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สำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
ครั้งที่ ๑/๒๕60
วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
................................................
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ - สกุล
นำยอภิวัฒน์
สุขสำรำญ
นำงวันเพ็ญ
สวนคง
นำยวุฒิ
พึ่งสังวรณ์
นำยชำญยุทธ
ศรีสุวรรณ
นำยทรงศักดิ์
พร้อมพิมพ์
นำยวสันต์
ฮวดหอม
นำงสำวสุจิต
ประทีปทอง
นำยนำชัย
ใจวิวัฒน์พงศ์
นำยสมควร
บุญมีรอด
นำยบุญลือ
เรือนเพ็ชร
นำยชลอ
แก้ววิชิต
นำยวิมล
นิ่มอนงค์
นำยประสำท
ทวีสิงห์
นำยอดิเทพ
รัตนโชติชัยฤทธิ์
นำยสิทธิชัย
เปลี่ยนศำสตร์
นำยสุจินต์
พงษ์เพียร
นำยวิทยำ
คชำชัย
นำยจำเป็น
แสงสว่ำง
นำยจำลอง
หนูทำ
นำงดำรณี
วงษ์จันทร์
นำยวิศิษฏ์
จันทร์ฉำย

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.
รองประธำนสภำ อบต.
ส.อบต. ม.๑
ส.อบต. ม.๑
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๓
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๔
ส.อบต. ม.๕
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๖
ส.อบต. ม.๘
ส.อบต. ม.๘
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๙
ส.อบต. ม.๑๐
ส.อบต. ม.๑๐
ส.อบต. ม.๑1
ส.อบต. ม.๑๒
ส.อบต.ม.12
เลขำนุกำรสภำฯ

อภิวัฒน์
วันเพ็ญ
วุฒิ
ชำญยุทธ
ทรงศักดิ์
วสันต์
สุจิต
นำชัย
สมควร
บุญลือ
ชลอ
วิมล
ประสำท
อดิเทพ
สิทธิชัย
สุจินต์
วิทยำ
จำเป็น
จำลอง
ดำรณี
วิศิษฏ์

ลำยมือชื่อ
สุขสำรำญ
สวนคง
พึ่งสังวรณ์
ศรีสุวรรณ
พร้อมพิมพ์
ฮวดหอม
ประทีปทอง
ใจวิวัฒน์พงศ์
บุญมีรอด
เรือนเพ็ชร
แก้ววิชิต
นิ่มอนงค์
ทวีสิงห์
รัตนโชติชัยฤทธิ์
เปลี่ยนศำสตร์
พงษ์เพียร
คชำชัย
แสงสว่ำง
หนูทำ
วงษ์จันทร์
จันทร์ฉำย

ผู้ไม่มำประชุม
- ไม่มี -

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/ผู้เข้ำร่วมประชุม...
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ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
1
นำยไพบูลย์
ยิ้มประเสริฐ
นำยก อบต.
ไพบูลย์
ยิ้มประเสริฐ
2
นำยอนุสรณ์
กำลังเสือ
รอง นำยก อบต.
อนุสรณ์ กำลังเสือ
3
นำยสมศักดิ์
ยศศักดิ์ศรี
เลขำนุกำรนำยกฯ
สมศักดิ์
ยศศักดิ์ศรี
4
นำยคมสัน
กฤษวงษ์
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
คมสัน
กฤษวงษ์
5
นำงสำวพรนภำ วัฒนชีวโนปกรณ์ ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ พรนภำ
วัฒนชีวโนปกรณ์
6
นำยปรีชำ
อัยรำรัตน์
นำยช่ำงโยธำ
ปรีชำ
อัยรำรัตน์
7
นำงสำวรุ่งนภำ ช้ำงเผือก
จพง.ธุรกำร
รุ่งนภำ
ช้ำงเผือก
8
นำงสำวพิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์
ผช.จนท.วิเครำะห์ฯ
พิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์
เริ่มประชุมเวลำ
๐๙.๓๐ น.
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญญำณในที่ประชุม เมื่อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ำ
ซึ่งมีอยู่จำนวน 20 คน ได้ลงชื่อเข้ำร่วมประชุม 20 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 8 คน
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ สุขภำพไม่แข็งแรง จึงขอให้
ท่ำนรองประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑
เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมกิจกรรมทำบุญตักบำตร งำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
(รองประธำนสภำ อบต.) สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์ พระบรมรำชินีนำรถ ในรัชกำลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหำคม 2560
ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลบำงปลำม้ำ อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน้อมนำ
ควำมจงรักภักดี รำลึกถึงพระหมำกรุณำธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย ทำให้เกิดโอกำส
อันเป็นมงคลยิ่ง และเป็นกำรสร้ำงควำมสมัครสมำนสำมัคคีของประชำชนชำวไทย
มติที่ประชุม
- รับทรำบ ระเบียบวำระที่ ๒
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ.๒๕60)
(รองประธำนสภำ อบต.) - สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ.2560
ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว
- มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยคำรำยงำนกำรประชุมสภำฯสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕60
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ.๒๕60 หรือไม่
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง
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(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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ระเบียบวำระที่ ๓
เรื่องด่วน
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ด้วยท่ำน นำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ หมู่ที่ 4
(รองประธำนสภำ อบต.) ได้กระทูถ้ ำม เรื่อง กำรดำเนินกำรรังวัดหนองน้ำลำดโตนด เพื่อจัดสร้ำงแหล่งน้ำขนำดเล็ก
ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ค่ะ
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ เรื่อง กำรดำเนินรังวัดหนองน้ำลำดโตนด เพื่อจัดสร้ำงแหล่งน้ำขนำดเล็ก
(นำยก อบต.)
1. กำรดำเนินกำรรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญที่หลวง (น.ส.ล. ) ดำเนินกำรถึงขั้นใดแล้ว
กำรดำเนินกำรอยู่ระหว่ำงตรวจสอบพื้นที่ เบื้องต้น อบต.ได้ดำเนินกำรนำรถแบ็คโฮ
ไปลงหลัก ขุดวำงแนวเขต รอบหนองน้ำลำดโตนด ทั้ง 4 ทิศ แต่ยังไม่มีควำมชัดเจน เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่รังวัดของที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่ำ ให้ อบต.ดำเนินกำรยกเลิกคำขอในกำรรังวัด
และให้รอรัฐบำลส่งชุดคณะทำงำน (ชุดแผนที่ดำวเทียม GPS) อบต.บำงปลำม้ำ จึงจะได้แนว
เขตที่ชัดเจน
2. เตรียมกำรดำเนินกำรออกแบบหรือยัง
อบต.บำงปลำม้ำ ยังไม่สำมำรถออกแบบได้ เนื่องจำกพื้นที่ยังไม่ชัดเจน

