ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
---------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๓๓ วรรค ๔ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบนั้น
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

( นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
ผู้มาประชุม
๑.
นายณัฐพงศ์
ทิพวัลย์ ประธานสภา อบต.กาแพงแสน
๒.
นายสาวิตร
ลิ้มรุ่งเรืองสกุล รองประธานสภา อบต.กาแพงแสน
3. นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๒
4. นายวัชระ
ซิ่วเกษร สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๒
5. นางอารีย์ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
6. นายมานิตย์
จ้อยร่อย
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
7. นายเด่น สรงกระสินธุ์
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 6
8
. นายมานพ
นิธิพงศ์พันธุ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๖
9. นายวิสูติ
ฉิมพาลี สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๗
10
. นายสมจิตร
พุทธมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
๑
1. นายบุญเรือน
ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
๑
2. นายเสวี
พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
13. นางสุภาพ ชื่นยินดี
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10
14
. นายทวี ทองดอนเอ
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่
10
๑
5. นางสาวสุทร
จันทา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๑
16. นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 11
๑
7. นายอานนท์
สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
18. นายวิโรจน์
พุฒมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
19. พ.จ.ต.มานะ
บางสวนหลวง เลขานุการสภา อบต.กาแพงแสน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์
2. นายสมาน เหล็งปก

สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 7 (ลากิจ)
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 8 (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
นายธงชัย
โชคดารงสุข นายก อบต.กาแพงแสน
๒.
นางสมใจ
สระป้อมแก้ว รองนายก อบต.กาแพงแสน
๓.
นายจักรพงษ์ ประพันธ์วิทยา รองนายก อบต.กาแพงแสน
4. นางสุดใจ อึ้งเจริญ เลขานุการนายก อบต.กาแพงแสน
5. นางสาวปาณณ์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล หัวหน้าสานักปลัดฯ
6. นางสาวบุษยา แซ่คู หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทา
หน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เชิญนายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่อง : ทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕61
~ ด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕61 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
และเรื่องอื่นๆ ดังนั้น อาเภอกาแพงแสน พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นและ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงให้เรียกเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 61 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม
๒๕61 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
~ รับทราบ
๑.2 เรื่อง : สมาชิกสภา อบต. ขอลากิจ
~ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนขอลา
กิจ คือ นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 และ นายสมาน เหล็งปก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
~ รับทราบ
เรื่อง : การรับรองรายงานการประชุม
~ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน พิจารณารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวัน อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ณ ห้องประชุมที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
~ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 60 เมื่อวัน อังคาร ที่ 20
กุมภาพันธ์ ๒๕61 ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
เรื่อง : เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง : พิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับที่ 2)
~ ผู้บริหารได้ขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.
2561-2564) เพื่อขอพิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนชี้แจงต่อไป

นายธงชัย โชคดารงสุข
(นายก อบต.กาแพงแสน)

~ องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการจัดทางบประมาณต่อไป โดย
รายละเอียดต่างๆ ขอให้ นางสาวบุษยา แซ่คู หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็น
ผู้ชี้แจงต่อไป
นางสาวบุษยา แซ่คู
~ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
(หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน) และสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีอานาจหน้าที่ใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การศึกษา และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น
ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนที่
สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมาย
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสนได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้ดาเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2561-2564) รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกไปแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.3 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการ
2.7 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์

ที่ประชุม
พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(ปลัด อบต.)

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานการจัดให้มีระบบคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
สาธารณสุข
4.4 แผนงานส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
5.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยผ่านกระบวนการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ข้อ 22 ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
~ รับทราบ
~ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพงแสนจึงต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศให้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่
ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
~ รับทราบ
~ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
ว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนหรือไม่
~ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน โดยคะแนน
ผู้มาประชุม 18 คน เห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ~
เสียง

ประธานสภาฯ

นายธงชัย โชคดารงสุข
(นายก อบต.กาแพงแสน)

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(ปลัด อบต.)

3.2 เรื่อง : พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วาระที่ 1)
~ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 เข้าสู่สภาฯ ขอเชิญนายกธงชัย โชคดารงสุข นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน แถลงหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อให้
ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป
~ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนทุก
ท่าน
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่าย
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมีรายรับเกินกว่าประมาณการ
รายรับของงบประมาณประจาปี โดยได้รับเงินรายได้เพิ่มเติมในการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้
48,000,000 บาท ซึ่งรายได้ในขณะนี้มีรายรับ จานวน 53,100,000 บาท
ทาให้มีรายรับเกินจากที่ตั้งไว้ 5,100,000 บาท จึงมีความจาเป็นต้องตั้งจ่าย
เพิ่มขึ้น
ดังนั้น จึงขอแถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้ทราบถึง
รายรับและรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่วนรายละเอียด
อื่นๆ ขอให้ พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้
ชี้แจงต่อไป
~ ขอชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ดังนี้
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 5,100,000 บาท แยกเป็น
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หมวดภาษีจัดสรร รวม 5,100,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จานวน 700,000 บาท
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ จานวน 1,200,000 บาท
1.3 ภาษีสรรพสามิต จานวน 3,000,000 บาท
1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 5,100,000 บาท
๑. ด้านบริหารทั่วไป รวม 5,049,00๐ บาท แยกเป็น
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 5,049,00๐ บาท
1.1.1 งานบริหารทั่วไป จานวน 5,025,000 บาท
1.1.2 งานบริหารงานคลัง จานวน 24,000 บาท
2. ด้านการดาเนินงานอื่น รวม 51,๐๐๐ บาท แยกเป็น
2.๑ แผนงานงบกลาง จานวน 51,๐๐๐ บาท

