[1]

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ผู้มาประชุม
๑

นายปิยะ

เจียรัมย์

ตาแหน่ง
ประธานสภา

๒

นายประจวบ

ชอบใจ

รองประธานสภา

๓

นายสุธี

ใหญ่เลิศ

๔

นายจีระวัฒน์

๕

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล
ปิยะ

เจียรัมย์

ประจวบ

ชอบใจ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

สุธี

ใหญ่เลิศ

อิศรางกูล ณ อยุธยา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

จีระวัฒน์

อิศรางกูล ณ อยุธยา

นายช้อย

จากรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

ช้อย

จากรัมย์

๖

นายมาน

โกยรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

มาน

โกยรัมย์

๗

นางวราพร

เพลียสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

วราพร

เพลียสันเทียะ

๘

นายสุพัน

จารึกรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

สุพัน

จารึกรัมย์

๙

นายประทีป

ไกลกลางดอน

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

ประทีป

ไกลกลางดอน

๑๐ นายบุญเกิด

เมืองสันเทียะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

บุญเกิด

เมืองสันเทียะ

๑๑ นายทองสุข

อุปวงษา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ทองสุข

อุปวงษา

๑๒ นายถนอม

ท้าวพยุง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ถนอม

ท้าวพยุง

๑๓ นายบุญเรือง

ไชยสุข

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

บุญเรือง

ไชยสุข

๑๔ นายต่อน

ทินปราณี

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

ต่อน

ทินปราณี

๑๕ นายกิตติกร
๑๖ นายทองคา

แกล้วกล้า
สงพระ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

กิตติกร
ทองคา

แกล้วกล้า
สงพระ

๑๗ นายบุญเลิศ

ศิลากุล

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

บุญเลิศ

ศิลากุล

๑๘ นายประพร

วันทุมมา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

ประพร

วันทุมมา

๑๙ นางสาวสาเภา

เจียมรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

สาเภา

เจียมรัมย์

๒๐ นายบุญเลิศ

ดาทอง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

บุญเลิศ

ดาทอง

๒๑ นายสมโชค

สืบสาย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

สมโชค

สืบสาย

๒๒ นายคาพอง

พันธ์ศรี

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

คาพอง

พันธ์ศรี

๒๓ นายบุญมี

หอมเนย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

บุญมี

หอมเนย

๒๔ นายการ

เจิงรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

การ

เจิงรัมย์

๒๕ นายทองพูน

ทัศนะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

ทองพูน

ทัศนะ

๒๖ นายปลั่ง
๒๗ นายธงพล
๒๘ นางปิยะดา

เจียนรัมย์
จากรัมย์
ธณเตชทัต

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕
เลขานุการสภา อบต.

ปลั่ง
ธงพล
ปิยะดา

เจียนรัมย์
จากรัมย์
ธณเตชทัต
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

-ลากิจ-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

๑

นายชาตรี

ท้าวพยุง

นายก อบต.บัวทอง

ชาตรี

ท้าวพยุง

๒

นายสุรินทร์

ทินนะรัมย์

รองนายก อบต.บัวทอง

สุรินทร์

ทินนะรัมย์

๓

นางสาววิภาฤดี

จะรักษ์รัมย์

เลขานุการนายก อบต.บัวทอง

วิภาฤดี

จะรักษ์รัมย์

๔
๕
๖

นายสุวัฒน์
นางสาวดารารัตน์
นายสุรสิทธิ์

จิตตวิวัฒนา
ละว้า
อุปฮาด

รองปลัด อบต.บัวทอง
หัวหน้าสานักปลัด(เจ้าหน้าที่สภา)
นักทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่สภา)

สุวัฒน์
ดารารัตน์
สุรสิทธิ์

จิตตวิวัฒนา
ละว้า
อุปฮาด

๗

นายณัฏฐ์

นพเดชธนันวัฒน์

นักวิเคราะห์ฯ(เจ้าหน้าที่สภา)

ณัฏฐ์

นพเดชธนันวัฒน์

๘

นางสาวปรียานุช

พัฒนชัย

นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

ปรียานุช

พัฒนชัย

๙ นางณัฏฐนันท์
๑๐ นางสาวสุธาทิพย์

เสียงวังเวง
คงกะพี้

นักทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่สภา)
ผช.นักวิเคราะห์ฯ (เจ้าหน้าที่สภา)

ณัฏฐนันท์
สุธาทิพย์

เสียงวังเวง
คงกะพี้

๑๑ นางบุษราภรณ์

เจิงรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

บุษราภรณ์ เจิงรัมย์

๑๒ นายวันชัย

นครศรี

พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สภา)

