ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
---------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๓๓ วรรค ๔ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบนั้น
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕ 61 เมื่อวัน อังคารที่ 14 สิงหาคม ๒๕61
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

( นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 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. นางอารีย์ พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
5. นายมานิตย์ จ้อยร่อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
6. นายเด่น สรงกระสินธุ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่
7. นายมานพ นิธิพงศ์พันธุ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๖
8. นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๗
9. นายวิสูติ ฉิมพาลี สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๗
10. นายสมจิตร พุทธมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
๑1. นายบุญเรือน ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
๑2. นายเสวี พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
13. นางสุภาพ ชื่นยินดี สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10
14. นายทวี ทองดอนเอ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10
๑5. นางสาวสุทร จันทา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๑
16. นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 11
๑7. นายอานนท์ สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
๑8. นายวิโรจน์ พุฒมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
19. พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง เลขานุการสภา อบต.กาแพงแสน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวัชระ ซิ่วเกษร สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๒ (ลาป่วย)
2. นายสมาน เหล็งปก 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. นางสาวปาณ
ร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล หัวหน้าสานักปลัดฯ
6. นางสาวบุษยา แซ่คู หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
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เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทา
หน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เชิญนายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

นายธงชัย โชคดารงสุข
(นายก อบต.กาแพงแสน)

เรื่อง : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่อง : สมาชิกสภา อบต. ขอลาป่วยและลากิจ
~ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนขอลาป่วย
และลากิจ คือ
1. นายวัชระ ซิ่วเกษร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขอลาป่วย
2. นายสมาน เหล็งปก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขอลากิจ
ซึ่งในการลากิจหรือลาป่วย ผู้ลาต้องส่งใบลาด้วย
~ รับทราบ
เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
~ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน พิจารณารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
~ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม ๒๕
61 ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
เรื่อง : เพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง : พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (วาระที่ ๑)
~ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เข้าสู่สภาฯ ขอเชิญนายกธงชัย โชคดารงสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน แถลงหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป
~ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนทุกท่าน
ตามที่ผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสนไปแล้วนั้น บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลจึงขอแถลงให้ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนได้
ประมาณการรายรับไว้ จานวน 58,0๐๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของรายได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(ปลัด อบต.)

กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จานวน 58,0๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนาไป
จัดทาบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทา
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลมีเงินสะสม
คงเหลือ 5,855,814.58 บาท และสารองเงินสะสมคงเหลือ 18,834,064.24
บาท
รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขอให้ พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
~ ขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท แยกเป็น
1. รายได้จัดเก็บเอง จานวน 8,599,500 บาท
1.1 หมวดภาษีอากร จานวน 5,485,000 บาท
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 1,060,500 บาท
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 301,000 บาท
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 1,520,000
บาท
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 230,500 บาท
1.6 หมวดรายได้จากทุน จานวน 2,500 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
36,400,500 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดภาษีจัดสรร จานวน 36,400,500 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
13,000,000 บาท แยกเป็น
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 13,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ยอดรวม 58,0๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ด้านบริหารทั่วไป รวม 20,134,315 บาท แยกเป็น
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน ๑8,974,965 บาท
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จานวน 1,158,35๐ บาท
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม 29,045,685 บาท แยกเป็น
๒.๑ แผนงานการศึกษา จานวน 7,859,85๐ บาท
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข จานวน 4,494,00๐ บาท
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 37๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 15,791,835 บาท
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน ๓90,๐๐๐ บาท
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 14๐,๐๐๐ บาท
๓. ด้านการเศรษฐกิจ รวม ๒,๒4๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๓.๑ แผนงานการเกษตร จานวน 4๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ จานวน ๒,๒0๐,๐๐๐ บาท
๔. ด้านการดาเนินงานอื่น รวม ๖,580,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๔.๑ แผนงานงบกลาง จานวน ๖,580,๐๐๐ บาท
นายธงชัย โชคดารงสุข
~ สาระสาคัญของงบประมาณได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ
(นายก อบต.กาแพงแสน)
ข้อบังคับ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทยถูกต้องแล้วด้วยความระมัดระวัง ประหยัด
และรอบคอบ ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 เพื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสนจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุม
~ รับทราบ
ประธานสภาฯ
~ ขอให้ที่ประชุมอภิปรายหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน วาระที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ประชุม
พิจารณาต่อไป และขอมติที่ประชุมว่าในวาระที่ ๑ จะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 หรือไม่
มติที่ประชุม
~ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน โดยคะแนนผู้มาประชุม 1 8 คน เห็นชอบ ๑ 7 เสียง งดออกเสียง ๑
เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง
ประธานสภาฯ
~ ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2
จานวนกี่คน
มติที่ประชุม
~ มีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จานวน ๓ คน
ประธานสภาฯ
~ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พร้อมผู้รับรอง ๒ คน
นางสุภาพ ชื่นยินดี
~ ขอเสนอ นายทวี ทองดอนเอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 โดยมีผู้รับรองจานวน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10) ๒ คน คือ
๑. นายมานิตย์ จ้อยร่อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
๒. นายเด่น สรงกระสินธุ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายวิสูติ ฉิมพาลี
~ ขอเสนอ นาย สมจิตร พุทธมหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 โดยมีผู้รับรอง
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7) จานวน ๒ คน คือ
๑. นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
๒. นายบุญเรือน ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายเสวี พึ่งนุสนธิ์
~ ขอเสนอ นา ยวิโรจน์ พุฒมหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 2 โดยมีผู้รับรอง
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9) จานวน ๒ คน คือ
๑. นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
๒. นางมานพ นิธิพงศ์พันธุ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