มติที่ประชุม

3. ในกำรดำเนินกำรขุดลอก จะหำงบประมำณจำกที่ใด
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ อบต.บำงปลำม้ำ ได้ประสำนชลประทำนฯ ให้ดำเนินกำร
และโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล ให้ดำเนินกำรจัดหำแหล่งน้ำ เพื่อเป็นที่พักน้ำ ไว้ใช้
อุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในกำรทำกำรเกษตร (1 ตำบล 1 แหล่งน้ำ/หมู่บ้ำนละ 1 แหล่งน้ำ)
ซึ่งงบประมำณจะได้รับจัดสรรจำกอำเภอเป็นหลัก เมื่อได้รับจัดสรร อบต.บำงปลำม้ำ จะแจ้งให้
ท่ำนทรำบต่อไป
- รับทรำบ -

ระเบียบวำระที่ ๔
เรื่อง กำรพิจำรณำ
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ญัตติเรื่อง เพื่อพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
(รองประธำนสภำ อบต.) เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
กำรพิจำรณำข้อบัญญัติฯ เป็นไปตำมข้อบัง คับกำรประชุมสภำฯ ข้อ ๔๕,๔๗,๔๙,๕๑ และ
ข้อ ๕๒ ซึ่งจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ โดยพิจำรณำตำมวำระดังนี้
กำรพิจำรณำวำระที่ ๑ ให้ที่ประชุมปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำ
จะรั บ หลั ก กำรแห่ ง ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น หรื อ ไม่ หำกมี ส มำชิ ก สภำฯ ได้ อ ภิ ป รำยในเรื่ อ งนั้ น
พอสมควรแล้ ว ญั ต ติ ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภำท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก กำรแล้ ว ถ้ ำ จะส่ ง ให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำฯ ส่ งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมกำร
แปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและที่ประชุมสภำฯ จะต้องกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วยไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสำม ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/กำรพิจำรณำ...
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กำรพิจำรณำวำระที่ ๒ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่ ๒ ให้ปรึกษำเรื่อง
ตำมลำดั บข้อเฉพำะที่มีก ำรแปรญัตติหรือ ที่คณะกรรมกำรแปรญัต ติแก้ไ ขเท่ำนั้น เว้นแต่ ที่
ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น
กำรพิจำรณำวำระที่ ๓ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่ ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย
เว้นแต่ที่ประชุมสภำฯ จะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ให้
ที่ประชุมสภำฯ ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
นำงวันเพ็ญ สวนคง
เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ
(รองประธำนสภำ อบต.) เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ตำมที่ได้จัดทำร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 และ
(นำยก อบต.)
ได้ส่งให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนทรำบแล้วนั้น กระผมขอเสนอญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ (นำยกแถลงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ตำมเอกสำรดังกล่ำว)
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ตำมที่ท่ำนนำยกฯ ได้แถลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 แล้วนั้น
(รองประธำนสภำ อบต.) เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำยในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕61 เมื่อ ไม่ มีส มำชิก สภำฯ ท่ ำนใด อภิป รำยและตอบข้ อซั กถำมแล้ ว
ดิฉันขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61
โปรดยกมือขึ้น
- ผู้ใดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มีมติเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/นำยอภิวัฒน์...

