สำเนำ
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 16 สิงหำคม 2562
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยอุดร น้อยวิรก
2 นำยบุญเกิด ผิวเงิน
3 นำยเชำวลิต พรรื่นเริง
4 นำยวรสิทธ์ พันธ์ยุศรี
5 นำยพลูศักดิ์ ศิริหัตถ์
6 นำยสว่ำง อรรถสำร
7 นำยสมพร รำชำหงส์
8 นำยชัยรัตน์ ทวีคูณ
9 นำยอุทัย ศรีสถำน
10 นำยสมบัติวังรำช
11 นำยอมร บุญเขื่อง
12 นำยคำผง อำษำใหญ่
13 นำยทวีชัย สุพร

ตำแหน่ง
ประธำนสภำฯ
รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ส.อบต. หมู่2
ส.อบต. หมู่ 2
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 7

ลำยมือชื่อ
อุดร น้อยวิรก
บุญเกิด ผิวเงิน
เชำวลิต พรรื่นเริง
วรสิทธ์ พันธ์ยุศรี
พลูศักดิ์ ศิริหัตถ์
สว่ำง อรรถสำร
สมพร รำชำหงษ์
ชัยรัตน์ ทวีคูณ
อุทัย ศรีสถำน
สมบัติวังรำช
อมร บุญเขื่อง
คำผง อำษำใหญ่
ทวีชัย สุพร

14

นำยจัด จันทร์งำม

ส.อบต. หมู่ 7

จัด จันทร์งำม

15

นำยนคร ลือชำพลู

ส.อบต. หมู่ 8

นคร ลือชำพลู

ตำแหน่ง
รองนำย อบตฯ
รองนำยกอบตฯ
เลขำนุกำรนำยกอบตฯ

ลำยมือชื่อ
ศรชัย เหลำทอง
ชัยชนะ แก่นท้ำว
ประสิทธิชัย ไชยรบ

ผู้ไม่เข้ำประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยศรชัย เหลำทอง
2 นำยชัยชนะ แก่นท้ำว
3 นำยประสิทธิชัย ไชยรบ

-2เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ

ประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
ระเบียบวำระที่ 1
ประธำนสภำฯ

ระเบียบวำระที่ 2
ประธำนสภำฯ

ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 3
ระเบียบวำระที่ 4

เวลำ 09.30 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมและได้นับจำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ
สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และกล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัย
สำมัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำสมัยสำมัญ สมัยที่
3/2562 ครั้งที่ 1 และเชิญเลขำนุกำรสภำฯนำเรียนประกำศเรียกประชุมสภำสมัย
สำมัญสมัยที่ 3/2562 ต่อที่ประชุม
นำเรียนชี้แจงประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ เรื่อง กำรกำหนด
สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562
กล่ำวนำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม
เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ
กล่ำวต่อที่ประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทรำบวันนี้มีรำยละเอียดดังนี้
เรื่องที่ 1 เรื่องกำรขอลำออกจำกสมำชิกสภำท้องถิ่น ที่ขอลำออก คือ นำยปรีชำ
หำรจำงสิทธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 1 และมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2562 เป็นต้น
ไป ด้วยเหตุผลส่วนตัวของท่ำน
เรื่องที่ 2 กำรมอบหมำยให้ท่ำนรองนำยกเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโคกศิลำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
กล่ำวต่อที่ประชุม เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน
เลขำนุกำรสภำฯ ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
กล่ำวต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอต่อที่ประชุม และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ นับองค์
ประชุม
นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ
กล่ำวซักถำมที่ประชุม มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ
ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
รับรอง 14 เสียง
งดออกเสียง 1 คน
เรื่อง กระทู้
เรื่อง ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ

-3ระเบียบวำระที่ 5
ประธำนสภำฯ
นำยชัยชนะ แก่นท้ำว
รองนำยก อบตฯ.

เรื่อง เสนอพิจำรณำ
5.1 พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.
2563
กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในรำยละเอียดขอเชิญทำงท่ำนผู้บริหำรนำเรียน
ชี้แจงแถลงในรำยละเอียดประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
นำเรียนแถลงชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
คำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ท่ำนประธำนสภำฯและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร
ในปีงบประมำณพ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2562 องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โคกศิลำมีสถำนะกำรเงินดังนี้
ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น
19,686,149.95
1.1.2 เงินสะสม
7,287,589.15
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
6,223,869.22
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 8 โครงกำร 276,351.00
1.2 เงินกู้คงค้ำง................-..................บำท
(1) รำยรับจริงทั้งสิ้น
หมวดภำษีอำกร

22,920,977.11

บำท

ประกอบด้วย
144,153.72

-4หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

60,091.75
123,036.26
28,120
4,660
11,285,884.38
11,278,031.00

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน
29,000 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน
17,795,936.68 บำท
ประกอบด้วย
งบกลำง
4,884,528.00
งบบุคลำกร
7,002,901.00
งบดำเนินงำน
3,177,053.68
งบลงทุน
752,400.00
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
1,979,000.00
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 29,000 บำท
(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่

จำนวน

728,227.35 บำท

(6)รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน 000.00 บำท

(7)รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้

จำนวน 000.00 บำท

-5คำแถลงงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณพ.ศ.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
รำยรับ 2563 ประมำณกำรไว้รวมทั้งสิ้น
29,300,000
บำท
รำยรับ
รำยรับจริง ประมำณกำร
ปี 2561
ปี 2562
รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
133,639.02
114,000
หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับ และใบอนุญำต
76,796.60
11,800
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
106,122.57
89,000
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
53,249.50
45,000
หมวดรำยได้จำกทุน
รวมรำยได้จัดเก็บเอง
369,807.69
259,800
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.
หมวดภำษีจัดสรร
15,443,088.85 14,945,200
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.
15,443,088.85 14,945,200
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
12,911,125.00 13,915,000
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้อปท.
12,911,125.00 13,915,000
รวม
28,724,021.54 29,120,000

จำแนกเป็น
ประมำณกำร
ปี 2563
28,152
18,540
50,000
40,000
136,692
14,947,708
14,947,708
14,215,600
14,215,600
29,300,000
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ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร
รำยจ่ำย
รำยจ่ำย
จ่ำยจำกงบประมำณ
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

รำยจ่ำยจริง
ปี 2561
5,807,128
9,386,780
3,558,553.10
2,142,600
2,298,287.52
23,193,348.62

ประมำณกำร
ปี 2562
6,803,072
11,065,896
6,141,432
2,933,600
2,176,000
29,1200,000

ประมำณกำร
ปี 2563
6,904,289
11,760,024
5,773,987
2,971,700
1,890,000
29,300,000

-7บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร
ด้ำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงำนงบกลำง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น
นำยชัยชนะ แก่นท้ำว
รองนำยกอบตฯ
ประธำนสภำฯ

ยอดรวม
9,742,264
1,017,500
5,142,762
730,000
1,005,645
4,492,540
70,000
185,000
10,000
6,904,289
29,300,000

กล่ำวนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม ในรำยระเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ 2563 ขององค์กำรบริหำรส่ำนตำบลโคกศิลำ
ขอมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้นำเรียนชี้แจงและตอบข้อซักถำมที่
ทำงท่ำนสมำชิกสภำฯ ที่ได้ขออภิปรำยซักถำมในรำยละเอียด
กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้นำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดและ เชิญเลขำนุกำร
สภำฯ กล่ำวนำเรียนชี้แจง ระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
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ประธำนสภำฯ
พักเบรคกำรประชุม
เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ

นำยอุทัย ศรีสถำน
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมมีรำยละเอียดดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 47 ในกำรพิจำรณำข้อบัญญัติใน
วำระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติ
ว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปรำย ห้ำมไม่ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว เพื่อประโยชน์แก่พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง สภำท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำรก็ได้ ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรำย
พอสมควรแล้ว ถ้ำสมำชิกสภำท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรำยเพื่อให้ลงมติว่ำ
จะรับหลักแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมกำรสภำ
ท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำร ต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ำหนึ่ง
ในสำมของสมำชิกที่อยู่ในห้องประชุม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
พระรำชบัญญัติสภำตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 )
กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ที่ได้นำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำและ ขอสั่งพักกำรประชุม 15 นำที
เวลำ 10.30 น.
เวลำ 10.45 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมเมื่อครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเมื่อสมำชิกสภำ
เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ดำเนินกำรประชุมต่อ
กล่ำวขอบคุณท่ำนปลัดที่ได้นำเรียนชีแจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม และกล่ำวต่อที่ประชุม
กำรพิจำรณำนั้นจะพิจำรณำไปที่ละด้ำนสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยก็เสนอ
อภิปรำยได้ เพรำะรำยละเอียดนั้นได้ส่งให้ทุกท่ำนก่อนวันประชุมแล้ว และได้กล่ำว
ซักถำมที่ประชุม ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน
ทั่วไป งบบุคคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) (ฝ่ำยประจำ) งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน หมวดค่ำใช้สอย หมวดวัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ หมวดค่ำที่ดินและสิงก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค และกล่ำวซักถำมที่
ประชุม มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯขอเสนออภิปรำย งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้ 20,000 บำท ได้มีกำรเบิกจ่ำยหรือไม่
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นำยบุญเกิด ผิวเงิน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ประธำนสภำฯ
นำยชัยรัตน์ ทวีคูณ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
นำยชัยชนะ แก่นท้ำว
รองนำยก

ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ

นำยชัยรัตน ทวีคูณ
ส.อบต. หมู่ 4
ประธำนสภำฯ
นำยวรสิทธ์ พันธ์ยุศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ประธำนสภำฯ

กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯขออนุญำตเสนออภิปรำย ค่ำใช้สอยค่ำรับรองในกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บำท ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ตั้งไว้
50,000 บำท ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำรได้นำเรียนชี้แจงด้วยในส่วนที่ตั้ง
ลดลง
กล่ำวต่อที่ประชุมเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอเสนออภิปรำย งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำจัดซื้อ
เก้ำอี้นวม 60 ตัว ในรำคำตัวละ 450 บำท นั้นแพงไปหรือไม่ และ ค่ำจัดซ้อ
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่องนั้นจะติดตั้งในที่ไหน
กล่ำวต่อที่ประชุมเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป
ไม่มี
เชิญผู้บริหำรได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม
นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม
เรื่องค่ำตอบแทนดำเนินงำน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งไว้
20,000 บำท ในส่วนนี้เท่ำที่ทรำบนั้นไม่ได้มีกำรเบิกจ่ำย เรื่องค่ำรับรองกำร
ประชุมสภำที่ตั้งลดลงนั้นเท่ำที่ทรำบนั้นในกำรประชุมในแต่ละสมัยนั้น ก็ประมำณ
3 วัน ในส่วนที่ตั้งไว้นั้นคงจะเพียงพอถ้ำหำกไม่เพียงพอก็สำมำรถโอนเพิ่มเติมได้
เรื่องค่ำจัดซื้อเก้ำอี้นวม 60 ตัวๆละ 450 บำท ที่ท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยว่ำมีรำคำ
แพงนั้นในส่วนนี้ก็ได้จัดหำโดยกำรสืบรำคำตำมท้องตลำด เรื่องค่ำจัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ 4 ตัว ที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมว่ำจะติดตั้งในส่วนไหนนั้น ใน
ส่วนที่ตั้งไว้นั้นเพื่อติดตั้งในอำคำรอเนกประสงค์หลังที่จะดำเนินกำรปรับปรุงใหม่
กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และกล่ำวซักถำมที่ประชุมมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยเพิ่มอีกหรือไม่
ไม่มี
กล่ำวนำเรียนชี้แจงรำยละเอียด งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ำยประจำ) งบดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน หมวดค่ำใช้สอย หมวดค่ำวัสดุ
หมวดค่ำสำธำรณูปโภคงบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ และซักถำมที่ประชุมที่ประชุม
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอเสนออภิปรำย งบบุคลำกร ค่ำตอบแทนพนัก
งำนจ้ำงรวม 2 อัตรำ นั้นมีใครบ้ำง
กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขออนุญำตเสนออภิปรำย งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทนเงินตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 45,000 บำท ปฏิบัติงำนใน
รูปแบบไหนจึงมีสิทธิ์เบิกจ่ำยได้
กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป
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ส.อบต. หมู่ที่ 5
ประธำนสภำฯ
นำยอมร บุญเขื่อง
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ประธำนสภำฯ
นำยบุญเกิด ผิวเงิน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
พักเบรคกำรประชุม
เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
นำยชัยชนะ แก่นท้ำว
รองนำยกอบตฯ

ประธำนสภำฯ

ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอเสนออภิปรำยงบดำเนินงำน ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในส่วนสำนักปลัดก็ตั้งไว้ในส่วนของคลังก็ตั้งไว้อีกหรือ
ว่ำจำเป็นต้องตั้งไว้ในแต่ส่วน
กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอเสนออภิปรำยงบดำเนินงำน ค่ำเช่ำบ้ำน ในปี
งบประมำณที่ผ่ำนมำตั้งไว้ 75,000 บำท ปีนี้ตั้งไว้ 60,00 บำท เหตุที่ตั้งลดลง
นั้นเป็นเพรำะเหตุใด
เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขออภิปรำยในส่วน
ของเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรในกำรจ่ำยนั้นจ่ำยเป็นเดือนหรือว่ำเป็นปี และมี
ควำมจำเป็นต้องตั้งไว้หรือไม่
กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหือไม่
ไม่มี
กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ทำงท่ำนผู้บริหำรจะได้ชี้แจงในรำยละเอียดที่ท่ำนสมำชิกได้
เสนออภิปรำยนั้น ขอสั่งพักกำรประชุมก่อน เพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน และ
ขอนัดประชุมต่อเวลำ 13.00 น.
เวลำ 12.00 น.
เวลำ 13.00 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมเมื่อครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเมื่อสมำชิกสภำ
เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ดำเนินกำรประชุมต่อ
กล่ำวดำเนินกำรประชุมต่อและเชิญผู้บริหำรได้นำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่
ประชุมในส่วนที่ท่ำนสมำชิกได้เสนออภิปรำย
กล่ำวนำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม
เรื่องค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2 อัตรำนั้น คนที่ 1 นำยโกวิทย์ อิ่มสมบัติ 2.
น.ส.ดวงจันทร์ เรื่องค่ำตอบแทนกรณีพิเศษนั้นคือเงินรำงวัลย์โบนัส ในส่วย
รำยละเอียดนั้นจะมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรที่ท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยว่ำจำเป็นต้องตั้งไว้ในทุกส่วน
หรือไม่ ตำมระเบียบนั้นก็จะตั้งไว้ทุกส่วนในกำรเบิกนั้นถ้ำหำกมีกำรเบิกจ่ำยก็จะ
เบิกจ่ำยในแต่ส่วน เรื่องค่ำเช่ำบ้ำนนั้นขอมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ชี้แจงต่อ
ประชุม เรื่องเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรก็ขอมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำนำเรียนชี้แจง
ต่อที่ประชุมเช่นกันเพื่อควำมชัดเจนและถูกต้อง
กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และกล่ำวนำเรียนชี้แจง
รำยละเอียด ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
งบดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน หมวดค่ำใช้สอย หมวดค่ำวัสดุ และกล่ำว
ซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่

-11ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
พักเบรคกำรประชุม
เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ
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ไม่มีผู้เสนออภิปรำย
กล่ำวนำเรียนชี้แจงรำยละเอียด งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน หมวดค่ำใช้สอย หมวดค่ำวัสดุ และกล่ำวซักถำมที่
ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่
ไม่มีผู้เสนออภิปรำย
กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในรำยละเอียดแผนงำนกำรศึกษำพักกำรประชุม
ก่อน 15 นำที.
เวลำ 14.30 น.
เวลำ 14.45 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมเมื่อครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเมื่อสมำชิกสภำ
เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ดำเนินกำรประชุมต่อ
กล่ำวดำเนินกำรประชุมต่อ และกล่ำวนำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด แผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ำย
ประจำ) งบดำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน หมวดค่ำใช้สอย หมวดค่ำวัสดุ งำน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบดำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย หมวดค่ำ
วัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน และกล่ำวซักถำมที่ประชุม มีสมำชิก
ท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่
ไม่มี
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่
ไม่มี
กล่ำวดำเนินกำรประชุมต่อ และได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนที่เหลือจำก
แผนงำนสำธำรณะสุข เป็นต้นไปนั้นขอให้เลื่อนไปพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไปนี้
และกล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ถ้ำไม่
ไม่มี
กล่ำวต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น และขอเชิญเลขำนุกำรสภำ
นับองค์ประชุม
นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ
กล่ำวซักถำมที่ประชุม มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ
ที่ประชุม
เห็นด้วย 14 เสียง
งดออกเสียง 1 คน
เรื่อง อื่นๆ
กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำนั้นขอสั่งปิดกำรประชุมก่อนเหตุเนื่องจำก
ไฟฟ้ำดับไม่สำมำรถดำเนินกำรประชุมต่อได้ และได้กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้
นำเรียนชีแจง และกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ที่
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ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2562
ครั้งที่ 1 และขอนัดประชุมต่อใน วันจันทร์ ที่ 19 สิงหำคม 2562 เวลำ
09.30 น. แต่งชุดเครื่องแบบสีกำกี เพื่อพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอเข้ำมำในส่วนที่
ยังไม่ได้มีกำรพิจำรณำ
เวลำ 16.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

เชำวลิต พรรื่นเริง
(นำยเชำวลิต พรรื่นเริง)
เลขำนุกำรสภำฯ
อุดร น้อยวิรก
(นำยอุดร น้อยวิรก)
ประธำนสภำฯ

ผู้จดบันทึกกำรประชุม

ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม

