ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
---------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๓๓ วรรค ๔ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่
เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบนั้น
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน สมัย วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕ 62 เมื่อวัน พุธที่ 4 กันยายน ๒๕62 ซึ่ง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

10 กันยายน พ.ศ. ๒๕62

( นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
วันพุธที่ 4 กันยายน ๒๕62
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
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 6
9. นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 7
10. นายวิสูติ
ฉิมพาลี สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๗
11
. นายสมจิตร
พุทธมหา สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
๑
2. นายบุญเรือน
ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
๑
3. นายเสวี
พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๙
14. นางสุภาพ ชื่นยินดี
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. นายสมาน
2. นายทวี ทองดอนเอ

เหล็งปก

สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ ๘
(ลาป่วย)
สมาชิกสภา อบต.กาแพงแสน หมู่ที่ 10 (ลาป่วย)

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. นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล หัวหน้าสานักปลัด
6. นางสาวบุษยา แซ่คู หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
7. นางสาวฌาดารินทร์ ไชยวงษา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวทิพย์ภาวรรณ สร้อยจอม คนงาน
9. นายปฐมพร จริยา คนสวน

~

๓~

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ทาหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เชิญนายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่อง : ทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕62
~ ด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕ 62 ระหว่างวันที่ 4 - 18 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณา เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2562 , เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2,3) , เรื่องร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 1) อาเภอกาแพงแสน พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความจาเป็นและเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕ 6๒ ประกอบกับข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เรียกเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 62
ระหว่างวันที่ 4 - 18 กันยายน 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
~ รับทราบ
๑.2 เรื่อง : สมาชิกสภา อบต. ขอลาป่วย
~ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนขอลา
ป่วย คือ
1. นายสมาน เหล็งปก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
2. นายทวี ทองดอนเอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
~ รับทราบ
เรื่อง : การรับรองรายงานการประชุม
~ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน พิจารณารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 62 เมื่อวัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม ๒๕ 62 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
~ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕ 62 เมื่อวัน พุธที่ 14 สิงหาคม
๒๕62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

~

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

นายเด่น สรงกระสินธุ์
(ประธานคณะกรรมการฯ)

๔~

เรื่อง : เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง : พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2,3)
~ ขอเชิญ นายเด่น สรงกระสินธุ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 แถลงผลการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ต่อไป
~ ตามที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 และคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการฯ, นา
ยมานพ นิธิ
พงศ์พันธุ์ เป็นเลขานุการ และนา งสุภาพ ชื่นยินดี เป็นกรรมการ โดยได้กาหนด
วันประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวัน อังคารที่ 20 สิงหาคม ๒๕62 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
ตามที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕ 62 ได้กาหนดให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕62 และส่งให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕62 เพื่อนาเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ต่อไปนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ความว่าภายในระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยแล้วปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนเสนอคาขอแปรญัตติแต่อย่าง
ใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 เพื่อรายงานต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนต่อไป
ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3” มีมติ “ไม่มีการ
แก้ไข”
ข้อ 2. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 ให้ตั้งจ่ายเป็น
จานวนรวมทั้งสิ้น 65,000,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานคือ
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท แยกเป็น
1. รายได้จัดเก็บเอง จานวน 8,814,000 บาท
1.1 หมวดภาษีอากร จานวน 5,571,000 บาท
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 1,189,000 บาท
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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
43,186,000 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดภาษีจัดสรร จานวน 43,186,000 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
13,000,000 บาท แยกเป็น
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 13,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ยอดรวม 65,0๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ด้านบริหารทั่วไป รวม 21,625,750 บาท แยกเป็น
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 19,967,350 บาท
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จานวน 1,658,400 บาท
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม 33,724,250 บาท แยกเป็น
๒.๑ แผนงานการศึกษา จานวน 8,379,350 บาท
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข จานวน 5,938,900 บาท
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 36๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 18,346,000 บาท
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน ๓90,๐๐๐ บาท
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 31๐,๐๐๐ บาท
๓. ด้านการเศรษฐกิจ รวม ๒,64๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๓.๑ แผนงานการเกษตร จานวน 4๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ จานวน ๒,60๐,๐๐๐ บาท
๔. ด้านการดาเนินงานอื่น รวม 7,010,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๔.๑ แผนงานงบกลาง จานวน 7,010,๐๐๐ บาท
มีมติ “ไม่มีการแก้ไข”
ข้อ 3. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล มีมติ “ไม่มีการแก้ไข”
ข้อ 4. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ มีมติ “ไม่มีการแก้ไข”
โดยในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีผู้ยื่นขอแปร
ญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีมติให้คงร่างเดิม
~ รับทราบ
~ ในวาระที่ ๒ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงผลการประชุมแล้วไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้คงร่างเดิม จึงขอให้พิจารณาในวาระที่ ๓ ต่อไป

