
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งที่ 2 / 2564 

เมื่อวันที ่26 สิงหาคม  2564 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

ผู้มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำมมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญเทียน  ไพรสงค์ ประธำนสภำ บุญเทียน ไพรสงค์  
2 นำยอดิเรก  แรมประชำ รองประธำนสภำ อดิเรก  แรมประชา  
3 นำยหัดชัย  พรมจันทร์ สมำชิก อบต. ม.1 หัดชัย พรมจันทร์  
4 นำยส ำรำญ  สุระดะนัย สมำชิก อบต. ม.1 ส าราญ  สุระดะนัย  
5 นำยสุขุม  บัวบำน สมำชิก อบต. ม.3 สุขุม บัวบาน  
6 นำยบุญรอด  สระแก้ว สมำชิก อบต. ม.3 บุญรอด  สระแก้ว   
7 นำงจุ๋ม  บัวหงษำ สมำชิก อบต. ม.4 จุ๋ม  บัวหงษา  
8 นำยบุญหลง  บัวสิม สมำชิก อบต. ม.5 บุญหลง  บัวสิม  
9 นำยมนตรี  วีระวัฒนำ สมำชิก อบต. ม.6 มนตรี  วีระวัฒนา  
10 นำยปัญญำ  นิลผำย สมำชิก อบต. ม.6 ปัญญา   นิลผาย  
11 นำยไพศำล  รำชคำมินทร์ สมำชิก อบต. ม.7 ไพศาล  ราชคามินทร์  
12 นำยชำญณรงค์  พรมวงค์ สมำชิก อบต. ม.7 ชาญณรงค์  พรมวงค์  
13 นำยทองใบ  สมสล้ำง สมำชิก อบต. ม.8 ทองใบ สมสล้าง  
14 นำยสมพงษ์  ทองผำสุข สมำชิก อบต. ม.8 สมพงษ ์ ทองผาสุข  
15 นำยส ำรวย  รักมิตร สมำชิก อบต. ม.9 ส ารวย  รักมิตร  
16 นำยฉลอง  บัวแก้ว สมำชิก อบต. ม.9 ฉลอง บัวแก้ว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 จ.อ.พิสิทธิ์  นัทธี ปลัด.อบต.สร้ำงแป้น พิสิทธิ์ นัทธี  
2 น.ส.สุลีพร เพียเพ็ง รองปลัด.อบต. สุลีพร  เพียเพ็ง  
3 นำยนเรศ  แพะขุนทด ผอ.กองช่ำง นเรศ แพะขุนทด  
4 น.ส.กชพร แช่มค้ำ ผอ.กองคลัง กชพร  แช่มค้า  
5 นำยธนเสฎฐ์  เมธำณัฐยศ ผอ.กองสวัสดิกำร ธนเสฎฐ์ เมธาณัฐยศ  
6 น.ส.มยุรี  เจริญรบ ผอ.กองกำรศึกษำ มยุรี  เจริญรบ  
7 นำยสันติ  ยังอยู่ หัวหน้ำส ำนักปลัด สันติ  ยังอยู่  
8 นำยสุพจน์  เกษทองมำ นักพัฒนำชุมชน สุพจน์  เกษทองมา  
9 น.ส.กำนดำ  ศรีอ่อนแสง นักวิเครำะห์ฯ กานดา  ศรีอ่อนแสง  
10 น.ส.ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวำง นักวิชำกำรศึกษำ ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวาง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขำนุกำรสภำฯ - บัดนี้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ  
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 
  ครั้งที่ 2 /2564 ประจ ำปี 2564 
ประธำนสภำฯ    -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบุญเทียน ไพรสงค์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  สร้ำงแป้น เป็นประธำนในกำรประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564  
  ประจ ำปี 2564 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนฯ -  ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี 2.  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2564 
   เมื่อวันที่  13  สิงหำคม  2564)   
มติที่ประชุม      -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2565 (วาระท่ี 2) การแปรญัตติ 
ประธำนสภำฯ  - ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 ในวำระท่ี 2 กำรแปร 
  ญัตติ กำรแปรญัตตินั้น ไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนอค ำขอแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้พิจำรณำ
  ลงมติเห็นชอบให้คงร่ำงเดิมตำมร่ำงข้อบัญญัติฯ จึงขอให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้ชี้แจง  
  รำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนกรรมกำรแปรญัตติ  -นำยชำญณรงค์  พรมวงศ์ ได้ชี้แจงรำยละเอียดในกำรเสนอขอแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565  ตำมทีส่ภำ ได้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำขอแปรญัตติ ตั้งแต่เวลำ  
  14.00น.ของวันที่  13 สิงหำคม 2564 จนถึงเวลำ16.30 น.ของวันที่ 16 สิงหำคม 2564 ผ่ำนไปแล้วนั้น  
  ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดยื่นขอเสนอแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565  

ในส่วนของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้ร่วมกันพิจำรณำรำ่งข้อบัญญัติ ในกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
 ประจ ำปี 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 41,000,000 บำท เป็นกำรตั้งงบประมำณแบบสมดุล  ได้ตั้งงบประมำณ 
 รำยรับและรำยจ่ำยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหมวดรำยจ่ำยในแต่ละด้ำน อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นของ 
 อบต.สร้ำงแป้น ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทุกด้ำน ตำมแผนงำนและโครงกำรด้ำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำง
 ประหยัด คุ้มค่ำและเหมำะสมถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงมหำดไทยและนโยบำยกำร 
 บริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น และเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชำชนในท้องถิ่น ดังนั้นคณะกรรมกำรแปร 
 ญัตติ  จึงได้ลงมติเห็นชอบให้คงร่ำงเดิมตำมร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 

ประธำนสภำฯ -  ตำมท่ีสมำชิกทุกท่ำน ได้รับทรำบรำยละเอียดเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 แล้วเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในวำระที่ 2 จึงขอให้ที่ประชุมสภำ 
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ได้ลงมติว่ำ ท่ำนใดเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติ ให้คงร่ำงเดิมตำมที่คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง 

 ข้อบัญญัติงบประมำณ ขอให้โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 15 เสียง 
  -  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
  -  งดออกเสียง   1 เสียง 

 
ประธำนสภำฯ -  ในกำรพิจำรณำลงมติให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565  จึงขอนัด 
  กำรประชุมสภำเพ่ือพิจำรณำลงมติ วำระท่ี 3  ในกำรประชุมสภำครำวต่อไป ในวันที่  27  สิงหำคม  2564     
  เวลำ 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น โดยพร้อมเพรียงกัน 
ที่ประชุม -  รับทรำบและถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
  -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอหรือสอบถำมเรื่องอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีเรื่องท่ีจะสอบถำมใด ๆอีกแล้ว  
  ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนและขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      (ลงชื่อ) จ.อ.    พิสิทธิ์  นัทธี         ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
        (พิสิทธิ์  นัทธี) 
       เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
      คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
      (ลงชื่อ)    ชาญณรงค์  พรมวงศ์      ประธำนกรรมกำร 
       (นำยชำญณรงค์  พรมวงศ์) 
      
      (ลงชื่อ)  ปัญญา  นิลผาย           กรรมกำร 
       (นำยปัญญำ  นิลผำย) 
       
      (ลงชื่อ)    บุญรอด  สระแก้ว      กรรมกำร 
       (นำยบุญรอด  สระแก้ว) 


