บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 1/2560
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เวลา 09.30 น.
..........................................................
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
รายชื่อ
1
นายสหเดช แก้วมะณี
2
นางสุนิสา อภัยจิต
3
นายยม ชุ่มยิ้ม
4
นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย
5
นายสมพงษ์ สุขทอง
6
นายศิริชัย ตันเจริญ
7
นายพินิจ บุญปกครอง
8
นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
9
นายอานวย เฉลิมฤกษ์
10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ
12 นางสมหมาย สุภาภพ
13 นายกวิน แย้มฤดี
14 นายทวี กันภัย
15 นายสาราญ สังข์ทอง
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.สายทอง
รองประธานสภา อบต.สายทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชือ่
สหเดช แก้วมะณี
สุนิสา อภัยจิต
ยม ชุ่มยิ้ม
เลอศักดิ์ จันทร์ไทย
สมพงษ์ สุขทอง
ศิริชัย ตันเจริญ
พินิจ บุญปกครอง
วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
อานวย เฉลิมฤกษ์
มานะศิลป์ คงเจริญ
วิรัตน์ ชูชีพ
สมหมาย สุภาภพ
กวิน แย้มฤดี
ทวี กันภัย
สาราญ สังข์ทอง
ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ

หมายเหตุ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตาแหน่ง
นายก อบต.สายทอง
รองนายก อบต.สายทอง
รองนายก อบต.สายทอง
เลขานุการ นายก อบต.สายทอง
รองปลัด อบต.สายทอง
ผอ.กองช่าง
นักวิชาการคลัง
นักพัฒนาชุมชน
สารวัตรกานัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
กานันตาบลสายทอง

ลายมือชือ่
สมศักดิ์ นิ่มพงษ์
เยื้อง มาประเสริฐ
อุบล เฉลิมจักร์
ประกอบ คุ้มดิษฐ์
ณรงค์ชัย หลักเมือง
กันยารัตน์ เผ่นโผน
วราภรณ์ ชัยกุล
อภิชาติ เพชรคุ้ม
ชุมพร กล่อมตระกูล
ฉลอง โพธิสุวรรณ
ประทีป แก้วมณี

หมายเหตุ

รายชื่อ
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายเยื้อง มาประเสริฐ
น.ส.อุบล เฉลิมจักร์
จ.ส.ต.ประกอบ คุ้มดิษฐ์
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
นางกันยารัตน์ เผ่นโผน
นางสาววราภรณ์ ชัยกุล
นายอภิชาติ เพชรคุ้ม
นายชุมพร กล่อมตระกูล
นายฉลอง โพธิสุวรรณ
นายประทีป แก้วมณี
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ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม
นางสาวธัญทิพย์ ฯ
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ

นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมศักดิ์ฯ
นายก อบต.

จานวน 16 คน
- ไม่มี เวลา 09.30 น.
บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจานวน 16 ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุมและมีผู้นาเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุมและ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
เรียน นายก อบต.สายทอง สมาชิกสภาฯ และผู้นาทุกท่าน ผม ขอดาเนินการ
ประชุมฯ
ตามระเบียบวาระต่อไป
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
การรายงานผลการดาเนินคดีกับ น.ส.สุวิภา ฉัตรเงิน และ พ.อ.อ.สมโภชน์ ชุ่มยิ้ม
ตามหนั ง สื อ สถานี ตารวจภู ธ รป่ า โมก ที่ ตช0016.77/1289 เรื่ อ ง ส่ ง ส าเนา
หมายจับและสาเนาสานวนการสอบสวน ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (เอกสารแจก
ให้ทุกท่านแล้ว) เป็นการรายงานผลการดาเนินการให้ทราบ เพื่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลสายทอง จะได้ดาเนินการต่อไป
รับทราบ
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว เมือ่ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
ตามที่ได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมฯ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอให้แจ้งเลขานุการ
สภาฯ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย
เห็นชอบ จานวน 16 เสียง
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
กองคลัง
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ขอโอน (ลด)
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ขอโอน (เพิ่ม) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
1.1 ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ เ หล็ ก บานเลื่ อ นกระจกทรงสู ง ขนาด 91.5x45.7x183 ซม.
จานวน 4 ใบๆละ 5,900 บาทเป็นเงิน 23,600 บาท
1.2 ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ เ หล็ ก 4 ลิ้ น ชั ก ขนาด 46.4x61.6x132 ซม. จ านวน 1 ใบ
เป็นเงิน 4,900 บาท
1.3 ค่าจัดซื้อตู้เก็บแผนที่ภาษีแบบ 5 ลิ้นชัก ขนาด 110x122 ซม. พร้อมฐาน
จานวน 3 ตู้ เป็นเงิน 17,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท
กองการศึกษา
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มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมศักดิ์ฯ
นายก อบต.

แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ขอโอน (ลด)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 562,800 บาท
เหลือเงิน 130,000 บาท ขอโอน (ลด) เป็นเงิน 130,000 บาท
ค่าใช้สอย ขอโอน (ลด)
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 350,000 บาท
เหลือเงิน 130,000 บาท ขอโอน (ลด) เป็นเงิน 130,000 บาท
ค่าวัสดุ ขอโอน (ลด)
ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท
เหลือเงิน 50,000 บาท ขอโอน (ลด) เป็นเงิน 37,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,000 บาท
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
1.1 ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ
บดินทร
เทพยวรางกู ร จ านวน 3 ชุ ด ราคาชุ ด ละ 99,000 บาท เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
297,000 บาท เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ประดั บ ณ หมู่ ที่ 2,6,8 โดยจั ด หาตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเป็นไฟเบอร์
กลาส กรอบซุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 190x315 ซม. มีตราสัญลักษณ์ วปร. อยู่
ด้านเหนือซุ้ม ความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. มีรูปครุฑใต้พระบรมฉายาลักษณ์
ความสูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. พานพุ่มเงินพุ่มทอง อย่างละ 1 พาน ความสูงไม่
น้อยกว่า 100 ซม. ป้ายทรงพระเจริญใต้รูปครุฑขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซม.
ฐานยาวไม่น้อยกว่า 260 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 70 ซม. ป้ายชื่อหน่วยงานพร้อม
โครงเหล็กค้ายัน
รับทราบ
ตามที่ นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถาม เพิ่มเติม หรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุมด้วย
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 15 เสียง
3.4 การพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2561 ในวาระที่ 1 ขอให้ผู้บริหารฯ ได้เป็นผู้ชี้แจง
เรียน ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นาชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในการจัดทาข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผม ขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานที่ส่วนราชการในสังกัด อบต.สายทอง แต่ละส่วนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการให้สมาชิกฯ ทุกท่าน ตรวจรายละเอียดตามร่าง
ข้อบัญญัติที่ได้แจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประมาณการรายได้ตั้งไว้ 27,523,990 บาท แยกดังต่อไปนี้
1. หมวดภาษีอากร
ประมาณการ 63,650
บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 41,600
บาท
- ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการ 19,500
บาท
- ภาษีป้าย
ประมาณการ 2,550
บาท

-42. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต ประมาณการ 302,020 บาท
- ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ประมาณการ 600
บาท
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการ 300,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการ 300
บาท
- ค่าธรรมเนียมการสะสมอาหารและจาหน่ายอาหาร ประมาณการ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการ 120
บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ประมาณการ 300,000 บาท
- ดอกเบี้ย
ประมาณการ 300,000 บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประมาณการ 55,000 บาท
- ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการ 50,000 บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการ 5,000 บาท
5. หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.1 หมวดภาษีจัดสรร
ประมาณการ 15,038,280 บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และหล่อลื่น ประมาณการ 290,500
บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ ประมาณการ 9,841,980 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ประมาณการ 1,724,200 บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการ 100,000
บาท
- ภาษีสุรา
ประมาณการ 717,100
บาท
- ภาษีสรรสามิต
ประมาณการ 1,795,000 บาท
- ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการ 15,000
บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการ 50,000
บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประมาณการ 500,000
บาท
ตามกฎหมายที่ดิน
- ภาษีการพนัน
ประมาณการ 500
บาท
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ประมาณการ 2,000
บาท
ว่าด้วยป่าไม้
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
ประมาณการ 2,000
บาท
6. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณการ 11,012,240 บาท
ประมาณการรายจ่าย
ตั้งไว้ 27,523,990 บาท
แผนงานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
ตั้งไว้ 6,333,687 บาท
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 3,256,400 บาท

