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 ๒๕62 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ๒๕62 ซึ่ง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62

( นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ๒๕62
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
ผู้มาประชุม
๑.
นายณัฐพงศ์
๒.
นายสาวิตร
3. นายวัชระ
4. นางอารีย์ พูลสวัสดิ์
5. นายมานิตย์
6. นายเด่น สรงกระสินธุ์
7
. นายมานพ
8. นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์
9. นายวิสูติ
10
. นายสมจิตร
๑
1. นายบุญเรือน
๑
2. นายเสวี
13. นางสุภาพ ชื่นยินดี
14. นายทวี ทองดอนเอ
๑
5. นางสาวสุทร
16. นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค
๑
7. นายอานนท์
18. นายวิโรจน์
19. พ.จ.ต.มานะ

ทิพวัลย์ ประธานสภา อบต.กาแพงแสน
ลิ้มรุ่งเรืองสกุล รองประธานสภา อบต.กาแพงแสน
ซิ่วเกษร สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
จ้อยร่อย
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 6
นิธิพงศ์พันธุ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๗
ฉิมพาลี สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๗
พุทธมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10
จันทา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 11
สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
พุฒมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๑๒
บางสวนหลวง เลขานุการสภา อบต.กาแพงแสน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๒
2. นายสมาน
เหล็งปก
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
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. นางสาวบุษยา แซ่คู หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
6. นางสาวเรณุกา เฮงสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลากิจ)
(ลากิจ)

~

๓~

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ทาหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เชิญนายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสน 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 ๒๕62
~ ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕62 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕62 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
เพื่อพิจารณา ข้อราชการเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน และเรื่องอื่นๆ นั้น
อาเภอกาแพงแสน พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นและเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๓๖ (๓)
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เรียกเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕62 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕62 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
~ รับทราบ
๑.2 เรื่อง : สมาชิกสภา อบต. ขอลากิจ
~ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนขอลา
กิจ คือ
1. นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
2. นายสมาน เหล็งปก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
~ รับทราบ
เรื่อง : การรับรองรายงานการประชุม
~ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน พิจารณารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุม
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
~ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
สมัย วิ สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 62 เมื่อวัน จันทร์ ที่ 27
พฤษภาคม ๒๕ 62 ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน
เรื่อง : เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง : ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
~ ผู้บริหารได้ขอทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อขอ

~

๔~

พิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จึงขอเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนแถลงหลักการต่อไป
นายธงชัย โชคดารงสุข
~ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมาชิกสภาองค์การ
(นายก อบต.กาแพงแสน)
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น บัดนี้ ได้
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-25656 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพงแสน โดยรายละเอียดต่างๆ ขอให้นางสาวบุษยา แซ่คู หัวหน้าฝ่าย
นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
นางสาวบุษยา แซ่คู
~ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
(หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม
กาหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การดาเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กาหนดให้แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอานาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

~

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

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายบุญเรือน ปู่น้อย
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9)
นางสุภาพ ชื่นยินดี
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10)
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

๕~

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
4. กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)
5. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565)
6. หลังจากดาเนินการตามข้อ 1-5 แล้วให้ดาเนินการตามข้อ 24 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนได้ดาเนินการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้ที่ประชุมไปแล้ว
~ รับทราบ
~ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้
ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้จัดทา
ประชาคมในระดับตาบลสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล
ระดับชุมชนเมืองสาหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสาหรับเทศบาลนคร
ทั้งนี้ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
~ รับทราบ
~ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย มีข้อซักถาม หรือจะขอเพิ่มเติมโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อีกหรือไม่
~ ขอเพิ่มเติมวางท่อระบายน้า ซ่อมแซมประตูพร้อมบ่อพักข้างร้านเจ๊วรณ์ และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักระบายน้าถนนเส้นอาจารย์วีรศักดิ์
~ ขอเพิ่มเติมวางท่อระบายน้า และซ่อมแซมถนนที่ชารุด ภายในหมู่ที่ 10
~ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
ว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสนหรือไม่
~ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสน โดยคะแนนผู้มาประชุม 18 คน เห็นชอบ 17
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง

~

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(ปลัด อบต.)

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายธงชัย โชคดารงสุข
(นายก อบต.กาแพงแสน)

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(ปลัด อบต.)

๖~

3.2 เรื่อง : ขอรื้อถอนหอถังประปา
~ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้ดาเนินการก่อสร้างหอถัง
ประปาในหมู่ที่ 11 ตาบลกาแพงแสน จานวน 2 จุด คือจุดที่ 1 บนที่ดินโฉนด
เลขที่ 81303 ของนายธีรศักดิ์ แสงสว่าง และจุดที่ 2 ข้างบ้านผู้ใหญ่นพเมศฐ์
จิตติเจริญฤทธิ์ เนื่องจากในปัจจุบันหอถังดังกล่าวอยู่ในสภาพชารุดทรุดโทรม
และไม่ได้ใช้งาน ในการนี้จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสนรื้อถอนหอถังประปาเพื่อเจ้าของที่ดินจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
บริเวณดังกล่าวต่อไป
~ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
ว่าจะเห็นชอบให้รื้อถอนหอถังประปาในหมู่ที่ 11 หรือไม่
~ มีมติเห็นชอบให้รื้อถอนหอถังประปาจุดที่ 1 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 81303
ของนายธีรศักดิ์ แสงสว่าง ส่วนจุดที่ 2 ข้างบ้านผู้ใหญ่นพเมศฐ์ จิตติเจริญฤทธิ์
ให้รื้อถอนได้เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนหาสถานที่แห่งใหม่ใน
ก่อสร้างหอถังประปา โดยคะแนนผู้มาประชุม 18 คน เห็นชอบ 17 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง
3.3 เรื่อง : พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
~ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เสนอขอโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าสู่สภาฯ ขอเชิญนายกธงชัย โชค
ดารงสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน แถลงขออนุมัติโอน
งบประมาณเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป
~ เรียน ท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสนทุกท่าน
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีงบประมาณบางรายการมีความ
จาเป็นที่ต้องใช้งบประมาณน้อยลง ประกอบกับมีโครงการที่จาเป็นต้อง
ดาเนินการ ผู้บริหารจึงขอเสนอโอนงบประมาณเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้สภา
ฯ พิจารณาอนุมัติ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอให้ พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
~ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบผู้บริหารต้อง
นาเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โอนลด
~ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการ /รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสนและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ โอนลด 500,0๐๐ บาท

~

นายธงชัย โชคดารงสุข
(นายก อบต.กาแพงแสน)
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา
เลิกประชุมเวลา ๑1.0๐ น.

๗~

โอนเพิ่ม
~ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่า ใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการ /รายการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดต่อท่อลม ขนาดไม่น้อย
กว่า 100,000 BTU จานวน 2 ชุด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดต่อท่อลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU จานวน 1 ชุด สาหรับติดตั้ง ณ ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน โอนเพิ่ม 500,0๐๐ บาท
~ ผู้บริหารจึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติ การ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
~ รับทราบ
~ มีใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนว่าเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งนี้หรือไม่
~ มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน โดยคะแนนผู้มาประชุม ๑ 8
คน เห็นชอบ ๑7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง
เรื่อง : อื่นๆ
~ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี
(
มานะ บางสวนหลวง
)
เลขานุการสภา อบต.กาแพงแสน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(
นายบุญเรือน ปู่น้อย
)
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 9
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

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

(ลงชื่อ)
(

นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์
ประธานสภา อบต.กาแพงแสน
ผูร้ ับรองรายงานการประชุม

)