h:\1lpa+กิจการสภา\60กิจการสภา\3.60ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2560ตรวจlpa.docx

~5~

นำงวันเพ็ญ สวนคง
เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ดำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป
(รองประธำนสภำ อบต.)
นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย ร่ำงข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61 ที่สภำฯ ลงมติรับ
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) หลักกำรในวำระที่ ๑ แล้วนั้น จะต้องมีกำรตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติฯ กระผม
จึงขอให้ท่ำนสมำชิกเสนอบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน ขอเรียนเชิญ
- นำยสมควร บุญมีรอด ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นำยนำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4
โดยมี นำยวุฒิ พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 และ นำยวิทยำ คชำชัย ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรอง
นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย มีท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี นำยนำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้คัดเลือกเป็น
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1
- นำยชะลอ แก้ววิชิต ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นำยวุฒิ พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 1
โดยมี นำยวสันต์ ฮวดหอม ส.อบต.หมู่ที่ 3 และ นำยจำลอง หนูทำ ส.อบต.หมู่ที่ 12
เป็นผู้รับรอง
นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย มีท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี วุฒิ พึ่งสังวรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้คัดเลือกเป็น
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2
- นำยวสันต์ ฮวดหอม ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นำยจำลอง หนูทำ ส.อบต.หมู่ที่ 12
โดยมี นำยทรงศั กดิ์ พร้ อมพิ มพ์ ส.อบต.หมู่ ที่ 3 และ นำยวิ มล นิ่ มอนงค์ ส.อบต.หมู่ ที่ 8
เป็นผู้รับรอง
นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย มี ท่ ำ นใดเสนออี ก หรื อ ไม่ ถ้ ำ ไม่ มี นำยจ ำลอง หนู ท ำ ส.อบต.หมู่ ที่ 12 ได้ คั ด เลื อ กเป็ น
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3
บุคคลที่เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ มีดังนี้
1. นำยนำชัย ใจวิวัฒน์พงษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
2. นำยวุฒิ พึ่งสังวรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
3. นำยจำลอง หนูทำ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ที่จะขอแปรญัตติฯ ร่ำงข้อบัญ ญัติง บประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
(รองประธำนสภำ อบต.) งบประมำณ พ.ศ.๒๕61 เสนอขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติโดยมีผู้รับรอง ๒ คน
และตำมที่ ท่ ำ นสมำชิ ก เสนอ รำยชื่ อ คณะกรรมกำรแปรญั ต ติ ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 แล้วนั้น มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
คะ ถ้ำไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสภำฯ เพื่อรับรองคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ดังกล่ำวค่ะ
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มีมติเห็นชอบคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญ ญัติฯ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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นำงวันเพ็ญ สวนคง
(ประธำนสภำ อบต.)

ค่ะ เมื่อได้คณะกรรมกำรฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
พ.ศ.2547 ข้ อ 49 ญัตติ ร่ำ งข้ อบัญ ญัติ ฯ ที่ สภำฯ ลงมติรั บหลัก กำรแล้ ว ถ้ ำจะต้อ งส่ ง ให้
คณะกรรมกำรแปรญั ต ติ พิ จ ำรณำ ให้ ป ระธำนสภำท้ อ งถิ่ น ส่ ง ร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น ไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำฯ จะต้องกำหนดระยะเวลำ
เสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมกำรแปรญั ตติด้วย ดิฉันจึงขอปรึกษำที่ประชุมสภำฯ กำหนด
วันแปรญัตติ และในกำรพิจำรณำวำระที่ 2 ให้กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภำฯมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น
ขอเชิญท่ำนสมำชิกเสนอค่ะ

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย ผมขอเสนอ วันยื่นเสนอคำแปรญัตติในวันที่ 17 - 19 สิงหำคม พ.ศ.2560 เวลำ 0๘.๓0-16.30 น.
(เลขำนุกำรสภำ อบต.) และกำหนดวันแปรญัตติในวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ.2560 เวลำ 09.30 น. ครับ
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ค่ะ มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอเวลำวันยื่นวันแปรญัตติ เป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่คะ ถ้ำไม่มี
(รองประธำนสภำ อบต.) ดิฉนั ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มีมติเห็นชอบ เสนอคำแปรญัตติในวันที่ 17-19 สิงหำคม พ.ศ.2560 เวลำ 0๘..๓0-16.30 น.
และกำหนดวันแปรญัตติในวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ.2560 เวลำ 09.30 น. ด้วยคะแนนเสียง
18 เสียง ค่ะ
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ค่ะ ฉะนั้น ดิฉันจึงขอนัดประชุมสภำฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 23 สิงหำคม 2560 เวลำ 9.30 น.
(รองประธำนสภำ อบต.) ณ ห้องประชุมสภำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ เพื่อพิจำรณำในวำระที่ 2 และวำระที่ 3
มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข เพิ่มเติมในรำยละเอียดส่วนใดอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ดิฉันขอไปที่
เรื่องพิจำรณำ ญัตติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
เชิญนำยกค่ะ
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ครับเรื่อง กำรโอนงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
(นำยก อบต.)
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ กำรโอนและ
แก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงงบประมำณ ข้ อ ๒๗,29 กำรโอนเงิ นงบประมำณรำยจ่ ำ ยในหมวดค่ ำ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น ดังมีรำยกำรดังต่อไปนี้