วันชัย

๑๓ นายสมประสงค์

อามาตย์

ผู้อานวยการกองช่าง

สมประสงค์ อามาตย์

๑๔ นางนิ่มนวล
๑๕ นางเยาวนิตย์
๑๖ นางรภัทภร

ปาปะเก
ศรีกิตติพาณิช
โทนะพันธ์

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

นิ่มนวล
เยาวนิตย์
รภัทภร

ปาปะเก
ศรีกิตติพาณิช
โทนะพันธ์

๑๗ นายถวิล

นันทะพันธ์

นายช่างโยธา

ถวิล

นันทะพันธ์

นครศรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการสภา

– เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕ ๙ บัดนี้
ครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภา

- การลงประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้งประเด็นคาถามของการ
ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรกภายหลังจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ประชาชนเห็นชอบรับร่างดังกล่าว

ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
เมื่อวันที่ ๑
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประธานสภา

ที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙

- ตามที่งานสภาได้ส่งเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น
- มีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอื่น)
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุม จานวน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ ญัตติ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑
ประธานสภา

- เชิญท่านนายกได้แถลงญัตติ

นายก อบต.

- เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความประสงค์จะดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา
ความจาเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชน จึงจาเป็นต้องขอเพิ่มเติมโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
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นายก อบต. -

๑.โครงการขุดลอกคลองส่งน้า บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขุดลอกคลองส่งน้า ขนาดปากกว้าง ๙ ม. ยาว ๖๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๓๖ ลบ.ม.
- ป้ายโครงการ (ชนิดติดตั้งถาวร) ๑ ป้าย
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลบัวทองกาหนด
หลักการ
เพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทองในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในแนวทางการพัฒนาและการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน ๑ โครงการ ดังกล่าว
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชนแต่ไม่ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงจาเป็นต้องบรรจุเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามระเบียบเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานต่อไป
ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ วรรคท้าย สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป
ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงเรียนเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามระเบียบต่อไป

ประธานสภา - ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ
นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ขอบคุณนายก อบต.
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ บัวทอง ที่ได้เสนอให้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาสามปี เนื่องจากสายทางดังกล่าวเป็น
สายทางที่นักเรียนใช้ในการสัญจรเป็นจานวนมาก ช่วงฤดูฝนจะมีสภาพเฉอะแฉะ สัญจร
ลาบาก การขุดลอกก็จะช่วยปรับปรุงสายทางด้วย
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ประธานสภา -

(ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก) ขอมติเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ประธานสภา

๓.๒ ญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แถลงญัตติ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความประสงค์จะดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชน จึงจาเป็นต้องขอเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
๑. โครงการต่อเติมอาคารที่ทาการ อบต.บัวทอง จานวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานโครงสร้างอาคาร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖๖ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๒. โครงการย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมขยายเขตไฟฟ้า บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ (สนามฟุตบอลบ้าน
สวายสอข้างวัดหนองบัวทอง) จานวน ๙๔,๕๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๓ ต้น
- งานย้ายเสาไฟฟ้า จานวน ๗ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านไผ่ หมู่ที่ ๒ จานวน ๗๐,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๕ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๔. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๔ (สายทางที่นานายชม
ศรี ถึงบ้านนายเยือม) จานวน ๑๗๘,๗๐๐.-บาท
รายละเอียด - งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๐ ม.
- ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน ๑ ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๕. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายสวัสดิ์
ถึงบ้านนายบัญชา) จานวน ๒๓๖,๙๐๐.-บาท
รายละเอียด - งานถมดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๑.๒๐ ม.
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ลบ.ม.
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นายก อบต. -

งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘ ลบ.ม.
ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน ๑ ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
– ๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านรุนตะวันออก หมู่ที่ ๕ (ซอยถัดจากศาลตาปู่) จานวน
๑๑๒,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๘ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านรุนตะวันตก หมู่ที่ ๘ (จากบ้านเลขที่ ๒๓ ถึงสุดซอย)
จานวน ๔๒,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๔ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๘. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเพชร หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนาง
สุพรรณา อ่อนอก) จานวน ๕๒,๔๐๐.-บาท
รายละเอียด - งานถมดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลบ.ม.
- งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๙. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเพชร หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนางขาว
สมพงค์ ) จานวน ๒๕,๑๐๐.-บาท
รายละเอียด - งานถมดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.
- งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเพชร หมู่ที่ ๙ (ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านหนองเพชร) จานวน ๓๒,๗๓๐.-บาท
รายละเอียด – งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๔ ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านนายบุญเลิศ ดาทอง) บ้าน
หนองมะค่า หมู่ที่ ๑๒ จานวน ๙๐,๐๒๐.-บาท
รายละเอียด – งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
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นายก อบต. - ๑๒.