ประธานสภาฯ

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

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(เลขานุการสภาฯ)

~ จะมีท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอจึงขอประกาศว่า
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประกอบด้วย
๑. นายทวี ทองดอนเอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
๒. นายสมจิตร พุทธมหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
๓. นายวิโรจน์ พุฒมหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑2
~ รับทราบ
~ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่
สภาท้องถิ่นกาหนด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ , ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
~ รับทราบ
~ ขอให้ที่ประชุมกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
2 ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
~ มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕6 1 และส่งให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพงแสนภายในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕6 1 เพื่อนาเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสนพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
~ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อเลือกประธาน เลขานุการ และ
กรรมการ วันที่ ๑ 4 สิงหาคม ๒๕6 1 เวลา ๑ 0.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายสมจิตร พุทธมหา
(ประธานคณะกรรมการฯ)

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(เลขานุการสภาฯ)

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา

ประธานสภา

~ รับทราบ
~ ขอพักการประชุม 2๐ นาที (เวลา ๑ 0.๒๕ - ๑0.4๕ น.) เพื่อให้คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ประชุมว่าจะแต่งตั้งใครเป็นประธาน เลขานุการ และกรรมการ แปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
~ รับทราบ
~ ขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ต่อไป และขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งต่อที่ประชุม
~ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ประชุมและแต่งตั้งให้
ข้าพเจ้า นายสมจิตร พุทธมหา เป็นประธานฯ, นายทวี ทองดอนเอ เป็นเลขานุการ
และนาย วิโรจน์ พุฒมหา เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้กาหนดวันประชุมแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม ๒๕6 1 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วม
ประชุมเพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอเชิญร่วมประชุมได้ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว
~ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ
ก็ขอให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ขอ
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา อบต. รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และ
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้น ซึ่งหากท่านใดต้องการเสนอคาแปรญัตติให้ยื่นหนังสือได้
ที่ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วัน อังคาร ที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕6 1 เวลา
13.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๖.3๐ น.
~ รับทราบ
~ ถ้าสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอให้ทา
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือต้องการเข้าร่วมประชุม
แปรญัตติฯ ก็ขอเชิญเข้าร่วมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
~ รับทราบ
เรื่อง : อื่นๆ
4.1 เรื่อง : การอบรมทาน้าหมักชีวภาพ
~ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. จะมีการอบรมทาน้าหมักชีวภาพ ที่
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย หากใครเข้ารับการอบรมจะได้รับถังและหัวเชื้อการทาน้า
หมัก จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมการอบรมด้วยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
4.2 เรื่อง : โครงการป้องกันเด็กจมน้า
~ ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้รับการคัดเลือกจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมให้เข้าร่วมประกวดโครงการป้องกันเด็กจมน้า เหรียญ
ทองแดง ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะมาทาการประเมินในวันที่

ที่ประชุม
ประธานสภา

21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่า
~ รับทราบ
~ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

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

)