สำเนำถูกต้อง

(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/กองคลัง. ...
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กองคลัง
1. รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน 2 รำยกำร ดังนี้
โอนลด

งำน

งบประมำณ
หลังโอน

25,000.00 -

27,940.00

ประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนคลัง
ประเภทกล้อง
25,000.00 +
ถ่ำยภำพนิ่ง
ระบบดิจิตอล
จำนวน ๑ เครื่อง

45,000.00

งบ

ที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โอนเพิ่ม

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน

หมวด
โครงกำร/
ประเภทรำยจ่ำย
รำยจ่ำย
รำยกำร
รำยจ่
ำ
ย
โครงกำร
แผนงำน งำนบริหำร งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย
เกี่ยวเนื่องกับ
ค่ำใช้จ่ำย
บริหำรงำน งำนคลัง
กำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อพัฒนำ
ทั่วไป
แผนงำน

แผนงำน งำนบริหำร งบลงทุน
บริหำรงำน งำนคลัง
ทั่วไป

ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่

2. รำยกำรแก้ไขกำรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ฉบับแรก จำนวน 1 รำยกำร ดังนี้
แผนงำน

งำน

งบ

แผนงำน งำน
งบ
บริหำรงำน บริหำร ลงทุน
ทั่วไป
งำนคลัง

หมวด
รำยจ่ำย

ประเภท
รำยจ่ำย
ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำโฆษณำ
และ
เผยแพร่

คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมเดิม
ข้อควำมใหม่

โครงกำร/
รำยกำร
ประเภทกล้อง
ถ่ำยภำพนิ่ง
ระบบดิจิตอล
จำนวน ๑
เครื่อง

คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นกล้องคอมแพค
(Compact Digital Camera)
- ควำมละเอียดที่กำหนดเป็นควำม
ละเอียด ที่เซ็น
เซอร์ำพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็ม หรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้อง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
เพื่อใช้ในกองคลัง องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
และจัดหำตำมบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.25602562 หน้ำ 123/42)

คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นกล้องคอมแพค
(Compact Digital Camera)
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 21
ล้ำนพิกเซลขึ้นไป
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็ม หรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้อง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
เพื่อใช้ในกองคลัง องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
(หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนำยน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
และจัดหำตำมบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมำณ)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.25602562 หน้ำ 123/42)

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/กองสำธำรณสุขฯ...
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กองกำรศึกษำฯ
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน 26 รำยกำร ดังนี้
หมวด
ประเภท
รำยจ่ำย
รำยจ่ำย
งบบุคลำกร เงินเดือน เงินเดือน
(ฝ่ำยประจำ)

แผนงำน

งำน

งบ

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
กำรศึกษำ

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนบริหำร งบลงทุน
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ
งำนระดับ
งบเงิน
ก่อนวัยเรียน อุดหนุน
และ
ประถมศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
กำรศึกษำ

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
กำรศึกษำ

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
กำรศึกษำ

ค่ำ
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สำนักงำน

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ส่วนรำชกำร

งำนระดับ
งบลงทุน ค่ำ
ก่อนวัยเรียน
ครุภัณฑ์
และ
ประถมศึกษำ
งำนระดับ
งบ
ค่ำวัสดุ
ก่อนวัยเรียน ดำเนินงำน
และ
ประถมศึกษำ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทยุ

งำนระดับ
งบลงทุน
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ
งำนระดับ
งบเงิน
ก่อนวัยเรียน อุดหนุน
และ
ประถมศึกษำ

ค่ำ
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทยุ

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ส่วนรำชกำร

งำนระดับ
งบลงทุน
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

ค่ำ
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

โครงกำร/
รำยกำร
เงินเดือน
พนักงำน

(+/-) จำนวนเงิน
ที่โอน

เก้ำอี้
จำนวน ๒ ตัว

8,000.00 +

งบประมำณ
หลังโอน

8,000.00 - 124,320.00

8,000.00

170,000.00 - 206,480.00

+

170,000.00

312,000.00 -

289,126.38

กล้องโทรทัศน์ 312,000.00
วงจรปิด
พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑ ชุด

+

482,000.00

23,200.00

-

183,280.00

23,200.00 +

23,200.00

กล้องโทรทัศน์ 170,000.00
วงจรปิด
พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑ ชุด

วัสดุอื่น

เครื่องสำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 1
kVA/600 W

จำนวน ๔
เครื่อง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/แผนงำน...
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แผนงำน

งำน

งบ

โอนลด

แผนงำน งำนระดับ
งบลงทุน
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน งำนระดับ
งบลงทุน
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

หมวด
ประเภท
รำยจ่ำย
รำยจ่ำย
ค่ำที่ดิน
ค่ำก่อสร้ำง
และ
สิ่ง
สิ่งก่อสร้ำง สำธำรณูปกำร

ค่ำที่ดิน
ค่ำต่อเติมหรือ
และ
ดัดแปลง
สิ่งก่อสร้ำง อำคำรบ้ำนพัก

โครงกำร/รำยกำร

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน

143,000.00
โครงกำรเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยรอบบริเวณ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อบต.
บำงปลำม้ำ
143,000.00
โครงกำรติดตั้ง
สแตนเลสดัด
ประตู-หน้ำต่ำง
พร้อมมุ้งลวด

งบประมำณ
หลังโอน
- 589,000.00

+ 143,000.00

ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

โอนลด

แผนงำน งำนระดับ
งบลงทุน
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

ค่ำที่ดิน
ค่ำก่อสร้ำง
และ
สิ่ง
สิ่งก่อสร้ำง สำธำรณูปกำร

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน งำนระดับ
งบลงทุน
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

ค่ำที่ดิน
ค่ำต่อเติมหรือ
และ
ดัดแปลง
สิ่งก่อสร้ำง อำคำรบ้ำนพัก

องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงปลำม้ำ
30,000.00
โครงกำรก่อสร้ำง
เสำธงพร้อมฐำน
บริเวณศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.บำง
ปลำม้ำ
30,000.00
โครงกำรติดตั้ง
สแตนเลสดัด
ประตู-หน้ำต่ำง
พร้อมมุ้งลวด

-

300.00

+ 173,000.00

ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงปลำม้ำ
โอนลด

แผนงำน งำนบริหำร
กำรศึกษำ ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

งบดำเนินงำน ค่ำวัสดุ

โอนมำตั้งเป็น แผนงำน งำนระดับ
งบลงทุน
รำยกำรใหม่ กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

11,000.00 -

วัสดุสำนักงำน

ค่ำที่ดิน
ค่ำต่อเติมหรือ
และ
ดัดแปลง
สิ่งก่อสร้ำง อำคำรบ้ำนพัก

โครงกำรติดตั้ง
สแตนเลสดัด
ประตู-หน้ำต่ำง พร้อม
มุ้งลวด
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงปลำม้ำ

11,013.๔๕

11,000.00 + 184,000.00

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/แผนงำน...
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แผนงำน

งำน

งบ

หมวด
รำยจ่ำย
ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

ประเภทรำยจ่ำย

โอนลด

แผนงำน งำนระดับ
งบลงทุน
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน งำนบริหำร
กำรศึกษำ ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

โอนลด

แผนงำน งำนระดับ งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทน
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน งำนบริหำร
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
กำรศึกษำ ทั่วไป
เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ
แผนงำน งำนระดับ งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

ครุภัณฑ์
สำนักงำน

โอนลด

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย

แผนงำน งำนระดับ
งบลงทุน
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

ค่ำครุภัณฑ์

ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปกำร

รำยจ่ำย
เพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร

(+/-) จำนวน งบประมำณ
โครงกำร/
เงินที่โอน
หลังโอน
รำยกำร
114,597.00 - 18,203.00
โครงกำร
ก่อสร้ำงรั้ว
โดยรอบศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ
114,597.00 + 170,394.00
โครงกำร
จัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์
ประจำ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำร
ส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ
8,000.00

-

12,000.00

8,000.00
ตู้เก็บเอกสำร
๒ บำนเปิด
มือจับฝัง
จำนวน ๑ หลัง
25,900.00
รำยจ่ำย
โครงกำร
เกี่ยวเนื่องกับกำร สนับสนุน
ปฏิบัติรำชกำรที่ ค่ำใช้จ่ำย
ไม่เข้ำลักษณะ
กำรบริหำร
รำยจ่ำยหมวดอื่น สถำนศึกษำ
อำหำรกลำงวัน
ของ ศพด.
25,900.00
ครุภัณฑ์โฆษณำ เครื่อง
และเผยแพร่
โปรเจคเตอร์
จำนวน ๑
เครื่อง

+

8,000.00

- 140,000.00

+ 25,900.00

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/แผนงำน...
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แผนงำน