-

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนาย
วรรณชนะ สมพงค์ ) จานวน ๓๗,๙๐๐.-บาท
รายละเอียด - งานดินถม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม.
งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๑๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๒ (จากถนนด้านทิศตะวันตกถึงบ้าน
นางสมใจ จิตรัมย์) จานวน ๔๒,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๓ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๑๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๒ (จากถนนลาดยางถึงที่นานายทวี)
จานวน ๕๖,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๔ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๑๓ (สายทางบ้าน
ศรีอุดม ) จานวน ๓๑,๘๐๐.-บาท
รายละเอียด - งานถมดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๓ ลบ.ม.
- งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๑๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๑๓ (บ้านศรีอุดม) จานวน ๔๒,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๓ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเชิดชัย หมู่ที่ ๑๕ (สายทางบ้านนายเสาร์) จานวน
๕๖,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๔ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
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นายก อบต.

๑๙.

ประธานสภา -

– ๑๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเชิดชัย หมู่ที่ ๑๕ (สายทางบ้านนางสมจิตร เจียนรัมย์)
จานวน ๕๖,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๔ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเชิดชัย หมู่ที่ ๑๕ (บ้านเชิดชัย) จานวน ๔๒,๐๐๐.-บาท
รายละเอียด – งานขยายเขตไฟฟ้า จานวน ๔ ต้น
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
๒๐.เครื่องสูบน้า ๔ เครื่อง จานวน ๔๑,๐๐๐.- บาท
รายละเอียด – เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที
จานวน ๒ เครื่อง
- เครื่องสูบน้า มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จานวน ๒ เครื่อง
หลักการ
เพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทองในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในแนวทางการพัฒนาและ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน ๒๐ โครงการดังกล่าว
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชนแต่ไม่ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงจาเป็นต้องบรรจุเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามระเบียบเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานต่อไป
ระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ วรรคท้าย สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป
ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงเรียนเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบในการเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามระเบียบต่อไป
ให้ที่ประชุมได้อภิปราย
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นายธงพล จากรัมย์
- เรียนประธานสภา กระผมนายธงพล จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ ผมขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ นายก ที่ได้เพิ่มเติมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเชิดชัย
นายสุธี ใหญ่เลิศ - เรียนประธานสภา กระผมนายสุธี ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ผมขอเพิ่มเติมโครงการ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์บริเวณสนามกีฬาและลานตากข้าว
นายกิตติกร แกล้วกล้า - เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ โครงการก่อสร้าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านนางสุพรรณา ขอให้เพิ่มระยะทางอีกประมาณ ๕๐
เมตรก็จะถึงสุดซอย
นายก อบต. - การเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปีในครั้งนี้ เป็นการบรรจุโครงการไว้เพื่อรองรับการดาเนินงาน
เมื่อมีงบประมาณมา ก็สามารถนาโครงการที่มีอยู่ในแผนมาดาเนินงานได้เลย
ประธานสภา

- (ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก) ขอมติเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๒

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ประธานสภา ๓.๓ ญัตติ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แถลงญัตติ

นายก อบต.

- เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จานวน ๑๗,๖๘๙,๙๒๐.๕๙ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จานวน ๕,๒๑๕,๔๘๗.๗๕ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๗,๕๘๙,๘๐๕.๘๔ บาท
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-

๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน ๐ โครงการ
รวม ๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๑ โครงการ รวม
๑๙๘,๒๔๖.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จานวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
(๑) รายรับจริง จานวน ๒๑,๙๖๕,๙๓๔.๘๔ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

๔๖,๙๙๓.๘๖

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

๖๐,๕๗๔.๘๐

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

๑๑๒,๖๗๓.๘๐

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

๐.๐๐

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

๑๕๔,๓๒๒.๐๐

บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

๐.๐๐

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

๑๓,๐๐๒,๐๖๕.๓๘

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

๘,๕๘๙,๓๐๕.๐๐

บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๙,๕๕๘,๗๖๖.๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๑๘,๕๑๕,๓๙๙.๖๙ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

จานวน

๕๓๓,๗๐๘.๐๐ บาท

งบบุคลากร

จานวน ๙,๒๑๒,๓๖๐.๐๐ บาท

งบดาเนินงาน

จานวน ๕,๐๒๗,๖๗๕.๓๕ บาท

งบลงทุน

จานวน ๒,๔๕๘,๑๕๖.๓๔ บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

งบเงินอุดหนุน

จานวน ๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท

๐.๐๐ บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
๙,๘๕๒,๕๔๐.๐๐ บาท
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(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน ๑,๗๕๒,๘๙๔.๖๕ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท
รายรับ

