ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ
****************************
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง............................................................................................
1.2 เรื่อง.................................................................................................
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
เรื่องด่วน
3.1 เรื่อง………………………………………………………………………………………
3.2 เรื่อง………………………………………………………………………………………
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่สองขั้นแปร
ญัตติ)
4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่สามขั้นลงมติ)
4.3 พิจารณาโอนทรัพย์สิน กิจการประปาอบต.บากเรือ ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำกเรื อ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำกเรื อ
******************************
ผู้มำประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสุทินทร์ สมอ่อน
2 นางปาริชาติ กองสินแก้ว
3 นางพราวพร กล้าหาญ
4 นายมงคล สมขา
5 นายประยุทธ จันทะคูณ
6 นายสมอญ สมสิน
7 นางสาวจารุณี คงวัน
8 นายภักดี หินทอง
9 นายสมพร พึ่งกิจ
10 นายอดุลย์ ทองโคตร
11 นายสุดสาคร ยวนใจ
12 นายวิเศษ แก่นสุข
13 นางประพิศ โรมพันธ์
14 นายวีระ ยืนบุรี
15 นายจรูญ สมเพาะ
16 นายประสิทธิ์ สกุลพอง
17 นายประเสริฐ ทองหลาง
18 นายสมชัย พุทธิขันธ์
19 นายนิรันดร์ ผาเวช
20 นางสาวเขมมิกา แสนสุทธิ์
ผู้มาประชุม.........20.........คน
ผู้ที่ลาประชุม........-...........คน
ผู้ที่ขาดประชุม......-...........คน
รวม.......20........คน

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

ลำยมือชื่อ
สุทินทร์ สมอ่อน
ปาริชาติ กองสินแก้ว
พราวพร กล้าหาญ
มงคล สมขา
ประยุทธ จันทะคูณ
สมอญ สมสิน
จารุณี คงวัน
ภักดี หินทอง
สมพร พึ่งกิจ
อดุลย์ ทองโคตร
สุดสาคร ยวนใจ
วิเศษ แก่นสุข
ประพิศ โรมพันธ์
วีระ ยืนบุรี
จรูญ สมเพาะ
ประสิทธิ์ สกุลพอง
ประเสริฐ ทองหลาง
สมชัย พุทธิขันธ์
นิรันดร์ ผาเวช
เขมมิกา แสนสุทธิ์

หมำยเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายจารูญ สีลาลาด
2 นางอรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์
3 นายพูลสิทธิ์ ยอดขา
4 นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม
5 นางสุนีรัตน์ เลิศชัยโฆษิตกุล
6 นายธนพล ชูรัตน์
7 นางสาวนภัทร สังสนา
8 นางรุจิรัญชน์ เสน่หา
9 นางวัชรา พุธทเสน
10 นายอมร สมชื่อ
11 นางสาววิภาดา ยอดแคร่ว

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

รองปลัด อบต.บากเรือ
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

จารูญ สีลาลาด
อรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์
พูลสิทธิ์ ยอดขา
สุระสิทธิ์ พลอยงาม
สุนีรัตน์ เลิศชัยโฆษิตกุล
ธนพล ชูรัตน์
นางสาวนภัทร สังสนา
รุจิรัญชน์ เสน่หา
วัชรา พุธทเสน
อมร สมชื่อ
วิภาดา ยอดแคร่ว

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักจัดการงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการด้านบันทึก
ข้อมูล