งำน

หมวด
รำยจ่ำย
งบบุคลำกร เงินเดือน
(ฝ่ำย
ประจำ)

ประเภท
รำยจ่ำย
เงินเดือน
พนักงำน

โครงกำร/
รำยกำร

งบลงทุน

ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
จำนวน ๑
เครื่อง

งบ

โอนลด

แผนงำน งำนระดับ
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน งำนระดับ
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

โอนลด

แผนงำน งำนระดับ
งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทน เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
กำรศึกษำบุตร
และ
ประถมศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน งำนระดับ
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

งบลงทุน

ค่ำครุภัณฑ์

โอนลด

แผนงำน งำนระดับ
กำรศึกษำ ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ส่วนรำชกำร

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน งำนบริหำร
กำรศึกษำ ทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

งบลงทุน

ค่ำครุภัณฑ์

ค่ำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร่

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน
7,100.00 -

7,100.00 + 33,000.00

12,000.00 -

จอรับภำพ
ชนิดขำตั้ง
พร้อมขำตั้ง
จำนวน ๑ จอ

0.00

12,000.00 + 12,000.00

15,000.00 -

เครื่องพิมพ์

งบประมำณ
หลังโอน
117,220.๐๐

15,000.00

15,000.00 + 15,000.00

Multifunction

ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขำวดำ
ชนิด Network
แบบที่ ๒
(33 หน้ำ/นำที)
จำนวน 1 เครื่อง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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กองช่ำง
รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน 22 รำยกำร ดังนี้
แผนงำน
โอนลด

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

งำน

หมวด
รำยจ่ำย
ดำเนินงำน ค่ำวัสดุ
งบ

งำน
บริหำร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน
โอนมำตั้งเป็น แผนงำน
งำน
งบลงทุน
รำยกำรใหม่ เคหะและ
บริหำร
ชุมชน
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน
โอนลด
แผนงำน
งำน
งบลงทุน
อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง
และกำร
โครงสร้ำง
โยธำ
พื้นฐำน

โอนมำตั้งเป็น แผนงำน
รำยกำรใหม่ อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
งบลงทุน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

โอนลด

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
งบลงทุน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

โอนมำตั้งเป็น แผนงำน
รำยกำรใหม่ อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
งบลงทุน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

ประเภท
รำยจ่ำย
วัสดุสำรวจ

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน

โครงกำร/
รำยกำร

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน
๖,000.00 -

งบประมำณ
หลังโอน
4,000.00

สว่ำนแท่น
จำนวน ๑ เครื่อง

๖,000.00 +

๖,000.00

206,100.00

-

0.00

206,100.00

+

206,100.00

99,816.00

-

101.00

99,816.00

+

305,916.00

ค่ำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุง
และ
สิ่งสำธำรณูปโภค เสริมถนน
สิ่งก่อสร้ำง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวำง
ท่อระบำยน้ำ
คสล. พร้อมบ่อ
พัก
หมู่ที่ 1
ค่ำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุง
และ
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนดิน
สิ่งก่อสร้ำง
โดยกำรลง
หินคลุกผิวจรำจร
หมู่ที่ ๕
ค่ำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง
โครงกำรก่อสร้ำง
และ
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนคอนกรีต
สิ่งก่อสร้ำง
เสริมเหล็ก
บ้ำนดอนมะเกลือ
หมู่ที่ 6
ค่ำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุง
และ
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนดิน
สิ่งก่อสร้ำง
โดยกำรลง
หินคลุกผิวจรำจร
หมู่ที่ ๕

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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หมวด
รำยจ่ำย
ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

ประเภท
โครงกำร/
รำยจ่ำย
รำยกำร
โครงกำรปรั
บปรุง
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค เสริมถนนคอนกรีต

แผนงำน

งำน

งบ

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

งบลงทุน

โอนมำตั้งเป็น แผนงำน
รำยกำรใหม่ อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ
โอนลด
แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

งบลงทุน

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

งบลงทุน

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

โอนมำตั้งเป็น แผนงำน
รำยกำรใหม่ อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ
โอนลด
แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

งบลงทุน

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุง
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนดินโดยกำรลง

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

โครงกำร
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค ทำกำแพงรองรับ

โอนมำตั้งเป็น แผนงำน
รำยกำรใหม่ อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ
โอนลด
แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

งบลงทุน

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

งบลงทุน

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

โอนมำตั้งเป็น แผนงำน
รำยกำรใหม่ อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ

งำน
ก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

งบลงทุน

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

โอนลด

งบลงทุน

เสริมเหล็ก
(พร้อมเสริม
พื้นทำง)
หมู่ที่ 8
โครงกำรปรับปรุง
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนดิน
โดยกำรลง
หินคลุกผิวจรำจร
หมู่ที่ ๕
โครงกำรซ่อมแซม
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมู่ที่ 9