รายรับจริง ปี
๒๕๕๘

ประมาณการ ปี
๒๕๕๙

ประมาณการ ปี
๒๕๖๐

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

๗๒,๐๔๒.๒๔

๘๐,๕๐๐.๐๐

๘๕,๕๐๐.๐๐

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

๕๒,๑๘๖.๒๐

๖๖,๐๐๐.๐๐

๗๔,๐๐๐.๐๐

๑๖๙,๑๓๘.๙๕

๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘๒,๑๕๔.๐๐

๒๕๐,๕๐๐.๐๐

๒๖๐,๕๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๗๕,๕๒๑.๓๙

๖๔๗,๐๐๐.๐๐

๖๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๒๖๖,๕๕๘.๖๑ ๑๙,๕๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕,๒๖๖,๕๕๘.๖๑ ๑๙,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๑,๑๑๗,๒๑๒.๐๐

๑๒,๑๐๔,๕๐๐.๐๐

๒๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ ๒๑,๑๑๗,๒๑๒.๐๐ ๑๒,๑๐๔,๕๐๐.๐๐ ๒๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม ๓๖,๘๕๙,๒๙๒.๐๐ ๓๒,๓๒๑,๕๐๐.๐๐ ๓๙,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
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รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี
๒๕๕๘

ประมาณการ ปี
๒๕๕๙

ประมาณการ ปี
๒๕๖๐

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

๘๘๐,๙๗๐.๒๘

๑,๐๔๓,๕๖๕.๐๐

๙,๗๗๗,๘๔๐.๐๐

๑๐,๒๒๐,๕๒๘.๐๐

๑๒,๗๐๓,๐๐๐.๐๐

๑๔,๔๒๖,๕๕๐.๐๐

งบดาเนินงาน

๖,๔๓๑,๐๘๒.๓๕

๑๐,๔๘๔,๑๗๐.๐๐

๙,๔๐๖,๓๓๐.๐๐

งบลงทุน

๒,๖๒๙,๘๗๔.๕๘

๖,๑๕๓,๒๖๕.๐๐

๓,๕๑๓,๒๘๐.๐๐

งบรายจ่ายอื่น

๑,๕๖๗,๓๙๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน

๑,๘๓๐,๕๐๐.๐๐

๑,๙๓๗,๕๐๐.๐๐

๑,๘๙๖,๐๐๐.๐๐

๒๓,๕๖๐,๓๔๕.๒๑

๓๒,๓๒๑,๕๐๐.๐๐

๓๙,๐๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๓,๕๖๐,๓๔๕.๒๑

๓๒,๓๒๑,๕๐๐.๐๐

๓๙,๐๒๐,๐๐๐.๐๐

งบบุคลากร

รายจ่ายจากงบประมาณ
รวม

บันทึกหลักการและเหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที๖่ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง และโดยอนุมัติของนายอาเภอเมืองบุรีรัมย์
ข้อ ๑. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
๓๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๓๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑๑,๔๕๖,๗๑๐
๘๑๖,๕๐๐
๙,๕๖๓,๓๔๐
๑๖๗,๕๐๐
๑,๐๐๒,๔๗๐
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แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม
๕,๗๑๒,๑๔๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘๕,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓๗๙,๐๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

๕๙,๕๐๐

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

๙,๗๗๗,๘๔๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๓๙,๐๒๐,๐๐๐

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทั่วไป

งบ
งบบุคลากร

๖,๗๒๐,๙๖๐

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

๓,๒๖๒,๓๒๐

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

งาน
บริหารงาน
คลัง

๕๐๘,๕๖๐ ๑,๓๑๕,๓๒๐
๐

รวม
๘,๕๔๔,๘๔๐

๐

๓,๒๖๒,๓๒๐

๓,๔๕๘,๖๔๐

๕๐๘,๕๖๐ ๑,๓๑๕,๓๒๐

๕,๒๘๒,๕๒๐

๑,๖๙๘,๐๐๐

๕๗,๐๐๐ ๑,๐๒๘,๘๗๐

๒,๗๘๓,๘๗๐

ค่าตอบแทน

๓๒๔,๐๐๐

๓๘,๐๐๐

๘๙๑,๘๗๐

๑,๒๕๓,๘๗๐

ค่าใช้สอย

๕๙๗,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๖๖๑,๐๐๐

ค่าวัสดุ

๓๓๐,๐๐๐

๐

๙๒,๐๐๐

๔๒๒,๐๐๐

ค่าสาธารณูปโภค

๔๔๗,๐๐๐

๐

๐

๔๔๗,๐๐๐

๓๑,๐๐๐

๐

๗๗,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์

๓๑,๐๐๐

๐

๗๗,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

เงินอุดหนุน

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

งบลงทุน

รวม

๘,๔๖๙,๙๖๐

๕๖๕,๕๖๐ ๒,๔๒๑,๑๙๐ ๑๑,๔๕๖,๗๑๐
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นายก อบต.

