บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 2
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
----------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-สกุล
นายโรจน์ มูลชัย
นายธานี สุทธศิลป์
นายนพดล บั้งเงิน
นายบุญนัก อินเรียน
นายจตุรงค์ อุบลศิลป์
นายเกียงศักดิ์ นายกุม
นายถวัลย์ ปัญญาดี
นายนันทภพ คามูล
นายผดุงพล อุปการคา
นายพงศกร กาไชย
นายชุม อ่อนหวาน
นายสง่า สุทธศิลป์
นายสม ศรีกัน
นายสมบูรณ์ ติ๊ปกรณ์
นายวิเชียร อุปการคา
นายชาคริต วรรณชัย
นายสมัย อินมาส
นางสาวปรารถนา ผ่องสนาม
นายฤทธิ์ ภูตอดี
นายสมบัติ ต๊ะจันทร์
นายสมชาย เข็มเพชร
นายอินถา ประใจ

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกอบต.ม.1
สมาชิกอบต.ม.1
สมาชิกอบต.ม.2
สมาชิกอบต.ม.2
สมาชิกอบต.ม.3
สมาชิกอบต.ม.3
สมาชิกอบต.ม.4
สมาชิกอบต.ม.4
สมาชิกอบต.ม.5
สมาชิกอบต.ม.5
สมาชิกอบต.ม.6
สมาชิกอบต.ม.7
สมาชิกอบต.ม.7
สมาชิกอบต.ม.8
สมาชิกอบต.ม.9
สมาชิกอบต.ม.9
สมาชิกอบต.ม.10
สมาชิกอบต.ม.10
สมาชิกอบต.ม.11

ลายมือชื่อ
โรจน์ มูลชัย
ธานี สุทธศิลป์
นพดล บั้งเงิน
บุญนัก อินเรียน
จตุรงค์ อุบลศิลป์
เกียงศักดิ์ นายกุม
ถวัลย์ ปัญญาดี
นันทภพ คามูล
ผดุงพล อุปการคา
พงศกร กาไชย
ชุม อ่อนหวาน
สง่า สุทธศิลป์
สม ศรีกัน
สมบูรณ์ ติ๊ปกรณ์
วิเชียร อุปการคา
ชาคริต วรรณชัย
สมัย อินมาส
ปรารถนา ผ่องสนาม

ฤทธิ์ ภูตอดี
สมบัติ ต๊ะจันทร์
สมชาย เข็มเพชร
อินถา ประใจ

23
24
25
26
27

นายตาแก้ว ติ๊บกรณ์
นายไพฑูรย์ ซื่อสัตย์
นายพรชัย จันติ๊บ
นางสาวชุนากรณ์ ปูชัย
นายดวงแก้ว บุญทา

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1
นายบุญธรรม ปูชัย
2
นายสงัด ปัญญาดี
3
นายคาปัน จุ่มอิ่น
4
นายชาญวิทย์ สมยาดี
5
นายวิสิน หินใหญ่
6
นายพลากร ผะก่าคาแหลง
7
นายประสงค์ อินตาพรม
8
นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร

สมาชิกอบต.ม.11
สมาชิกอบต.ม.12
สมาชิกอบต.ม.12
สมาชิกอบต.ม.13
สมาชิกอบต.ม.13

ตาแก้ว ติ๊บกรณ์
ไพฑูรย์ ซื่อสัตย์
พรชัย จันติ๊บ
ชุนากรณ์ ปูชัย
ดวงแก้ว บุญทา

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
หัวหน้าส่วนโยธา
รองปลัด อบต.

ลายมือชื่อ
บุญธรรม ปูชัย
สงัด ปัญญาดี
คาปัน จุ่มอิ่น
ชาญวิทย์ สมยาดี
วิสิน หินใหญ่
พลากร ผะก่าคาแหลง
ประสงค์ อินตาพรม

อนุสรา วิชัยเนตร

ประธานสภา ฯ

- เมื่อที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่3/2557 ครั้งที่ 2 การประชุมครั้งนี้ยังอยู่ในสมัย
ประชุมอยู่ถือเป็นการประชุมในสมัยสามัญ ระเบียบวาระที่สาคัญ คือการ
พิจ ารณาร่า งข้ อบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 ในวาระ 2 และวาระ 3 เข้าสู่วาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 1

- ญัตติที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ

- ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก
สภาอบต.ทุ ก ท่ า น ที่ ร่ ว มงานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ทุกท่านร่วมพิธี
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

- รับทราบ
- ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2557
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ประธานสภา ฯ

- แจ้งให้สมาชิกตรวจทานรายงานการประชุม มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม

ประธานสภา ฯ

- ขอมติที่ประชุมแก้ไขนายสัญญา เป็นนายสุธีระ

ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถ้าไม่มีขอมติ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

- ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
3.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 วาระสอง (แปรญัตติ)

ประธานสภา ฯ

- เชิญประธานกรรมการแปรญัตตินาเสนอ

ประธานกรรมการแปรญัติ

- เรียนประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ลอย ตามมติที่ประชุม
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ล อย เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2557 ได้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ แล้ ว ก าหนดให้ ส มาชิ ก สภา ฯ และ
ผู้บริหารเสนอคาแปรญัตติภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ให้คณะกรรมการ

แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สรุปได้ดังนี้
1.เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 เป็นวันยื่นเสนอคาแปรญัตติ ปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร เสนอคาแปรญัตติ
2.วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา09.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติ
จึงได้พิจารณาและมีความเห็นยึดร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด
-จึงส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ร่างเดิมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ประธานสภา ฯ

หยุดพักการประชุมเวลา
เปิดการประชุมในเวลา

- ในวาระสองนี้ เป็นการวาระการแปรญัตติ ซึ่งไม่มีผู้ใดยื่นเสนอคาแปร
ญั ต ติ แ ละก็ ไ ม่ มี ก ารสงวนค าแปรญั ต ติ แ ต่ อ ย่ า งใด คณะกรรมการก็ ไ ด้
พิจ ารณาส่ งร่างเดิมให้ส ภาพิจารณา ผมขอปิดการอภิปรายในวาระสอง
ก่อนจะเข้าสู่วาระสาม ในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติติ ผมขอพัก
การประชุม 10 นาที เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
10.30 น.
10.40 น.

ประธานสภา ฯ

ให้สัญญาณเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมและดาเนินการประชุมในญัตติที่ 3.2
3.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 วาระสาม (ให้ความเห็นชอบ)

ประธานสภา ฯ

- ในวาระสามนี้ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
-ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภา สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น สมควรตราเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือขึ้น
24 เสียง
-สมาชิ ก ท่ า นใดไม่ เ ห็ น สมควรตราเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกมือขึ้น
-ไม่มี

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
เห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง

ประธานสภา ฯ

- ประกาศคะแนน
เห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
ให้ น ายอ าเภอเทิ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ แล้ ว ให้ น ายกอบต.แม่ ล อย
ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

- ญัตติอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ
นายบุญธรรม ปูชัย
(นายก อบต.แม่ลอย)

-เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้พูดคุยกับที่ประชุม
-ขอขอบคุณท่านส.อบต.ทุกท่านที่เห็นความสาคัญของร่างข้อบัญญัติ
ประจาปี 2558 ในนามผู้บริหารของอบต.แม่ลอย ก็ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่เห็นความสาคัญ ที่จะพัฒนาตาบลของเรา หากท่านส.อบต.ท่านใด
มีเรื่องอื่นจะเสนอในวาระอื่นๆนี้ก็เชิญได้ ขอบคุณครับ
นายพงศกร กาไชย
-เรื่องอื่น พอดีได้ไปพบปะกับเพื่อส.อบต.หลายท้องถิ่น ในหลายๆตาบล
คือ เรื่องของการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ในช่วงนี้ ได้ข่าวแจ้งมาว่า อบต.หนอง
แรด ได้จัดซื้อรถตู้ประจาสานักงาน ซึ่งอบต.หนองแรดเป็นอบต.ขนาดเล็ก ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 1516 ล้านบาท และจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านๆละ 250,000 บาท จานวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งไม่น่า
แปลกใจทีส่ ภาอบต.อนุมัติให้มีการจัดซื้อ เพราะงบพัฒนาเค้าได้เยอะ จะสังเกตว่างบประมาณเค้ามีน้อยกว่า
แต่รายจ่ายประจาไม่เยอะ ของเราไปกระจุกอยู่ที่รายจ่ายจ่ายประจา ทาให้งบพัฒนาน้อย ก็ขอทาความ
เข้าใจเจ้าหน้าที่ว่าสภาของเราก็ไม่มีการปรับลดตามที่ผู้บริหารเสนอมา ปีหน้าก็จะของบลงทางพื้นที่บ้าง ถ้า
หากงบประมาณเข้ามาตามนี้ และขอให้สภาทาหน้าที่ตามกระบวนการ
นายโรจน์ มูลชัย
-ขอขอบคุณท่าน พงศกร กาไชย ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมัย อินมาส
-ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับทางผู้บริหาร ซึ่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ผ่านไปด้วยดี แต่ก็ขอย้อนกลับไปเรื่องการจ่ายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ที่แจกจ่ายให้
สมาชิกได้ศึกษาก่อนการประชุม ขอให้ดาเนินการด้วยความถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ได้ศึกษาถึง
รายละเอียดต่างๆ ว่าเป็นมาอย่างไร บางท่านไม่ได้อ่าน ไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้ที่ไปที่มา ก็มาดาเนินการเลยในที่
ประชุม กระผมจึงขอฝากท่านประธาน และท่านเลขานุการสภาได้ดาเนินการอย่างถูกต้อง และในปีนี้
งบประมาณรายจ่ายประจาในส่วนของสานักงานได้เยอะแล้ว ปีหน้าก็ของบประมาณลงในส่วนของการพัฒนา
หมู่บ้านเยอะๆ เพราะในหมู่บ้านยังต้องการงบพัฒนาอีกมาก
นายโรจน์ มูลชัย
-ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ

นายนพดล บั้งเงิน
-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะบริหาร และแขกผู้มี
เกียรติทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่ง ก็สืบเนื่องมาจากปีนี้มีการประมาณในงานก่อสร้าง ปี 2558
ค่อนข้างล่าช้า ซึ่งรายจ่ายประจาของแต่ละส่วนนั้นได้แล้วเสร็จ ขาดแต่รายละเอียดตามโครงการก่อสร้างตาม
แผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งท่านก็เห็นได้จากการประชุมนอกรอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ร่างข้อบัญญัติก็ยังไม่แห้ง
บางหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลง ช่างก็ไม่สามารถทาประมาณการราคาได้แล้วเสร็จ และมีการโยกย้ายในส่วน
ของนายช่างโยธา ทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง และอีกประการ ในปีที่ผ่านมาทางผู้บริหารก็ได้อนุมัติ
งบประมาณในปี 2557 เยอะมากไม่ว่าจะเป็นงบกลาง รึว่างบจ่ายขาดเงินสะสม ทาให้ช่างไม่มีเวลาคานวณ
หน้างานที่จะนามาเข้าร่างงบประมาณ ในปี 2558 ซึ่งตอนนี้กระผมก็ยังไม่ได้รายละเอียดที่จะแนบส่งไปกับร่าง
ข้อบัญญัติเพื่อให้นายอาเภอพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นเอกสารสาคัญที่จะ
ปิดประชุมเวลา

- 11.30 น.
(ลงชื่อ) นพดล บั้งเงิน ผู้จดรายงานการประชุม
(นายนพดล บั้งเงิน)
เลขานุการสภา ฯ
(ลงชื่อ)

โรจน์ มูลชัย ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายโรจน์ มูลชัย)
ประธานสภา ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 3/2557ครั้งที่ 2
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตาแก้ว ติ๊บกรณ์
(นาตาแก้ว ติ๊บกรณ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมัย อินมาส
(นายสมัย อินมาส)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บุญนัก อินเรียน
(นายบุญนัก อินเรียน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