(+/-) จำนวน
เงินที่โอน
169,200.00 -

งบประมำณ
หลังโอน
0.00

169,200.00

+

475,116.00

147,000.00 -

0.00

147,000.00

+

622,116.00

18,200.00

-

3,700.00

18,200.00

+

640,316.00

โครงกำรก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนคอนกรีตเสริม

111,684.00

-

0.00

โครงกำรปรับปรุง
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนดินโดยกำรลง

111,684.00

+

752,000.00

หินคลุกผิวจรำจร
หมู่ที่ ๕

ไหล่ทำงป้องกัน
ถนนพังผิวไหล่ทำง
หินคลุก
หมู่ที่ 10
โครงกำรปรับปรุง
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค ถนนดินโดยกำรลง
หินคลุกผิวจรำจร
หมู่ที่ ๕

เหล็ก
หมู่ที่ 11

หินคลุกผิวจรำจร
หมู่ที่ ๕

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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แผนงำน

งำน

หมวด
รำยจ่ำย
งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย
งบ

ประเภท
รำยจ่ำย

โครงกำร/
รำยกำร

(+/-) จำนวน งบประมำณ
เงินที่โอน
หลังโอน
507,000.00 85,416.11

โอนลด

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

งำนบริหำร
ทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

โครงกำรถมดิน
ค่ำที่ดินและ ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งก่อสร้ำง สิ่งสำธำรณูปกำร บริเวณด้ำนหลัง

507,000.00

+

507,000.00

แผนงำน
กำรศึกษำ

วัสดุอื่น
งำนระดับ
งบดำเนินงำน ค่ำวัสดุ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ
โครงกำรถมดิน
งำนก่อสร้ำง งบลงทุน
ค่ำที่ดินและ ค่ำก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
สิ่งก่อสร้ำง สิ่งสำธำรณูปกำร บริเวณด้ำนหลัง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็ก
พื้นฐำน

100,000.00

-

0.00

100,000.00

+

607,000.00

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
งำนระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษำ
งำนก่อสร้ำง งบลงทุน
ค่ำที่ดินและ
โครงสร้ำง
สิ่งก่อสร้ำง
พื้นฐำน

153,000.00

-

15,280.00

โอนลด

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

งบลงทุน

ค่ำบำรุงรักษำ
และซ่อมแซม

ศูนย์พฒ
ั นำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ

เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

โอนลด

แผนงำน
กำรศึกษำ

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำย
เกี่ยวกับกำร
รับรองและ
พิธีกำร

40,000.00

-

91,735.00

โอนมำตั้งเป็น
รำยกำรใหม่

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำง
พื้นฐำน

งบลงทุน

โครงกำรถมดิน
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปกำร บริเวณด้ำนหลัง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ

40,000.00

+

800,000.00

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

อุดหนุน
ส่วนรำชกำร

โครงกำรถมดิน 153,000.00 + 760,000.00
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปกำร บริเวณด้ำนหลัง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
บำงปลำม้ำ

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/แผนงำน...
h:\1lpa+กิจการสภา\60กิจการสภา\3.60ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2560ตรวจlpa.docx

~ 15 ~

สรุปรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
1. กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล (โอนเพิ่ม)
เป็นเงินจำนวน
และแก้ไขกำรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยฯ
2. เก้ำอี้ จำนวน ๒ ตัว
เป็นเงินจำนวน
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินจำนวน
4. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA/600 W
เป็นเงินจำนวน
จำนวน ๔ เครื่อง
5. โครงกำรติดตั้งสแตนเลสดัดประตู-หน้ำต่ำง
เป็นเงินจำนวน
พร้อมมุ้งลวด ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
6. โครงกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
เป็นเงินจำนวน
ประจำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
7. ตู้เก็บเอกสำร ๒ บำนเปิด มือจับฝัง จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินจำนวน
8. เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงินจำนวน
9. จอรับภำพ ชนิดขำตั้ง พร้อมขำตั้ง จำนวน ๑ จอ
เป็นเงินจำนวน
10. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
เป็นเงินจำนวน
ชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒
(33 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
11. สว่ำนแท่น จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงินจำนวน
12. โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยกำรลงหินคลุกผิวจรำจร เป็นเงินจำนวน
หมู่ที่ ๕
13. โครงกำรถมดินบริเวณด้ำนหลังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นเงินจำนวน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ

๒5,000 บำท
๘,000 บำท
482,000 บำท
23,200 บำท
184,000 บำท
114,597 บำท
8,000
33,000
๑๒,000
15,000

บำท
บำท
บำท
บำท

6,000
752,000

บำท
บำท

800,000

บำท

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,462,797 บำท (สองล้ำนสี่แสนหกหมืน่ สองพันเจ็ดร้อยเก้ำสิบเจ็ดบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำประชุม
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒1
18
0
3

