชอบให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
จำนวน 3 คน ขอเชิญสมำชิกสภำได้เสนอชื่อผู้ สมควรตั้งเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติและขอผู้รับรอง
ต่อไป
ส.อบต.หมู่ 6 - นำยปัญญำ นิ ลผำย ขอเสนอนำยชำญณรงค์ พรมวงศ์ ส.อบต.หมู่.7เป็นกรรมกำรแปรญัตติ โดยมี
นำยฉลอง บัวแก้ว ส.อบต.หมู่ 9 และนำยไพศำล รำชคำมินทร์ สมำชิกอบต.หมู่ 7 เป็นผู้รับรอง
ส.อบต.หมู่ 7 - นำยชำญณรงค์ พรมวงศ์ ขอเสนอนำยปัญญำ นิลผำย สมำชิกอบต.หมู่ 6 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ โดย
มีนำยบุญหลง บัวสิม สมำชิกอบต. หมู่ 5 และนำยสำรวย รักมิตร สมำชิก อบต.หมู่ 9 เป็นผู้รับรอง
ส.อบต.หมู่ 8 -นำยสมพงษ์ ทองผำสุข ขอเสนอนำยบุญรอด สระแก้ว สมำชิกอบต.หมู่ 3 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ โดย
มีนำยสุขุม บัวบำน สมำชิกอบต.หมู่ 3 และนำยทองใบ สมสล้ำง สมำชิกอบต.หมู่ 8 เป็นผู้รับรอง
ประธำนสภำฯ - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกแล้ว มติที่ประชุมสภำฯ ให้
สมำชิกให้สมำชิกสภำผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่ำน เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ โดยให้กำหนดระยะเวลำยื่น
เสนอคำขอแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2563 ให้ยื่นคำขอแปรญัตติได้ตั้งแต่
เวลำ 16.30 น. ของวันที่ 17 สิงหำคม 2562 จนถึงเวลำ 16.30 น.ของวันที่ 17 สิงหำคม 2562 และได้
กำหนดนัดประชุมสภำ เพื่อพิจำรณำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย(วำระที่ 2 กำรแปร
ญัตติ) ในกำรประชุมสภำครำวต่อไปในวันที่ 23 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.30 น.
ที่ประชุม
- รับทรำบถือปฏิบัติ
2. กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ประจำปีงบประมำณ 2562
ประธำนสภำฯ - ได้แจ้งให้ปลัดอบต.สร้ำงแป้น ได้ชี้แจงรำยละเอียดเหตุผล ควำมจำเป็นในกำรขออนุมัติโอน
งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ประจำปี 2562

-4ปลัดอบต.สร้ำงแป้น - ในกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำบำรุงรักษำ
และซ่อมแซมทรัพย์สิน โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรโรงเก็บพัสดุ อบต.สร้ำงแป้น ตั้งงบประมำณไว้ใน
ข้อบัญญัติ เป็นเงิน 204,000 บำท ขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่มเติมเป็นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 2 โครงกำร
ในกองช่ำง ดังนี้
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในสำนักงำน อบต.สร้ำงแป้น ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ ฯ 30,000 บำท ขออนุมัติโอนงบประมำณเพิ่มเติมอีก 16,000 บำท เพื่อเป็นค่ำโครงกำร
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในสำนักงำนอบต.สร้ำงแป้น ปริมำณ 4.00 เมตร ยำว 41.00
เมตร หนำ 0.07 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 164 ตำรำงเมตร) ตำมรูปแบบแปลนของอบต.สร้ำงแป้น
รวมเป็นเงิน 46,000 บำท
2. ขออนุมัติมำตั้งงบประมำณใหม่ เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในอบต.
สร้ำงแป้นปริมำณงำนกว้ำง 3.50 เมตรยำว 101.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 355
ตำรำงเมตร) ตำมรูปแบบแปลนของอบต.สร้ำงแป้น รวมเป็นเงิน 188,000 บำท
ขออนุมัติโอนงบประมำณในกองสวัสดิกำรและสังคม จำกรำยจ่ำยประจำ หมวดเงินเดือนฝ่ำย
ประจำ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ขอโอนลดลง 20,000 บำท ประเภทเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ขอโอนลดลง 22,720 บำท ประเภทเงินเดือนปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนอบต.ขอโอนลดลง 2,280 บำท
หมวดค่ำตอบแทนประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ขอโอนลดลง 5,000 บำท หมวด
ค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ โครงกำร
เพิ่มประสิทธิภำพองค์กรสตรีระดับตำบล ขอโอนลดลง 30,000 บำท โครงกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดประชุมประชำคมแผนชุมชนและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณำกำรขอโอนลดลง 20,000 บำท โครงกำรรดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ ขอโอนลดลง 50,000 บำท
โครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรแพร่ระบำดไวรัสเอดส์ขอโอนลดลง 10,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมอำชีพ ขอโอนลดลง 20,000 บำท หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจกำร
ที่เป็นสำธำรณประโยชน์ เงินอุดหนุนโครงกำรชองกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ขอโอนลดลง 30,000 บำท รวมเงิน
ขออนุมัติโอนลดลงทั้งหมด 210,000 บำท เพื่อมำตั้งงบประมำณใหม่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำง จำนวน 2 โครงกำร ในกองช่ำงดังนี้
1. โครงกำรก่อสร้ำงหอพระพุทธรูปประจำอบต.สร้ำงแป้น รวมเป็นเงิน 90,000 บำท
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงแป้นปริมำณงำน
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 58.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 234 ตำรำงเมตร)
ตำมรูปแบบแปลนของอบต.สร้ำงแป้น รวมเป็นเงิน 120,000 บำท เพื่อให้บริกำรประชำชนผู้มำติดต่อ
งำนรำชกำรได้รับควำมสะดวก
ประธำนสภำฯ - ตำมที่ประชุมสภำฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำเกี่ยวกับกำรขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนใน
กองช่ำง ประจำปีงบประมำณ 2562 ตำมรำยละเอียดดังกล่ำวไปแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติให้
ควำมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว ขอให้โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 14 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 2 เสียง

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธำนสภำฯ - มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอหรือสอบภำมเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องใด
อีกแล้ว ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำน ขอปิดกำรประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) จ.อ.พิสิทธิ์ นัทธี ผู้จดบันทึกกำรประชุม
(พิสิทธิ์ นัทธี)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
(ลงชื่อ)

ชาญณรงค์ พรมวงศ์ ประธำนกรรมกำร
(นำยชำญณรงค์ พรมวงศ์)

(ลงชื่อ) ปัญญา นิลผาย
(นำยปัญญำ นิลผำย)

กรรมกำร

(ลงชื่อ) บุญรอด สระแก้ว
กรรมกำร
(นำยบุญรอด สระแก้ว)