-5งบลงทุน
ตั้งไว้ 396,000
บาท
งบอุดหนุน
ตั้งไว้ 55,000
บาท
- งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
ตั้งไว้ 1,458,240 บาท
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 588,800
บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้ 11,000
บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 10,000
บาท
แผนงานการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
ตั้งไว้ 1,082,112 บาท
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 526,000
บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้ 142,770
บาท
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 827,001
บาท
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 768,000
บาท
แผนงานการสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งไว้ 75,000 บาท
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 45,000
บาท
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 30,000
บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 10,000
บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
ตั้งไว้ 563,380
บาท
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 1,192,000 บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้ 2,500,000 บาท
- งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 100,000
บาท
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 100,000
บาท
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 372,000
บาท
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นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นางสาวธัญทิพย์ ฯ
ปลัด อบต. ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 366,000
บาท
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 30,000
บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 490,000
บาท
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 10,000
บาท
- งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 100,000
บาท
แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ตั้งไว้ 50,000
บาท
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
ตั้งไว้ 6,140,600 บาท
ตามที่นายกฯ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผม
ขอมติที่ป ระชุ มว่ า จะรั บหลั ก การในร่า งข้ อ บัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ (ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ก่อนที่จะดาเนินการประชุมต่อไป ผม ขอให้ปลัด อบต. ได้ซักซ้อมแนวทางการ
ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45,49 ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 วาระ
คือวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระไม่ได้ ในวาระที่ 2 ให้กาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ
แห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น และส่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ นั้ น ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ
พิ จ ารณา และที่ ป ระชุ ม สภาฯ จะต้ อ งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติ
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45,49 และข้อ 103 – 110
ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
จานวน 3 – 7 คน การเลือกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายเลอศักดิ์ ฯ
สมาชิก ม.1
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายกวินฯ
สมาชิก ม.7
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายมานะศิลป์ ฯ
สมาชิก ม.5
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมพงษ์ ฯ
สมาชิก ม.2

ข้อบั งคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 8
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ขอให้ที่ประชุมกาหนดว่าจะเลือก
กรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอชื่อสมาชิกที่เหมาะสมเพื่อทาหน้าที่ต่อไป
ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน ครับ
มีท่านใดจะเสนอมากกว่า 3 ท่าน หรือไม่ครับ หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย
เห็นชอบตามที่นายเลอศักดิ์ฯ เสนอ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ท่าน
ต่อไปขอให้สมาชิกฯ เสนอผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
ผม นายกวิน แย้มฤดี สมาชิก ม.7 ขอเสนอ นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิก ม.3
ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ
1. นายยม ชุ่มยิ้ม
สมาชิกสภาฯ ม.1
ผู้รับรอง
2. นายวิรัตน์ ชูชีพ
สมาชิกสภาฯ ม.5
ผู้รับรอง
มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตามระเบียบฯ
หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก ผม ขอมติที่ประชุมด้วย
เห็นชอบให้นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.3 เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คนที่ 1
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ผม นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิก ม.5 ขอเสนอ นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิก ม.1
ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ
1. นายอานวย เฉลิมฤกษ์
สมาชิกสภาฯ ม.4
ผู้รับรอง
2. นางสมหมาย สุภาภพ
สมาชิกสภาฯ ม.6
ผู้รับรอง
มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตามระเบียบฯ
หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก ผม ขอมติที่ประชุมด้วย
เห็นชอบให้นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภาฯ ม.1 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คนที่ 2
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ผม นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิก ม.2 ขอเสนอ นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิก ม.1

-8นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ

นายมานะศิลป์ ฯ
สมาชิก ม.5

มติที่ประชุม
นางสาวธัญทิพย์ ฯ
ปลัด อบต. ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายประทีป ฯ
กานันตาบลฯ