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งบ

งบดาเนินงาน

๑๓๓,๐๐๐

๕๙๗,๐๐๐

๗๓๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๓๓,๐๐๐

๔๓๔,๐๐๐

๕๖๗,๐๐๐

๐

๖๓,๐๐๐

๖๓,๐๐๐

๐

๘๖,๕๐๐

๘๖,๕๐๐

๐

๘๖,๕๐๐

๘๖,๕๐๐

๑๓๓,๐๐๐

๖๘๓,๕๐๐

๘๑๖,๕๐๐

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รวม

- แผนงานการศึกษา
งาน

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

๓,๕๘๘,๑๒๐

๐ ๓,๕๘๘,๑๒๐

๓,๕๘๘,๑๒๐

๐ ๓,๕๘๘,๑๒๐

๑,๐๘๕,๐๐๐

๓,๕๔๒,๒๒๐ ๔,๖๒๗,๒๒๐

๖๑,๐๐๐

ค่าใช้สอย

รวม

๐

๖๑,๐๐๐

๙๔๔,๐๐๐

๖๓๕,๕๐๐ ๑,๕๗๙,๕๐๐

๘๐,๐๐๐

๒,๙๐๖,๗๒๐ ๒,๙๘๖,๗๒๐

งบเงินอุดหนุน

๐

๑,๓๔๘,๐๐๐ ๑,๓๔๘,๐๐๐

เงินอุดหนุน

๐

๑,๓๔๘,๐๐๐ ๑,๓๔๘,๐๐๐

๔,๖๗๓,๑๒๐

๔,๘๙๐,๒๒๐ ๙,๕๖๓,๓๔๐

ค่าวัสดุ

รวม
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นายก อบต.

- แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

ค่าใช้สอย

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน

๑๑๒,๕๐๐

๑๑๒,๕๐๐

เงินอุดหนุน

๑๑๒,๕๐๐

๑๑๒,๕๐๐

๑๖๗,๕๐๐

๑๖๗,๕๐๐

รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบ

งบบุคลากร

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวม

๘๖๘,๔๗๐

๐

๘๖๘,๔๗๐

๘๖๘,๔๗๐

๐

๘๖๘,๔๗๐

๘๕,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๑๐๙,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๐

๑๕,๐๐๐

ค่าใช้สอย

๔๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๖๔,๐๐๐

ค่าวัสดุ

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน

๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

เงินอุดหนุน

๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

๙๕๓,๔๗๐

๔๙,๐๐๐ ๑,๐๐๒,๔๗๐
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นายก อบต. - แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

๑,๔๒๕,๑๒๐

๐ ๑,๔๒๕,๑๒๐

๑,๔๒๕,๑๒๐

๐ ๑,๔๒๕,๑๒๐

๖๑๒,๗๔๐

๐

๖๑๒,๗๔๐

ค่าตอบแทน

๑๒๒,๗๔๐

๐

๑๒๒,๗๔๐

ค่าใช้สอย

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ

๓๙๐,๐๐๐

๐

๓๙๐,๐๐๐

งบลงทุน

๓,๓๑๓,๗๘๐

ค่าครุภัณฑ์

๐ ๓,๓๑๓,๗๘๐

๔๑,๐๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๐

๓,๒๗๒,๗๘๐

๔๑,๐๐๐

๐ ๓,๒๗๒,๗๘๐

งบเงินอุดหนุน

๐

๓๖๐,๕๐๐

๓๖๐,๕๐๐

เงินอุดหนุน

๐

๓๖๐,๕๐๐

๓๖๐,๕๐๐

๕,๓๕๑,๖๔๐

รวม

๓๖๐,๕๐๐ ๕,๗๑๒,๑๔๐

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดาเนินงาน

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

ค่าใช้สอย

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

เงินอุดหนุน

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

รวม
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นายก อบต.