~
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~ รับทราบ
~ วาระที่ ๓ พิจารณาเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ขอ
มติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่
~ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยคะแนนผู้มาประชุม ๑ 8 คน เห็นชอบ 17 เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง
3.2 เรื่อง : พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วาระที่ 1)
~ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 เข้าสู่สภาฯ ขอเชิญนายกธงชัย โชคดารงสุข นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน แถลงหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อให้
ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป
~ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนทุก
ท่าน
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมี
รายรับเกินกว่าประมาณการรายรับของงบประมาณประจาปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม โดยได้รับเงินรายได้เพิ่มเติมในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้ จานวน 58,000,000
บาท และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จานวน 10,600,000 บาท
ซึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนมีรายได้เพิ่มเติมจานวน
7,500,000 บาท จึงมีความจาเป็นต้องตั้งจ่ายเพิ่มขึ้น
ดังนั้น จึงขอแถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ได้ทราบถึง
รายรับและรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่วนรายละเอียด
อื่นๆ ขอให้ พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้
ชี้แจงต่อไป
~ ขอชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หมวดภาษีจัดสรร รวม 7,500,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีสรรพสามิต จานวน 1,500,000 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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จานวน 6,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท
๑. ด้านบริหารทั่วไป รวม 3,866,000 บาท แยกเป็น
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 2,849,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 งานบริหารทั่วไป จานวน 327,000 บาท
1.1.2 งานบริหารงานคลัง จานวน 2,522,000 บาท
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จานวน 1,017,000 บาท แยก
เป็น
1.2.1 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน
1,017,000 บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม 3,559,000 บาท แยกเป็น
2.1 แผนงานการศึกษา จานวน 48,500 บาท แยกเป็น
2.1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 48,500 บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข จานวน 2,524,800 บาท แยกเป็น
2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 2,524,800 บาท
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 985,700 บาท แยกเป็น
2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 58,900 บาท
2.3.2 งานไฟฟ้าถนน จานวน 926,800 บาท
3. ด้านการดาเนินงานอื่น รวม 75,000 บาท แยกเป็น
3.๑ แผนงานงบกลาง จานวน 75,00๐ บาท แยกเป็น
3.1.1 งานงบกลาง จานวน 75,000 บาท
~ สาระสาคัญของงบประมาณได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทยถูกต้องแล้วด้วยความระมัดระวัง
ประหยัด และรอบคอบ จึงได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานและบริการประชาชน ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนจะได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
~ รับทราบ
~ ขอให้ที่ประชุมอภิปรายหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน วาระที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่
แจกให้ประชุมพิจารณาต่อไป และขอมติที่ประชุมว่าในวาระที่ ๑ จะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 หรือไม่
~ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน โดยคะแนนผู้มาประชุม 18 คน เห็นชอบ
๑7 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง
~ ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
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บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จานวนกี่คน
~ มีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จานวน ๓ คน
~ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่
2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พร้อมผู้รับรอง ๒ คน
~ ขอเสนอ นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 โดยมีผู้
รับรองจานวน ๒ คน คือ
๑. นายมานิตย์ จ้อยร่อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
๒. นายวัชระ ซิ่วเกษร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
~ ขอเสนอ นา ยบุญเรือน ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 โดยมีผู้รับรอง
จานวน ๒ คน คือ
๑. นายมานพ นิธิพงศ์พันธุ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
๒. นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
~ ขอเสนอ นา ยมานิตย์ จ้อยร่อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 โดยมีผู้รับรอง
จานวน ๒ คน คือ
1. นายอานนท์ สร้อยจอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
2. นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
~ จะมีท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอจึงขอประกาศว่า
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2
ประกอบด้วย
๑. นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
๒. นายบุญเรือน ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
๓. นายมานิตย์ จ้อยร่อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
~ รับทราบ
~ ขอให้ที่ประชุมกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
~ มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน ๒๕62 และส่งให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนภายในวันที่ 9 กันยายน ๒๕6 2 เพื่อ
นาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสนพิจารณาในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ ต่อไป
~ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อเลือกประธาน เลขานุการ และ
กรรมการ วันที่ 4 กันยายน ๒๕62 เวลา 10.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน

~

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค
(ประธานคณะกรรมการฯ)

พ.จ.ต.มานะ บางสวนหลวง
(เลขานุการสภาฯ)

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ น.

๙~

~ รับทราบ
~ ขอพักการประชุม 2๐ นาที (เวลา ๑
0.๒๕ - ๑ 0.4๕ น.) เพื่อให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมว่าจะแต่งตั้งใครเป็นประธาน เลขานุการ และ
กรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 เพื่อแจ้งให้ที่
ประชุมทราบต่อไป
~ รับทราบ
~ ขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2
ต่อไป และขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งต่อที่ประชุม
~ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ประชุมและแต่งตั้ง
ให้ข้าพเจ้า นาย สักก์ธนพล จิระนิธิโชค เป็นประธานฯ, นา ยบุญเรือน ปู่น้อย
เป็นเลขานุการ และนายมานิตย์ จ้อยร่อย เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้กาหนด
วันประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน ๒๕62 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอเชิญร่วม
ประชุมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
~ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ ก็
ขอให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
ขอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา อบต. รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และ
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้น ซึ่งหากท่านใดต้องการเสนอคาแปรญัตติให้ยื่น
หนังสือได้ที่ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 13.0๐ น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ๒๕62 เวลา ๑6.3๐ น.
~ รับทราบ
~ ถ้าสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก็ขอให้
ทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือต้องการเข้าร่วม
ประชุมแปรญัตติฯ ก็ขอเชิญเข้าร่วมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
~ รับทราบ
เรื่อง : อื่นๆ
4.1 เรื่อง : กาหนดวันประชุมสภาฯ
~ ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ในวันที่เท่าไร
~ มีมติให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา
09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
~ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

~

๑๐ ~

(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

)