มีมติเห็นชอบอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยวิธีก ำรงบประมำณ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 27 และ 29 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/เรื่อง ขอกันเงิน...
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- เรื่อง ขอกันเงิน
นำงวันเพ็ญ สวนคง
ตำมที่สภำฯ ได้อนุมัติ ดำเนินกำรตำมรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยข้ำงต้น จำนวน ๑๓
(รองประธำนสภำ อบต.) โครงกำร/รำยกำร และดำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย แผนงำนเคหะชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์โรงงำน
เครื่ อ งเจำะเก็ บ แท่ ง ตั ว อย่ ำ งคอนกรี ต (Coring) จ ำนวน ๑ ชุ ด แต่ เ นื่ อ งจำกใกล้ สิ้ น
ปีงบประมำณแล้ว จึงขอให้สภำฯ พิจำรณำ ในกรณีดังกล่ำว ซึ่งเป็นรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์
และ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจำเป็น จะต้ อ งใช้ จ่ ำ ยเงิ น
จำนวนดังกล่ำว จึงขอให้สภำฯ ลงมติอนุมัติกันเงินดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร
มติที่ประชุม
จำนวนผู้เข้ำประชุม
๒1
เห็นชอบ
18
ไม่เห็นชอบ
0
งดออกเสียง
3
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงินกำรเบิก
จ่ำยเงินกำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึ ง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 59 ด้ วยคะแนนเสีย ง 18 เสี ย ง
เพื่อดำเนินกำรตำมรำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยข้ำงต้น จำนวน ๑๓ โครงกำร/รำยกำร
รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 2,462,797 บำท และด ำเนิ น กำรตำมข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมำณ
รำยจ่ ำ ย แผนงำนเคหะชุ ม ชน งำนบริ ห ำรทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะชุ ม ชน งบลงทุ น
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน เครื่อ งเจำะเก็บแท่งตัวอย่ำงคอนกรีต (Coring)
จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๕
นำงวันเพ็ญ สวนคง
(รองประธำนสภำ อบต.)
นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ
(นำยก อบต.)

เรื่องอื่น ๆ
มีท่ำนใด จะเสนอเรื่องต่ำงๆ ให้สภำฯ แห่งนี้ได้รับทรำบหรือไม่เชิญค่ะ
เรื่องแรก คือ เรื่อง พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ.ยำสู บ ฉบั บ ใหม่ บั ง คั บ ใช้ 4 ก.ค. 2560 เน้ น คุ้ ม ครองสุ ข ภำพผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่
มีมำตรกำรสำคัญที่ประชำชนต้องรับทรำบเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ถูกต้อง ดังนี้
1. กำหนดห้ำมขำยหรือให้ผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่บุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
2. ห้ำมให้บุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เป็นผู้ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ
3. ห้ำมขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบใน 4 กลุ่มสถำนที่ ได้แก่ วัดหรือ สถำนที่ปฏิบัติพิธีกรรม
ทำงศำสนำสถำนพยำบำลและร้ำนขำยยำ สถำนศึกษำทุกระดับ สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ และ
สวนสนุก
4. กำหนดห้ำมโฆษณำสื่อสำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ยำสูบในทุกรูปแบบ อำทิ พริตตี้
ส่งเสริมกำรขำยในงำนคอนเสิร์ต

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
/5. ห้ำมผู้ประกอบกำร...
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5. ห้ำมผู้ประกอบกำรธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำสูบทำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล
หรือองค์กร ที่เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยำสูบ
6. ห้ำมตั้งวำงโชว์ผลิตผลิตภัณฑ์ยำสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขำยปลีก ที่ทำให้ผู้บริโภค
หรือประชำชนมองเห็น
7. ห้ำมแบ่งซองขำยบุหรี่เป็นรำยมวน
8. เพิ่มโทษผู้ฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บำท และ
9. กำหนดหน้ำที่ให้เจ้ำของสถำนที่สำธำรณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้ำที่ต้อง
ประชำสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีกำรฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หำกฝ่ำฝืนไม่
ดำเนินกำร เจ้ำของสถำนที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บำท
เรื่องที่ ๒ เรื่อง ดอกดำวเรือง ดำเนินกำรแยกลงถุงเรียบร้อยแล้ว
นำงวันเพ็ญ สวนคง
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้พิจำรณำอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี
(รองประธำนสภำ อบต.) ขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕60 ณ บัดนี้
ปิดประชุมเวลำ

๑๓.๑๐ น.
*********************

สำเนำถูกต้อง
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ)
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ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอภิวัฒน์ สุขสำรำญ )
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงปลำม้ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.2560
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ.......................................................... ประธำนกรรมกำร
(นำยชลอ แก้ววิชิต)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ลงชื่อ.......................................................... กรรมกำร
(นำยวิมล นิ่มอนงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ลงชื่อ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร
(นำยสมควร บุญมีรอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
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