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

๓๓๕,๐๐๐

๙,๐๐๐

๓๔๔,๐๐๐

ค่าใช้สอย

๓๓๕,๐๐๐

๙,๐๐๐

๓๔๔,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน

๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เงินอุดหนุน

๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๓๕,๐๐๐

๔๔,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

รวม
แผนงานการเกษตร
งาน

งานส่งเสริม
การเกษตร

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

๔๗,๕๐๐

๔๗,๕๐๐

ค่าใช้สอย

๔๗,๕๐๐

๔๗,๕๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

เงินอุดหนุน

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๕๙,๕๐๐

๕๙,๕๐๐

งบลงทุน

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง

งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

๙,๗๗๗,๘๔๐

๙,๗๗๗,๘๔๐

๙,๗๗๗,๘๔๐

๙,๗๗๗,๘๔๐

๙,๗๗๗,๘๔๐

๙,๗๗๗,๘๔๐

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ, ผู้อานวยการกองช่าง
ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง)
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ประธานสภา
- (ที่ประชุม

- ให้ที่ประชุมได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ไม่มีผู้ใดอภิปราย เพิ่มเติมอีก) ขอมติ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ประชุม

- มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย
คะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

เลขานุการสภา

(ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๔๕, ๔๙, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๑๐๓ และข้อ ๑๐๗)

ประธานสภา - ปรึกษาที่ประชุมในการกาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
นายการ เจิงรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายการ เจิงรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ผมขอเสนอให้มี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวน ๓ คน
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจานวน ๓ คน ต่อไปให้ที่ประชุม
เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานสภา - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่ ๑
นายคาพอง พันธ์ศรี - เรียนประธานสภา กระผมนายคาพอง พันธ์ศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอ นายกิตติกร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓
แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมูท่ ี่ ๙ ผู้รับรอง ๑. นายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔
๒. นายบุญเลิศ ดาทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ อีก
ประธานสภา - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่ ๒
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นายช้อย จากรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ นายทองพูน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ผู้รับรอง ๑.นายสมโชค สืบสาย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒
๒.นายบุญเลิศ ศิลากุล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ อีก
ประธานสภา - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คนที่ ๓
นางสาเภา เจียมรัมย์ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาเภา เจียมรัมย์ ขอเสนอนายสุธี ใหญ่เลิศ สมาชิกสภา หมู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
ที่ ๑ ผู้รับรอง ๑.นายประพร วันทุมมา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ๒.นางวราพร
เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ อีก
ประธานสภา - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จานวน ๓ คน คนที่ ๑ ได้แก่ นายกิตติกร แกล้วกล้า ,คนที่ ๒ ได้แก่ นายทองพูน
ทัศนะ , คนที่ ๓ ได้แก่ นายสุธี ใหญ่เลิศ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภา - ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
นายกิตติกร แกล้วกล้า - เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เสนอระยะเวลา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ การยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๒.๐๐ น.
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
ประธานสภา - สั่งพักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐

– ๑๓.๐๐ น.
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เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานสภา ๓.๔ ญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองแถลงญัตติ
นายก อบต. -

หลักการ
โดยเห็นเป็นการ สมควร แก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
เหตุผล
เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเห็นเป็นการแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕ ๕๐ ได้ให้อานาจราชการส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาออกข้อกาหนด
ท้องถิ่น กาหนดประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การประกอบกิจการ โดยเหตุที่กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ระเบียบ
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) มาตรา ๖๘ (๑) มาตรา ๗๑
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออก
ข้อบัญญัติตาบลเพื่อใช้บังคับในตาบลเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึ งได้เสนอร่างข้อบัญญัติ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
ให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง เพื่อให้การ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายในเขตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้ชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยละเอียด)
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เลขานุการสภา - (ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคสี่ ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๒)
ประธานสภา -

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ให้ที่ประชุมได้อภิปราย (ไม่มีผู้อภิปราย)
- ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

ที่ประชุม - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
นายก อบต.

- เรียนประธานสภา กระผมนายชาตรี ท้าวพยุง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ขอเสนอญัตติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามวาระรวดเดียวตามระเบียบฯข้อ ๔๕

ประธานสภา -

ขอมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ สามวาระรวดเดียว

ที่ประชุม -

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภา - ให้ที่ประชุมได้เสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
นางวราพร เพลียสันเทียะ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอเสนอแปร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ญัตติให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงร้อยละ ๔๕ ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กาหนดในทุกประเภทกิจการ
ประธานสภา - (ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ)
- ขอมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงร้อยละ ๔๕ ของ
อัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดในทุกประเภทกิจการ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
- (ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติในรายการใดอีก)
- มีมติเห็นว่านอกจากการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลง นอกนั้นให้คงไว้ตามร่างเดิม

[22]

ประธานสภา -

ที่ประชุม -

วาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบตามเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
ขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยคะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภา

๓.๕ ญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้
น้าประปา พ.ศ.๒๕๕๙
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แถลงญัตติ

นายก อบต.

- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
หลักการ
โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้
น้าประปา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
เหตุผล
เนื่องจากเป็นการสมควรที่จะปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง เรื่อง การใช้
น้าประปา พ.ศ. ๒๕ ๔๕ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตน้าประปาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) มาตรา ๖๘ (๑) มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา
๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญญัติตาบล เพื่อใช้บังคับในตาบลเท่าที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย หรืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้น้าประปา พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อให้การบริหารกิจการประปาภายในเขตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
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ประธานสภา -

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ให้ที่ประชุมได้อภิปราย (ไม่มีผู้อภิปราย)
- ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้น้าประปา พ.
๒๕๕๙

ศ.

ที่ประชุม - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้น้าประปา พ.ศ.
๒๕๕๙ ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
นายก อบต.

- เรียนประธานสภา กระผมนายชาตรี ท้าวพยุง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ขอเสนอ
ญัตติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้น้าประปา พ.ศ.
๒๕๕๙ สามวาระรวดเดียวตามระเบียบฯข้อ ๔๕

ประธานสภา -

ขอมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้น้าประปา
พ.ศ.๒๕๕๙ สามวาระรวดเดียว

ที่ประชุม -

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภา - ให้ที่ประชุมได้เสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้
น้าประปา พ.ศ.๒๕๕๙
ที่ประชุม - (ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติในรายการใด)
- มีมติเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ

ประธานสภา -

ที่ประชุม -

วาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบตามเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การ
ใช้น้าประปา พ.ศ.๒๕๕๙
ขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้น้าประปา
พ.ศ.๒๕๕๙
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การใช้น้าประปา พ.ศ.
๒๕๕๙ ด้วยคะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภา ๓.๖ ญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙
- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แถลงญัตติ
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นายก อบต.

- เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
หลักการ
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ให้กระทาได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้
ระเบียบ
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗
(และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) มาตรา ๖ ๗ (๒) มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๒
และมาตรา ๑ ๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญญัติตาบลเพื่อใช้บังคับใน
ตาบลเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึ งได้เสนอร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง เรื่อง การ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติตาบล เพื่อให้การ ควบคุมการเก็บ ขน กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใน
เขตขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

ประธานสภา -

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ให้ที่ประชุมได้อภิปราย (ไม่มีผู้อภิปราย)
- ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๕๙

ที่ประชุม - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
นายก อบต.

- เรียนประธานสภา กระผมนายชาตรี ท้าวพยุง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ขอเสนอ
ญัตติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๕๙ สามวาระรวดเดียวตามระเบียบฯข้อ ๔๕

ประธานสภา -

ขอมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙ สามวาระรวดเดียว

ที่ประชุม -

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
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วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภา - ให้ที่ประชุมได้เสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙
ที่ประชุม - (ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติในรายการใด)
- มีมติเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ

ประธานสภา ที่ประชุม -

วาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบตามเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙
ขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยคะแนน ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

- ๔.๑ นัดหมายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เพื่อพิจารณาญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็บชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
- ๔.๒ กาหนดระยะเวลาการยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๐๐ น.
-

๔.๓ แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ใดประสงค์จะยื่นเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้เข้าประชุมชี้แจงคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐
น.

- ๔.๔ เชิญเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๘๔
พรรษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
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นายช้อย จากรัมย์ - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ โครงการประปาหมู่บ้าน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ บ้านสะยาที่เพิ่งแล้วเสร็จไป ตอนนี้ท่อเมนยังไม่ทั่วถึง ท่อเมนอันเก่าก็รั่ว ขอให้เร่ง
ดาเนินการให้ด้วย
- เรื่องโครงการศึกษาดูงาน อยากให้ระบุสถานที่ วัน เวลาให้ชัดเจน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนเวิร์ดที่ผมเคยเสนอขอ ขอให้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย
- ขอให้จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการจัดซื้อปุ๋ยให้แก่สมาชิก
- ผมขอเสนอโครงการซ่อมแซมฝายบ้านสะยาเพื่อใช้กักเก็บน้า
นายทองคา จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภา กระผมนายทองคา จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ผมขอเพิ่มเติม
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองมะค่า-ตาบลกลันทา-ตาบลชุมเห็ด ซึ่งเป็นสายทางที่
ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