นายธงชัย โชคดารงสุข
(นายก อบต.กาแพงแสน)

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายสมจิตร พุทธมหา
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8)
นายเด่น สรงกระสินธุ์
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6)
นายวัชระ ซิ่วเกษร
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2)

~ สาระสาคัญของงบประมาณได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทยถูกต้องแล้วด้วยความระมัดระวัง
ประหยัด และรอบคอบ ซึ่งงบประมาณจะนามาก่อสร้างห้องประชุม ซึ่งเดิมห้อง
ประชุมที่ใช้อยู่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ โดย
ด้านล่างของอาคารจะทาเป็นที่จอดรถ จึงได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ
ต่อการก่อสร้างอาคาร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสนจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
~ รับทราบ
~ ขอให้ที่ประชุมอภิปรายหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน วาระที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่
แจกให้ประชุมพิจารณาต่อไป และขอมติที่ประชุมว่าในวาระที่ ๑ จะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 หรือไม่
~ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน โดยคะแนนผู้มาประชุม 18 คน เห็นชอบ
๑7 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง
~ ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวนกี่คน
~ มีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
จานวน ๓ คน
~ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่
1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 พร้อมผู้รับรอง ๒ คน
~ ขอเสนอ นางสุภาพ ชื่นยินดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 0 โดยมีผู้รับรอง
จานวน ๒ คน คือ
๑. นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๒. นายวิโรจน์ พุฒมหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
~ ขอเสนอ นา งสาวสุทร จันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 โดยมีผู้รับรอง
จานวน ๒ คน คือ
๑. นายอานนท์ สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
๒. นายมานิตย์ จ้อยร่อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
~ ขอเสนอ นายอานนท์ สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 2 โดยมีผู้รับรอง
จานวน ๒ คน คือ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(เลขานุการสภาฯ)
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายอานนท์ สร้อยจอม
(ประธานคณะกรรมการฯ)

๑. นายอานนท์ สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
๒. นางสุภาพ ชื่นยินดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
~ จะมีท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอจึงขอประกาศว่า
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1
ประกอบด้วย
๑. นางสุภาพ ชื่นยินดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
๒. นางสาวสุทร จันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
๓. นายอานนท์ สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑2
~ รับทราบ
~ ขอให้ที่ประชุมกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
~ มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕6 1 และส่งให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนภายในวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕6 1 เพื่อ
นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนพิจารณาในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ ต่อไป
~ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อเลือกประธาน เลขานุการ และ
กรรมการ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 เวลา ๑0.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
~ รับทราบ
~ ขอพักการประชุม 2๐ นาที (เวลา ๑
0.๒๕ - ๑ 0.4๕ น.) เพื่อให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมว่าจะแต่งตั้งใครเป็นประธาน เลขานุการ และ
กรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 เพื่อแจ้งให้ที่
ประชุมทราบต่อไป
~ รับทราบ
~ ขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1
ต่อไป และขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งต่อที่ประชุม
~ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ประชุมและแต่งตั้ง
ให้ข้าพเจ้า นาย อานนท์ สร้อยจอม เป็นประธานฯ, นางสาวสุทร จันทา เป็น
เลขานุการ และนา งสุภาพ ชื่นยินดี เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้กาหนดวัน
ประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวัน ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑4.๐๐
น. ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมาชิกท่านใด
สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอเชิญร่วมประชุมได้ตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(เลขานุการสภาฯ)

ที่ประชุม

~ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ก็
ขอให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
ขอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา อบต. รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และ
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้น ซึ่งหากท่านใดต้องการเสนอคาแปรญัตติให้ยื่น
หนังสือได้ที่ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วัน อังคาร ที่ 31 กรกฎาคม
2561 เวลา ๑3.๐๐ น. ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑2.0๐ น.
~ รับทราบ
~ ถ้าสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอให้
ทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือต้องการเข้าร่วม
ประชุมแปรญัตติฯ ก็ขอเชิญเข้าร่วมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
~ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา

เรื่อง : อื่นๆ
~ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ น.

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี
(
มานะ บางสวนหลวง
)
เลขานุการสภา อบต.กาแพงแสน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(
นายบุญเรือน ปู่น้อย
)
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 9
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(
นายอานนท์ สร้อยจอม
)
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑2
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(
นางสุภาพ ชื่นยินดี
)
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑0
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(

นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์
ประธานสภา อบต.กาแพงแสน
ผูร้ ับรองรายงานการประชุม

)

