
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   คร้ังที่ 1/2554   

วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2554 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

เวลา  14.00  น. 

**************************************** 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.00 น. 

  เลขานุการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ปรากฏครบองค์ประชุมให้สัญญาณเรียกประชุม ประธานสภา

ตรวจนับองค์ประชุม  จึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 

ระเบียบวาระที่  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

   3.1ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2555  

ประธานสภา  ขอเชิญท่านนายกแถลงหลักการและเหตุผล 

นายก เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา ผมขอเสนอหลักการนโยบายการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ  2555  ดังนี้ 

 1.สถานะการคลัง  ในปีงบประมาณ  2555  ได้ประมาณรายรับไว้  15,090,435  บาท และ

งบประมาณรายจ่าย  15,090,435  บาท  ซึ่งเป็นงบประมาณแบบสมดุล  ขณะนี้ อบต.  ทับ

หมัน  มีเงินสะสม  3,649,802  บาท  ส าหรับประมาณการรายรับแต่ละประเภทปรากฏใน

ใบประมาณการรายรับที่แจกให้แล้ว  พร้อมกันนี้ขอแยกรายละเอียดเป็นแผนงานดังนี้  

 1.แผนงานบริหารทั่วไป    6,437,824 บาท 

 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน     100,000 บาท 

 3.แผนงานการศึกษา    2,830,375 บาท 

 4.แผนงานสาธารณสุข        80,000 บาท 
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 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์         5,000 บาท 

 6.แผนงานเคหะและชุมชน   4,652,960 บาท 

 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      20,000 บาท 

 8.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     72,000 บาท 

 9.แผนงานการเกษตร        50,000 บาท 

 10.แผนงานงบกลาง      842,276 บาท 

 รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจกให้แล้ว 

ประธานสภา ขอให้สมาชิกพิจารณาหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2555  และ

ถ้าสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้อภิปราย- 

ประธานสภา เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจึงขอมติว่า สภาจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2555  หรือไม่  ถ้าสมาชิกรับหลักการขอให้ลงมติด้วยการยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2555  ในวาระที่  1  ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา เป็นอันว่าวาระที่  1  สมาชิกรับหลักการ  ต่อไปผมขอปรึกษาเร่ืองการต้ังอนุกรรมการแปร

ญัตติว่าเราจะตั้งอนุกรรมการกี่คน 

นายสมชาย  ภู่กลัด ผมขอเสนอ  3  คน 

ประธานสภา ขอผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน 

 - รับรองครบ  3  คน 

ประธานสภา จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาตั้งอนุกรรมการแปร

ญัตติ  จ านวน  3  คน  ซึ่งเป็นใครขอให้สมาชิกเสนอชื่อมา 

นายสมชาย ภู่กลัด ผมขอเสนอคุณ  วรพจน์  บุญเหลือ 

ประธานสภา ขอผู้รับรอง  3  คน 

นายประทุม  ยมจันทร์ ผมขอเสนอคุณทรงศรี  พูลสวัสดิ์ 

 สมาชิกรับรอง  4 คน 

นายพิทักษ์พงษ์ มัดเป้า ผมขอเสนอคุณชูชีพ  เนตค า 
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ประธานสภา ขอผู้รับรอง 

 - สมาชิกรับรอง  3  คน 

ประธานสภา เป็นอันว่าคณะอนุกรรมการ  3 ท่าน  ประกอบด้วยคุณวรพจน์  บุญเหลือ  คุณทรงศรี    พูล

สวัสดิ์   คุณชูชีพ  เนตค า  ขอให้คณะกรรมการไปประชุมเลือกกันเองเป็นประธาน

อนุกรรมการต่อไป  ผมขอให้เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  

นายทรงศรี  พูลสวัสดิ์ ผมขอเสนอ  1 วัน  ต้ังแต่ปิดประชุมจนถึงวันที่  16  สิงหาคม  2554  เวลา   16.30 น. 

นายชูชีพ  เนตค า ผมขอเสนอ  4 วัน  คือถึงวันที่  19  สิงหาคม  2554  เวลา  16.30 น. 

ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกผู้ใดเห็นว่าควรก าหนด  1 วัน ขอให้ยกมือ 

สมาชิกฯ - ยกมือ 1 คน- 

ประธานสภา ต่อไปสมาชิกท่านใดเห็นว่า ควรก าหนด  4  วัน 

สมาชิก - ยกมือ 7  คน 

ประธานสภา เป็นอันว่าสภามีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่เวลาปิดประชุม  จนถึงวันที่  

19  สิงหาคม  2554  เวลา  16.30 น. สมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ  ขอให้ยื่นขอเป็น 

หนังสือต่อเลขาสภา  เพื่อเลขาสภาจะได้มอบให้ประธานคณะอนุกรรมการแปรญัตติ  

ล าดับต่อไปขอให้พิจารณา  ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ  ขอให้สมาชิกเสนอมา

ครับ 

นายพิทักษ์พงษ์   มัดเป้า ผมขอเสนอ 1  วัน  คือวันที่  20 สิงหาคม  เวลาราชการ  

ประธานสภา ขอผู้รับรอง 

สมาชิก - รับรอง  3 คน- 

นายวรพจน์  บุญเหลือ ผมขอเสนอ  2 วัน  ในวันที่  20 – 21  สิงหาคม  เวลาราชการ 

สมาชิก - รับรอง  3  คน- 

ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกผู้ใดเห็นว่าควรก าหนด  วันที่  20  สิงหาคม    ตั้งแต่เวลา       

08.30 – 16.30 น.  จ านวน  1  วัน  ขอให้ยกมือ 

สมาชิก - ยกมือ  6  คน- 
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ประธานสภา เป็นอันว่า  ก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติจ านวน  2  วันในวันที่  20 – 21  สิงหาคม  

เวลา  08.30 – 16.30 น.  และผมขอนัดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ใน

วันที่  23  สิงหาคม  2554  เวลา  10.00  น.  โดยจะไม่ส่งหนังสือนัด  นอกจากคุณวันชัย  

ซึ้งวันนี้ไม่มาประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีเร่ืองประชุมหรือไม่ 

นางจ าเรียง  แก้วใส ฉันขอเสนอญัตติด่วน  2  เร่ือง  คือ  เน่ืองจากน้ ายังท่วมพื้นที่อยู่ไม่สามารถด าเนิน

โครงการในปีงบประมาณ   2554  ได้  จึงประสงค์ขออนุมัติกันเงินต่อสภา  กรณีรายจ่าย

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการที่  12  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  โครงการขุดลอกหนองกลางดง ถึง หนองคบุตร  หมู่ที่  4  ปริมาตรดินขุด  

850  ลบ.ม.  งบประมาณ  21,500  บาท  โดยขอตัดปี  อีก  1  ปีงบประมาณ  โครงการที่  2  

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน  ท าให้เกิดน้ าท่วม

วิกฤติ ท าให้ประตูเหล็กเปิด ปิดน้ าช านุดเสียหาย  ไม่สามารถปิดกั้นน้ า  เข้าท่วมนาข้าว

ของชาวบ้านหลายพันไร่  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  เป็นอย่างมาก  จึงขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสม  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  หมู่ที่ 4  

งบประมาณ  20,000  บาท 

ประธานสภา ขอผู้รับรอง  2  คน 

ที่ประชุม - รับรอง  4  คน- 

ประธานสภา เรียนท่านนายกยินยอมหรือไม่ 

นายก - ชาวบ้านเดือดร้อน  ผมยินยอมให้น าเข้าพิจารณาและขอรับรอง  

ประธานสภา ผมขอมติสภาจะอนุมัติหรือไม่ 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง  อนุมัติเป็นเอกฉันท์  

นายทรงศรี  พูลสวัสดิ์ ผมขอญัตติด่วน ขออนุมัติเข้าไปเปลี่ยนโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่  

5  เน่ืองจากโครงการเดิม  ขนาดของท่อน้ าเล็กเกินไป  อาจท าให้น้ าระบายไม่ทัน  จึงขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณดังนี้ 

 1.โครงการที่  13  โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้งจากนานายแอ็ด  กุลแก้วถึงนานายสนม   

บัวบาน  หมู่ที่  5 งบประมาณ  29,000  บาท  ขอโอนลดงบประมาณไป  10,000  บาท   
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คงเหลืองบประมาณโครงการน้ีเพียง  19,000  บาท  โดยไปโอนเพิ่มให้โครงการอ่ืน  4  

โครงการ  ดังนี้ 

 1.1 โครงการที่  21 

 เดิม  โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานายณรงค์  เพ็ชรประดิษฐ์  หมู่ที่  5  ท่อขนาด  

0.60 x 1.00  เมตร  จ านวน  6  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณ  21,000  

บาท 

 ใหม ่ โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานายณรงค์   เพ็ชรประดิษฐ์  หมู่ที่  5  ขนาดท่อ  

0.80 x 1.00  เมตร  จ านวน  6  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณ  23,000  

บาท 

 1.2 โครงการที่  22 

 เดิม  โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานางเรียม   หมู่ที่  5  ขนาด  0.60 x 1.00 เมตร  

จ านวน  6  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่องบประมาณ  21,000  บาท 

 ใหม ่โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานางเรียม  หมู่ที่  5  ขนาด  0.80 x 1.00  เมตร  จ า

วนวน  6  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่องบประมาณ  23,000  บาท 

 1.3 โครงการที่  13 

 เดิม  โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณนานายบรรจง  เกลี้ยงพุ่ม หมู่ที่  5 ขนาด  0.60 x 

1.00 เมตร  จ านวน  6  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณ  21,000  บาท 

 ใหม ่โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานายบรรจง  เกลี้ยงพุ่ม  หมู่ที่ 5  ขนาด  0.80 x 

1.00 เมตร  จ านวน  6  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่องบประมาณ  23,000  บาท 

 1.4 โครงการที่  24   

 เดิม โครงการวางท่อระบายน้ า  นานายสนม  บัวบาน  หมู่ที่  5  ขนาด  0.60 x 1.00 เมตร  

จ านวน  8  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณ  28,000  บาท 

 ใหม ่โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานายสนม  บัวบาน  หมู่ที่  5  ขนาดท่อ  1.00 x 

1.00  เมตร  จ านวน  8  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณ  32,000  บาท 

ประธานสภา ขอผู้รับรองอย่างน้อย  2  ท่าน 

ที่ประชุม - รับรอง  4  คน- 
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ประธานสภา ท่านนายกจะยินยอมหรือไม่ 

นายก ผมยินยอมและรับรองให้โอนและเปลี่ยนแปลงโครงการ 

ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่ 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวได้  

ประธานสภา ผมขอปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา  14.00  น. 

 

 

                 ลงชื่อ                            ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายนฤดล   หอมหวล) 

เลชานุการสภา 

 

 

 


