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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
สมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒/๒๕61 

วันที่  ๒3  สิงหาคม  ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสอาด  ส่างแป่     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
๒.  นายศรีพัน  นันทา               รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
๓.  นายพิชาญ             ปัญญามงคล     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๑ 
๔.  นายนพรัตน์       มอยเรือน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  2 
๕.  นายจ านง  ศิริ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๒ 
๖.   นายอดิศร         สุขสวัสดีชีวิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
๗.  นายสมฤทธิ์     ค ามา                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
๘.  นายประหยัด   บุญธรรม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
9.   นายศรีโทน         วียะ                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
10. นายนิกร               บญุสุวรรณ์            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
๑1. นายอมรศักดิ์        เบญจพลาภรณ์        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  5 
12. นายศุภโชค          ประไพวรรณ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  6 
13. นายประสิทธิ์    กันธิยะ                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  6  
๑4. นางวาริน            บุญมานันท์              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ท่ี  8 
15. นายอนัน         ขอดค า                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  9 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายณพลเดช  ปันเรือน                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.  นายอุ่นเรือน  มานิ่ม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
3.  นายสุธรรม  พรหมแดง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบ้านกาด 
4.  นางอุบลรัตน์  มูลประเสริฐ                       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
5.  นายองอาจ  นิลสุวรรณ     ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
6.  นายสานิต  เสริมเกษม   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.  นางสาวพิมพ์ภินันท์  อพันลิขิต   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  

กล่าวสวัสดีกับเพ่ือนสมาชิก อบต.ทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และแจ้งว่า 
สมาชิกลากิจ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 1. นายรังสรรค์  กันธิยะ  ส.อบต. หมู่ที่ 7  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  
เลขาสภา อบต.บ้านกาด : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 
  อ่านบันทึกรายงานการประชุม   สมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  
๒๕61  ให้สมาชิกได้รับทราบ และได้สอบถามทางสมาชิกท่านใดจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ๑5  เสียง  (รวมประธานสภา) 
 

วาระท่ี ๓  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาด  (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)  
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่ 
  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขาคณะกรรมการฯ  :  นายนพรัตน์  มอยเรือน 

แถลงต่อที่ประชุม  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก าหนดระยะเวลาในการรับค า 
แปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่  ๑7 - 19  สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  ๐๘.0๐ – 17.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอค า
แปรญัตติในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่ 

เมื่อไม่มีผู้ใดแปรญัตติ  ถือว่าคงไว้ตามร่างเดิม  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสนอ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ๑5  เสียง (รวมประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ 
๒๕62  ( วาระท่ี  ๓ ขั้นลงมติ ) 
เลขาสภา อบต.บ้านกาด : นายพิชาญ  ปัญญามงคล 

ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒ ) 
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ในวาระที่  ๓  (ขั้นลงมติ) ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร   ในการประชุมวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่ 

มีท่านผู้ใดอภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มี  จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
ด้วยคะแนนเสียงจ านวน   ๑5   เสียง  เสียง (รวมประธานสภา) ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ตามงบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  23,567,85๐ บาท แยกเป็นแผนงาน 9 
แผนงาน ดังนี้ แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  เป็นเงิน 11,041,49๐ บาท แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน เป็นเงิน  461,43๐  บาท  แผนงานการศึกษา เป็นเงิน 2,123,180 บาท  แผนงานสาธารณสุข 
เป็นเงิน  459,46๐  บาท แผนงานเคหะและชุมชน  เป็นเงิน  3,093,35๐ บาท  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  เป็นเงิน 155,๐๐๐ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นเงิน 382,0
๐๐  บาท   แผนงานการเกษตร เป็นเงิน  40,700 บาท แผนงานงบกลาง เป็นเงิน  5,811,24๐ บาท  
ระเบียบวาระท่ี   5     ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                    จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000  
บีทียู  ราคาตัวละ 32,400 บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น 129,600 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณฉบับเดือนมีนาคม ปี 2560   
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน” (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000  บีทียู รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณฉบับเดือนมีนาคม ปี 2560 
มติทีป่ระชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   
จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1  
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    กระทู้ถาม 
          ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี   7    เรื่องอ่ืนๆ 
1.นายก อบต.บ้านกาด แจ้งเรื่องโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วม   นายองอาจ  นิลสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้แจ้งว่า ได้ด าเนินการรายงานให้ทาง
อ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

2. นายอมรศักดิ์   เบญจพลาภรณ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 แจ้งเรื่องการเก็บขยะอันตรายในชุมชน 
มีขยะอันตรายเต็มขอให้ทางอบต. ด าเนินการแก้ไขด้วย นางอุบลรัตน์  มูลประเสริฐ รองปลัด อบต.บ้านกาด  
จะด าเนินการแจ้งให้พนักงานเก็บขยะอันตรายในหมู่บ้าน และแจ้งเรื่องขยะอันตรายซึ่งไม่มีที่ท้ิงประสานกับ
ทางอบจ. แล้วก็ยังไม่มีแนวทางแก้ไขให้ 

3.  นายก อบต.บ้านกาด  แจ้งเรื่องการประชุมขยะ ในวันที่ 31 กันยายน 2561 จะแจ้งทางหนังสือ
เชิญประชุมอีกที 

4.  นายอุ่นเรือน  มานิ่ม รองนายกฯ แจ้งว่าบ้านปง หมู่ 9 มีประชาชนป่วยเป็นไข้เลือดออก  
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ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
  ไม่ทราบว่าสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมในวันนี้ และ
ขอบคุณสมาชิกฯทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าประชุมในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.15  น. 
                                           

                  

                                    (ลงชื่อ)                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                      (นายพิชาญ  ปัญญามงคล) 
                                                          เลขานุการสภาฯ 
 
                                      (ลงชื่อ                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายจ านง  ศิริ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
  
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวาริน   บุญมานันท์) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
                                    
 
                                     (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
                                                   (นายศุภโชค   ประไพวรรณ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                                       
                                                     (นายสอาด  ส่างแป่) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
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                                                                                                 ผูบ้ันทึก                                                                                                        

                                         (นายพชิาญ  ปัญญามงคล) 

                                 เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกาด 

 

                                                                                             ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                                       (นายอมร  ตาเป็ง) 

                                 สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกาด 

 

                                                                                           ผูร้ับรองรายงานการประชุม                                                 

                                                   (นายรังสรรค์  กันธิยะ)                                                                                                                              

                       ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นกาด 
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