หมำย
เหตุ

เริ่มประชุม
เวลา 09.30 น. เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว รองประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นาสวด
มนต์ไหว้พระกล่าวเปิดประชุม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ได้ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอเชิญร่วมงาน โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านปอแดงหมู่ที่ 2,10 ในวันที่ 19
สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศาลาวัดบ้านปอแดง การแต่งกายชุด
สุภาพเสื้อโทนสีฟ้า
1.2 แจ้งการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมงานสภาฯ มีหนังสือแจ้งจาก
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเชิญชวนเข้าร่วมอบรมท่านสมาชิกสภาท่านใดสนใจ
ก็ขอแจ้งรายชื่อที่นักจัดการงานทั่วไปสานักปลัด
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม
มีมติรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ด้วยมติรับรอง 17 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องด่วน
ประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องด่วนที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ
นายประสิทธิ์ สกุลพอง เรื่องด่วนของผมก็ขอให้ทางปลัดได้รีบดาเนินงานงบกลางให้เรียบร้ อยเวลาผ่านมานาน
(ส.อบต.ม.8)
แล้วครับ
นายประเสริฐ ทองหลาง ตามที่ทางส.อบต.ม.8 ได้นาเรียนเกี่ยวกับงบกลางช่วงนี้มีฝนตกลงมาบ่อยมากผมก็เป็น
(ส.อบต.ม.10)
ห่วงจะดาเนินการไม่ได้
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ)
ประธานสภาฯ
ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ 2 ของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2564 กระผมจะขอเชิญทางท่านปลัด อบต.บากเรือ ได้ชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
นางพราวพร กล้าหาญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(ปลัด อบต.)
ข้อ 50 กาหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อ มทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การลงความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้ องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวข้องกับรายงานนั้น

-2ข้อ 51 กาหนดว่า การแปรร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือมีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 52 กาหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันการเสนอญัตติ
ข้อ 60 กาหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรื อ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 กาหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
หน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยละเอียด
(ข้อ49) การแจ้งประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง (ข้อ115) รายงาน
คณะกรรมการแปรญัตติ (ข้อ50,ข้อ110) เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็น ยื่นต่อประธานสภาฯ และประธานสภาฯต้องส่งรายงานให้แก่
สมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่มีเหตุเร่งด่วน ซึ่งการ
รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรฯ การสงวนคาแปรญัตติ
ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
ครั้งที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง
ประกอบด้วย
คนที่ 1 นายประเสริฐ ทองหลาง สมาชิก อบต. หมู่.10
คนที่ 2 นายมงคล สมขา
สมาชิก อบต. หมู่ 1
คนที่ 3 นายนิรันดร์ ผาเวช
สมาชิก อบต. หมู่ 11
คนที่ 4 นายประสิทธิ์ สกุลพอง
สมาชิก อบต. หมู่ 8
คนที่ 5 นางประพิศ โรมพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ 7
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ซึ่งทางผู้บริหารได้เสนอต่อทางสภา
ฯ และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ
ดังกล่าวแล้วนั้น

-3จากรายงานคณะกรรมการแปรญัตติได้คัดเลือกประธานและเลขานุการ ดังนี้
1) นายประเสริฐ ทองหลาง
สมาชิก อบต. หมู่ 10 เป็น ประธาน
2) นางประพิศ โรมพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ 7 เป็น เลขานุการ
ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ ว ได้รายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาฯ และประธานสภาฯได้ส่งรายงานให้แก่สมาชิกแล้วนั้น ซึ่งดิฉันจะ
ได้ให้ประธานคณะกรรมการแปรฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาตามลาดับต่อไปค่ะ
นายประเสริฐ ทองหลาง ตามที่สภาฯได้กาหนดให้ผู้มีความประสงค์ข อยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างข้อ บัญญัติ
(ประธานคณะกรรมการ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกาหนดให้ยื่นเสนอคาแปรฯ ในวันที่
แปรญัตติฯ)
6 สิงหาคม 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 และวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บากเรือ ซึ่งรวมระยะเวลาในการเปิดรับคาขอแปรญัตติ รวม 25.30 ชั่วโมง นับจากมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ และเริ่มตั้งแต่เปิดรับยื่นเสนอคาขอแปร
ญัตติ จนถึงเวลาปิดรับ ซึ่งคณะกรรมการแปรฯ ได้กาหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ในห้วงที่
กาหนดนั้น ได้ปรากฏ ดังนี้
(1) ไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภาฯยื่นเสนอคาแปรญัตติ เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในตอน
ใด หรือข้อใดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯแต่อย่างใด
(2) ในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรฯ ในระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่ง
ได้ประชุมและพิจารณาร่วมกันโดยเรียงลาดับเป็นรายข้อ ตามร่างข้อบั ญญั ติงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าวที่เสนอมา
นั้น ได้ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงิน การคลังและเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบาย ในแผนพัฒนาและสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนแล้ว ร่างงบประมาณดังกล่าวนี้ มีความสมบูรณ์และครบถ้วน จึง
ไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด ทั้งนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเอกฉันท์ให้
นาเสนอตามร่างฉบับเดิมและให้รายงานความเห็นต่อประธานสภาฯทราบ เพื่อแจ้งให้
สมาชิกสภาฯต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
4.2 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ)
ประธานสภาฯ
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว วาระของขั้นการลงมติ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะไม่มีการ
อภิปรายใดๆอีก กระผมขอให้ทางเลขาฯได้ตรวจนับดูจานวนสมาชิกสภาฯ ว่าอยู่ในที่
ประชุมแห่งนี้ครบองค์ประชุมหรือไม่ เลขาฯได้ตรวจสอบแล้วว่า จานวนสมาชิกอยู่ในที่
ประชุม จานวน 17 ท่าน ซึ่งครบองค์ประชุม กระผมจะได้ขอให้ท่านลงมติเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นางพราวพร กล้าหาญ
(ปลัด อบต.)