นายฉลองฯ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

นายยมฯ
สมาชิกฯ ม.1

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ
1. นายสาราญ สังข์ทอง
สมาชิกสภาฯ ม.8
ผู้รับรอง
2. นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาฯ ม.8
ผู้รับรอง
มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตามระเบียบฯ
หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก ผม ขอมติที่ประชุมด้วย
เห็นชอบให้นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คนที่ 3
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่านไปกาหนดวันนัดประชุมกับเลขานุการสภาฯ
เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
และด าเนิ น การพิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จ โดยกาหนดให้ยื่นคาแปรญัตติตามแบบฟอร์ม
การขอแปรญัตตินั้น และให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติฯ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอให้ที่ประชุมเสนอ
ขอให้ส่งคาแปรญัตติให้กรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา12.00 น.
ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.สายทอง และ
คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.สายทอง
เห็นชอบตามที่ นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภาฯ ม.5 เสนอ
ขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ท่านในวันที่ 13 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.สายทอง
รับทราบ
เรื่องอืน่ ๆ
มีสมาชิกฯ ท่านผู้นา ที่เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอะไรจะซักถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ผม นายประทีป แก้วมณี กานันตาบลสายทอง ขอถามว่า
1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ทาไมได้แต่ หมู่ที่ 5 หมู่เดียว อยากให้ทา
ทุกหมู่
2. ผม ขอเสนอโครงการปลู กจิตส านึกสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ อบต.จัดทา
โครงการดังกล่าว
ผม นายฉลอง โพธิ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ขอถามว่า
1. อุปกรณ์กีฬาตอนนี้ดาเนินการหรือยัง เด็กในหมู่ผมถามมา
2. ถนนเส้นทางไป ม.4 ที่รถบรรทุกวิ่งดิน ถนนพัง ขอให้ดาเนินการด้วย
3. การกาจัดผักตบชวาทุกวันศุกร์ ขอให้ไปทาเส้นทางศาลาหมู่ 4 เส้นทาง
เข้า
– ออก อบต.
ผม นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกฯ ม.1 ขอถามว่า
1. การเก็บขยะไม่ได้มาเก็บหลายวันแล้ว เพราะเหตุใด

-9นายมานะศิลป์ฯ
สมาชิกฯ ม.5
นายสหเดช ฯ
ประธานสภา ฯ
นายสมศักดิ์ ฯ
นายก อบต.ฯ

นางสาวจิดาภาฯ
จพง.พัสดุฯ

นางสาวฉันทนาฯ
นักวิเคราะห์ฯ
นายสหเดช ฯ
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ผม นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกฯ ม.5 ขอถามว่า
1. ยาพ่นหมอกควัน มีหรือไม่
2. ป้าย อบต. ที่บอกทางเข้า อบต. ขนาดเล็กมองไม่เห็น ขอให้ทาให้ได้มาตรฐาน
ตามที่สมาชิกสภาฯ และผู้นา ถามน่าจะเกี่ยวกับนายก อบต. ขอเชิญ นายก อบต.
ได้ชี้แจงด้วยครับ
ตอบ 1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 กาลังดาเนินการอยู่ครบทุกหมู่บ้าน
2. อุปกรณ์กีฬา ตอนนี้ สถานการณ์คลังยังมีไม่เพียงพอ
3. ถนนหมู่ 4 ดาเนินการซ่อมแซมให้แล้ว
4. รถเก็บขยะเสีย นารถเข้าศูนย์ซ่อมอยู่
5. ยาพ่นหมอกควัน ต้องประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
6. ป้าย จะดาเนินการในปีงบประมาณต่อไป
ชี้แจงการจัดทาแผนที่ภาษีของ อบต.สายทอง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ให้ทุก อปท. ต้องจัดทาโครงการแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
ซึ่งเป็นรายได้ของ อบต. ได้ครบทุกภาษี ปัจจุบันการจัดทาแผนที่ภาษี ได้ดาเนินการ
ได้ประมาณ 80 % แล้ว จึงขอแจ้งกาหนดโซนการจัดเก็บภาษีในแต่ละโซน แนวเขต
จะมีอัตราค่าภาษีไม่เท่ากัน และจานวนการได้รับการลดหย่อนการจัดเก็บภาษี เมื่อ
จัดทาเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งจะมีคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ชี้แจงเรื่อง ธนาคารขยะของ อบต.สายทอง ได้ดาเนินการเป็นรูปธรรมแล้ว ตอนนี้
สมาชิ ก เป็ น ผู้ บ ริ ห ารฯ พนั ก งานของ อบต. รั บ ซื้ อ ขยะทุ วั น อั ง คาร จึ ง ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบและเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะกับ อบต.
ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันที่ 12 ส.ค. 60 ตาม
หมายกาหนดการที่แจ้งให้ทราบ
มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม
เวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

สหเดช แก้วมะณี ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสหเดช แก้วมะณี)
ประธานสภา อบต.สายทอง
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(ลงชื่อ) มานะศิลป์ คงเจริญ ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายมานะศิลป์ คงเจริญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ)

สาราญ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1
(นายสาราญ สังข์ทอง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)

ทวี กันภัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2
(นายทวี กันภัย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