นางวราพร เพลียสันเทียะ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ดิฉันขอเพิ่มเติม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกทางไปบ้านรุนถึงสามแยกบ้านนางปี
ซึ่งเดิมเป็นถนนลาดยาง
- ขอให้ดาเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ตรงจุดเสี่ยงสาคัญๆ ๒ จุด คือ ทาง
ออกไปบ้านรุนตะวันออก และตรงบ้านนายเทิ่ง ใกล้สามแยกไปบ้านสะยา
นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ รายละเอียด
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
โครงการตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขอให้เร่งดาเนินการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านหนองสรวง เพราะเป็นปัญหาขัดแย้งกันภายในชุมชน
ซึ่งทางปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ก็ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าจะกลับมาเป็นปัญหาอีกหรือไม่
- เรื่องการออกใบอนุโมทนาบัตรผู้ที่อุทิศที่ดินในการก่อสร้างถนนสายทางเข้าสระผลิต
น้าประปา ตอนนี้ดาเนินการถึงไหนแล้ว
- เรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านไผ่ หากมีงบประมาณมา ท่านนายกได้รับพิจารณา
แล้วว่าจะส่งน้าไปฝั่งทิศตะวันตก บ้านหนองสรวง บ้านศรีอุดม ได้ใช้ด้วย อยากให้เร่ง
ดาเนินการ
- เพราะเหตุใด เสียงประชาสัมพันธ์ตามสายของ อบต.บัวทอง จึงเงียบหายไป ผมอยากให้
ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่อครับ
- ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ยังดาเนินโครงการต่างๆให้แก่ชุมชน ทั้งที่
สถานะการคลังของเราไม่ค่อยดี แต่ก็พยายามจัดโครงการต่างๆเพื่อชุมชน
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นายก อบต. -

เรียนประธานสภา ผมขอตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา ดังนี้
- เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายได้ของเราไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ จึงต้องมีการปรับแก้โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
งบประมาณส่วนใหญ่ลงสู่หมู่บ้านโดยตรง ไม่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางโครงการที่
เคยตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากติดขัดเรื่อง
งบประมาณ จึงต้องนามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ใหม่ เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเพชร โครงการที่ดาเนินการในปี ๒๕๕๙ ต้องนา
เงินสะสมมาใช้
- เรื่องการเดินระบบประปาไปถึงบ้านศรีอุดม บ้านหนองสรวงนั้น ผมจะดาเนินการให้ รอให้
น้าในสระหนองไผ่เต็มก็คงเพียงพอ
- เรื่องโครงการซ่อมแซมถนนสามแยกทางไปบ้านรุนถึงสามแยกบ้านนางปี สภาพถนนก็ยัง
สามารถใช้งานได้ ด้วยสถานะการเงินเราจึงยังไม่สามารถดาเนินการ และเรื่องการซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ จะมอบหมายให้กองช่างดาเนินการให้ในจุดที่สาคัญๆก่อน
- ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จาเป็นต้องตัดงบประมาณและโครงการออกหลาย
โครงการ โดยประเมินสถานการณ์คลังแล้วคงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด
- การจัดการแข่งขันกีฬา กาลังศึกษาระเบียบอยู่ เนื่องจากหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตั้งข้อสังเกตว่าบางรายการไม่จาเป็นและไม่เหมาะสม ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้
- กิจกรรมวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา เนื่องจากไม่สามารถตั้งงบประมาณได้ กิจกรรมจึงเป็นไป
ด้วยความเรียบง่าย ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- จากผลการลงประชามติที่ผ่านมา อาจจะมีการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางปิยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภา การศึกษาดูงานในปีงบประมาณนี้คงไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
ปลัด อบต. สถานะการคลังซึ่งมีรายรับเข้ามาเพียงร้อยละ ๖๕ มีรายจ่ายไปแล้วร้อยละ ๕๕ เหลือรายรับ
อีกร้อยละ ๓๕ กับระยะเวลาอีก ๒ เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าจะมีงบประมาณเข้ามาอีกหรือไม่
- เรื่องรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า
การดาเนินการดังกล่าว ไม่มีแนวทางปฏิบัติ หากจะดาเนินการต้องเป็นกรณีการสงเคราะห์
เด็กยากจนเท่านั้น
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นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา - เรียนประธานสภา เรื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย อยู่ในช่วงทดลองระบบ ซึ่งตอนนี้ หมู่ที่
รองปลัด อบต. ยังไม่สามารถรับฟังได้ คือ หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๙ และ หมู่ที่ ๑๑
- เรื่องประปาหมู่บ้าน บ้านสะยา ต่อไปก็จะจัดให้มีประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นว่า
จะบริหารจัดการอย่างไร
ประธาน

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ปรียานุช พัฒนชัย
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
เจ้าหน้าที่งานสภา

(ลงชื่อ) ปิยะดา ธณเตชทัต ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