นายพูลสิทธิ์ ยอดขา
(ผอ.กองช่าง)
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ไม่เห็นชอบ – เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง
สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2564 ของ อบต.บากเรือ และกระผมจะได้นาร่างข้อบัญญัติเสนอต่อ นายอาเภอมหา
ชนะชัยเพื่อพิจารณาขั้นตอนต่อไป
พักรับประทานอาหารกลางวัน
4.3 พิจารณาโอนทรัพย์สินกิจการประปาอบต.บากเรื อ ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7
ขอเชิญปลัดนาเรียนเสนอต่อที่ประชุม
ด้วยอบต.ได้รับหนังสือจากบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 เกี่ยวกับขอใช้มิเตอร์และระบบท่อ
ประปาเนื่องจากทางหมู่บ้านได้รับงบประมาณจาก กทบ.หมู่บ้าน จานวน 200,000
บาท โดยหมู่บ้านได้ประชุมประชาคมพิจารณาดาเนินการขุดเจาะบ่ อประปา ในหมู่บ้าน
ใช้เองโดยไม่ต้องไปใช้ร่วมกับระบบประปาหมู่บ้านบากเรือ (หมู่ 1,9,3,7) เนื่องจาก
ประสบปัญหาขาดแคลนน้า น้าไม่เพียงพอช่วงฤดูแล้ งน้าจะขาดแคลนไหลไม่ถึงหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากต่อการดาเนินชีวิต แต่งบประมาณที่ดาเนินการ 200,000
บาท ดาเนินการแค่ขุดเจาะและตัวเครื่องเท่านั้นส่วนระบบการเดิน ท่อและมิเ ตอร์ ทาง
หมู่บ้านได้ทาหนังสือแจ้งขอใช้มิเตอร์และท่อระบบประปา ขณะนี้ทางอบต.ได้รีบ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน งบประมาณ 1,035,000 บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และได้ลง
นามในสัญญาผู้รับจ้างทาหนังสือเข้าลงงาน ขณะนี้กาลังดาเนินโครงการให้เป็นไปตาม
รูปแบบแปลนของทางอบต. รายละเอียดเนื้องานจะมอบหมาย ผอ.กองช่างได้นาเรียน
ต่อที่ประชุม
ทางปลัดได้นาเรียนเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการทางผู้รับจ้างได้แจ้งลง
มือปฏิบัติงานและกาลังดาเนินการโครงการให้สิ้นสุดโครงการผู้รับจ้างส่งงานและ
เบิกจ่ายสุดท้ายลงทะเบียนทรัพย์สินอบต.ต่อไป เป็นขั้นตอนการบริหารงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ และในส่วนที่ทางหมู่บ้านขอใช้มิเตอร์และท่อส่ งระบบประปาหรือโอนให้
หมู่บ้าน ระหว่างการดาเนินโครงการฯอยู่ไม่ควรจะดาเนินการโอนทรัพย์สินให้ห มู่บ้าน
เพราะระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนรายละเอียดเนื้ องานที่ผิดไป
จากแบบแปลน เอาไว้ให้โครงการฯดาเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วค่อยมาพิจารณาหารือกัน
อีกครั้ง ส่วนทางหมู่บ้านขอใช้มิเตอร์และระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านถ้าจะขอใช้ ก็คง
ไม่มีปัญหาเพียงแต่ทางหมู่บ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมมิเ ตอร์รายเดือนเดือนละ 5 บาท
ให้กับทางอบต.ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินการหรือการโอนทรัพย์สิน
ให้กับทางหมู่บ้านบริหารกิจการประปาต่อไป

นางอรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์
(ผอ.กองคลัง)

นางปาริชาติ กองสินแก้ว
(รองประธานสภาฯ)
นางอรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์
(ผอ.กองคลัง)
นายประสิทธิ์ สกุลพอง
(ส.อบต.ม.8)
นายวีระ ยืนบุรี
(ส.อบต.ม.7)
นางสาวจารุณี คงวัน
(ส.อบต.ม. 3)
นายประเสริฐ ทองหลาง
(ส.อบต.ม. 10)
นายนิรันดร์ ผาเวช
(ส.อบต.ม.11)
นายประสิทธิ์ สกุลพอง
(ส.อบต.ม.8)
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-5ตามที่ทางปลัด ผอ.กองช่างได้นาเสนอเรื่องพิจารณาโอนทรัพย์สินกิจการประปาบ้าน
โคกสะอาดไปบริหารจัดการเองซึ่งก็มีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับ มิเตอร์และท่ อประปา ที่อยู่
ภายในหมู่บ้านซึ่งก็เป็นทรัพย์สินของทางอบต.และต้ องมี การคานวณประมาณยอดเงิน
ทรัพย์สินแต่ละอย่างมีทะเบียนคุมไว้ ถ้าเราโอนให้หมู่บ้านก็เป็นเรื่องที่สะดวกทาง
หมู่บ้านก็ดูแลเอง บริหารกิจการเอง รับผิดชอบเอง ค่าไฟและค่าซ่อมแซมหมู่บ้าน
จะต้องเป็นไปตามระเบียบโดยให้ยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการบริหาร
กิจการและการบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 และอย่างไรก็ตามตอนนี้
เรามีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมจัดสรรให้ผู้รับจ้างก็กาลัง ดาเนินการก็คงจะให้
โครงการแล้วเสร็จก่อนค่อยพิจารณาอีกครั้ง
ดิฉันขอถามผอ.กองคลัง ถ้าโอนให้แล้วต่อไปถ้าใช้ไม่ได้หรือมีปัญหาไม่มีงบซ่อ มแซมจะ
โอนกลับมาให้อบต.ดาเนินการได้หรือไม่อย่างไรคะ
เรื่องนี้ก็สามารถที่จะโอนกลับมาให้อบต.ดูแล และกรณีที่มีการซ่อมแซมหมู่บ้านไม่
สามารถซ่อมแซมได้งบประมาณก็สามารถสนับสนุนได้ในกรณี งบไม่ เพีย งพอและอบต.
ยังเป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา
กรณีบ้านโคกสะอาดมิเตอร์น้า ต้องเก็บค่ามิเตอร์รายเดือนซึ่งก็คงจะเป็นมิ เตอร์ล ะ 5
บาทต่อเดือนอยากทราบว่าต้องเก็บค่ามิเตอร์ถึงเดือนไหน
เรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยที่ทางหมู่บ้าน ได้เจาะน้าประปาใช้เอง แต่ตรงช่วงท่อผ่านถนนสาย
หลักก็ขอให้โครงการคงไว้เหมือนเดิม เผื่อประชาชนย้ายออกมาอยู่ ตามท้องทุ่งนาเพราะ
เป็นถนนสายหลัก
ดิฉันเห็นด้วยกับข้อเสนอหมู่ที่ 7 ในอนาคตถ้าหมู่ 7 บริหารกิจการประปาได้ทางหมู่ 3
บ้านดอนเรือจะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นต่อไป
เรื่องนี้ถ้าหมู่บ้านมีความพร้อมที่จะบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านก็ค งจะถ่ายโอน
ให้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของอนาคตค่อยๆหาหนทางแก้ ไขต่อไป
ผมก็เห็นด้วยที่ทางหมู่บ้านไปบริหารจัดการเองเป็นการประหยัดงบประมาณของอบต.ที่
ผ่านมากิจการประปาแผนงานพาณิชย์ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
ผมเห็นด้วยอย่างน้อยบ้านอื่นๆก็จะได้น้าพอใช้
ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาฯหลายๆท่านก็เห็นด้วย แต่ตอนนี้ทาง
ผอ.กองช่างก็ได้นาเรียนที่ประชุมในการบริหารโครงการที่กรมอุด หนุนเงินเฉพาะกิจ ถ้า
จะโอนทรัพย์สินในช่วงนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่ งการที่เกี่ยวข้ อง ก็คงจะ
ขอให้การดาเนินโครงการเสร็จสิ้นทุกอย่างค่อยนาเรียนปรึกษาหารือต่อไป วันนี้ก็ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาว่าทางหมู่บ้านจะขอใช้มิเตอร์และท่อประปาภายในหมู่บ้านไปจนกว่า
จะมีการดาเนินการต่อไป
เห็นชอบ ให้หมู่บ้านใช้ท่อประปาและใช้มิเตอร์และต้องจ่ายค่าธรรมเนียนมิ เตอร์เป็น
รายเดือนจนกว่าจะพิจารณาดาเนินการต่อไป

-6ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ ผาเวช
(ส.อบต.ม.11)
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
ท่านใดมีเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากที่ประชุมมาหรือ ไม่ครับ เชิญครับ
เรื่องอื่นๆผมขอฝากท่านปลัด เรื่องขยายเขตไฟฟ้าที่ผ่านมาประชาชนตาบลบากเรือ
ประสบปัญหาภัยแล้ง ถ้ามีการขยายเขตไฟฟ้าออกไปตามพื้นที่ทางการเกษตรที่มีไ ฟฟ้า
ปั่นน้าใช้เองขอไปพิจารณาในปีงบประมาณพ.ศ.2565 ซึ่งแนวทางการตั้งงบประมาณ
อย่างไรก็ขอฝากให้ท่านปลัดด้วย
มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิก สภาฯทุกท่านที่
ได้ให้ความสาคัญของการประชุมมาประชุมโดยพร้อ มเพรียงกันและตรงต่อเวลา กระผม
ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 และขอให้ทุกท่านเดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ
15.00 น.

ลงชื่อ พราวพร กล้าหาญ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางพราวพร กล้าหาญ)
เลขานุการสภาฯ อบต.บากเรือ

-7คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม ๒๕๖3 นี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

สมพร พึ่งกิจ
(นายสมพร พึ่งกิจ)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ผู้ตรวจรายงาน

(ลงชื่อ)

ประสิทธิ์ สกุลพอง
ผู้ตรวจรายงาน
(นายประสิทธิ์ สกุลพอง)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ)

สมชัย พุทธิขันธ์
(นายสมชัย พุทธิขันธ์)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ผู้ตรวจรายงาน

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที 14 สิงหาคม ๒๕๖3 ฉบับนี้
ได้รับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่.....4....... ครั้งที่ ...1...
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ)

สุทินทร์ สมอ่อน
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุทินทร์ สมอ่อน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ

