(สำเนำ)
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 / ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑
วันที่ 14 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
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จำนวน ๒4 คน

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
นำยอุเทน พระนคร
นำยอำทิตย์ คำเถื่อน
นำยอุทิศ ดอนมืด
นำงสุขีวัลย์ เภ้ำสร้อย
นำงสำวดำรำวรรณ ไข่มกุ
นำยอดุลย์ โคตมี
นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม
นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ
นำยรัศมี ศรีนำค
นำยวิทยำ ธำตุลม
นำยตัน นันทะถิน
นำยตุม้ ทอง อภัยโส
นำงสมคิด สุวรรณกลำง
นำยเดชำธร จู่มำ
นำยสนัน่ ดี ศรีพุทธำ
นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว
นำงประหยัด อุ่นทะ
นำงสุชำดำ เดี่ยวคำมำ
นำงทองศร ทองสำ
นำยสงกรำนต์ ลำพุทธำ
นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
นำยถำวร สุกัญญำ
นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ

ผู้ไม่มำประชุม จำนวน - คน
-ไม่มี

ประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๑3 คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๘.
9.
10.
11.
12.
13.

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยสินไชย เชือ้ คำจันทร์
นำยสำนำน แสวงวงค์
นำยกฤษณะ จันทร์สว่ำง
นำยปรีชำ กงภูธร
นำยมนตรี ศรีมงคล
นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ
นำยณพกร สอนสกุล
นำงสำวสำยสมร นันทะถิน
นำงสำวมธุรดำ สีนำค
นำยแสวง อ่อนสีดำ

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรนำยกอบต.ท่ำดอกคำ
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
หัวหน้ำส่วนกำรคลัง
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
หัวหน้ำสำนักงำนปลัดฯ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ผู้ใหญ่บ้ำนฝอยลม หมูท่ ี่ 7

๓
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
-เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ประธำนในที่ประชุมได้กล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งเรื่องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในงำนรัฐพิธี และในวันสำคัญต่ำงๆ อยำกให้
สมำชิกสภำฯ และพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน และไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็น
หนังสือก็ได้ และอนุโลมให้แจ้งผ่ำนไลน์กลุม่ สภำ อบต.ท่ำดอกคำ ก็ได้ ให้ถือ
ว่ำทุกคนรับทรำบโดยทั่วกัน
1.2 แจ้งเรื่องกำรจัดฝึกอบรมหมอหมู่บำ้ นในพระรำชประสงค์พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงกำรตำมแนว
พระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข ซึง่ ขอควำมร่วมมือสมำชิกสภำฯ ได้คดั เลือกผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมด้วย และขอเชิญเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในระหว่ำงวันที่ 21-22
สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมือ่ วันที่ 15 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖2
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
๒4 เสียง
ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง - เสียง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)

-ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนงำนเคหะชุมชน งำนไฟฟ้ำ
ถนน หมวดค่ำทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บำ้ น งบประมำณ
200,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร

๔
หนำ 0.15 เมตร ตำมแบบที่ อบต.กำหนด บ้ำนฝอยลม หมู่ที่ 7 สำยข้ำง
วัดยอดแก้วศรีบญ
ุ เรือง พร้อมป้ำยโครงกำร
ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง เป็นโครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
กลำงหมู่บ้ำน บ้ำนฝอยลม หมู่ที่ 7 ขนำดผิวจรำจรข้ำงละ 0.80 เมตร ยำว
500.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร งบประมำณ
200,000 บำท ซึ่งต่อไปจะได้ให้ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ทำ่ นสมำชิกสภำฯได้รับทรำบ และให้ทำง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง ทีร่ ับผิดชอบโครงกำรได้ให้รำยละเอียดโครงกำร ขอ
เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ
เลขำนุกำรสภำฯ
(นำยปรีชำ กงภูธร)

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นำยณัฐวุฒิ แพงจันทร์)

-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี นั้น มีระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้ จงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ำงที่ทำให้ลกั ษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอำนำจอนุมัตขิ องสภำท้องถิน่
ซึ่งกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรในข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของบ้ำนฝอยลม หมู่ที่ 7 เข้ำเงื่อนไขตำม
ระเบียบดังกล่ำว ข้อ 29 ซึ่งสำมำรถขอมติทปี่ ระชุมสภำท้องถิน่ อนุมัติให้ทำ
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ผมขอ
อนุญำตกล่ำวถึงที่มำที่ไปของกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรฯ ของบ้ำน
ฝอยลม หมู่ที่ 7 ดังนี้ ด้วยนำยแสวง อ่อนสีดำ ผู้ใหญ่บำ้ นบ้ำนฝอยลม หมู่
ที่ 7 ได้มีหนังสือ ที่ พิเศษ/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 แจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมำเป็นโครงกำร
ขยำยถนนคอนกรีตจำกโรงเรียนบ้ำนหนองฮูฝอยลม จนถึงสี่แยกบ้ำนนำง
วิรัญชนำ จู่มำ โดยขยำยออกข้ำงละ 1.00 เมตร เพื่อควำมสะดวกในกำร
สัญจรไป-มำของชำวบ้ำน ซึง่ เรื่องดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของที่
ประชุมหมูบ่ ้ำน และคณะกรรมกำรหมูบ่ ้ำนแล้ว ซึ่งจำกกำรให้เจ้ำหน้ำที่
กองช่ำงออกไปสำรวจพบว่ำกำรที่จะขยำยผิวจรำจรข้ำงละ 1.00 เมตร นั้น
ซึ่งจะทำให้ได้พื้นที่ 1.00 เมตร ไม่ตลอดเส้นทำง จึงได้ทำกำรปรับลด
เส้นทำงลงเหลือของละ 0.80 เมตร ควำมยำวรวม 500 เมตร(ข้ำงละ
250 เมตร) รำยละเอียดประมำณกำรก่อสร้ำงที่ขอแก้ไขได้ถ่ำยเอกสำร
แจกให้ทปี่ ระชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑)

(นำยตุม้ ทอง อภัยโส)
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7

นำยแสวง อ่อนสีดำ
ผู้ใหญ่บ้ำนฯ หมู่ที่ 7

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๕
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนครับ
ผมขออนุญำตเพิ่มเติมท่ำนผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง นะครับ ถนนกลำงบ้ำนเส้น
ที่จะทำกำรขยำยถนนสองข้ำงทำงนั้น มีสภำพคับแคบกำรสัญจรไปมำของ
ชำวบ้ำนไม่สะดวก ซึ่งบำงครั้งรถยนต์วิ่งสวนกันไปมำได้อย่ำงลำบำง
ประกอบกับถนนเดิมทีต่ รำไว้ในข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี
2562 นัน้ มีชำวบ้ำนใช้ประโยชน์ในกำรสัญจรไปมำน้อย ชำวบ้ำนจึงได้
ประชุมปรึกษำหำรือกันและมีมติสง่ เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงกำร
ขยำยถนนกลำงหมู่บ้ำน ซึ่งต้องขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนสมำชิกสภำฯทุก
หมู่บ้ำนได้เห็นถึงควำมเดือดร้อน จำเป็นของพี่น้องชำวบ้ำนฝอยลม หมู่ 7
ด้วยนะครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนครับ
ผมขออนุญำตเพิ่มเติมท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 ท่ำนตุม้ ทอง อภัยโส
นะครับ เนื่องจำกทำงหมู่บ้ำนไม่ทรำบว่ำโครงกำรเดิมเมือ่ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ไม่ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงจึงได้เสนอโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง มำบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมำณ ปี พ.ศ. 2562 แต่เมือ่ ทรำบว่ำโครงกำรเดิมไม่ได้รบั
กำรจัดสรรงบประมำณแน่นอนแล้ว ทำงหมู่บ้ำนจึงได้ประชุมปรึกษำหำรือ
กันและมีมติให้ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงโครงกำรเป็นขยำยถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นถนนกลำงหมูบ่ ้ำน โดยขยำยข้ำงละ 0.80 เมตร ยำว 500 เมตร
ตำมที่ทำ่ นผู้อำนวยกำรกองช่ำงได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบแล้ว จึงอยำกจะให้
ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกฯได้เห็นถึงควำมเดือดร้อน จำเป็นของพี่น้อง
ชำวบ้ำนฝอยลม ให้มมี ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่เสนอด้วยนะครับ
-มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มี
-ในเมื่อไม่มี ท่ำนใดแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิม่ เติมต่อไปผมจะได้
ขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงกำรฯ หรือไม่
มติที่ประชุม

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-สรุปทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงกำรฯ เป็น
โครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยกลำงหมู่บ้ำน บ้ำนฝอยลม
หมู่ที่ 7 ขนำดผิวจรำจรข้ำงละ 0.80 เมตร ยำว 500.00 เมตร หนำเฉลี่ย
0.15 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร งบประมำณ 200,000 บำท ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์นะครับ

๖
3.2 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนาไปจ่ายเป็นเงินเบี้ยความ
พิการให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่ 3.2 ญัตติขออนุมตั ิจำ่ ยขำดเงินสะสมเพื่อ
นำไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำรให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร ขอ
เรียนเชิญท่ำนผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ได้นำเสนอรำยละเอียดที่มำ
ที่ไปให้ทปี่ ระชุมรับทรำบ ขอเรียนเชิญครับ

ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
(นำยณพกร สอนสกุล)

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯและท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุก
ท่ำนครับ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
ซึ่งกำร
แจ้งโอนจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนทัว่ ไปดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำดอกคำ ไม่ได้ประมำณกำรรำยรับไว้ และไม่สำมำรถตรำข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมได้ทนั เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 แล้ว
เงินทีไ่ ด้รับกำรจัดสรรจำนวนดังกล่ำวจึงตกเป็นเงินสะสมขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ผู้มีสิทธิได้รบั เงินเบี้ยควำมพิกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ จึงมี
ควำมประสงค์ที่จะใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อนำไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำร
ให้กับผู้มีสิทธิได้รบั เบี้ยควำมพิกำรตำมทีไ่ ด้รับจัดสรร จำนวน 30 รำย เป็น
จำนวนเงินทั้งสิน้ 242,400.- บำท (สองแสนสีห่ มื่นสองพันสี่ร้อยบำท)
ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2559 แต่
เนื่องจำกกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้กบั ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ควำมพิกำรดังกล่ำว เป็นกำรเบิกจ่ำยข้ำมปีงบประมำณ เพรำะเป็นรำยจ่ำย
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไม่ใช่รำยจ่ำยที่เกิดขึน้ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีงบประมำณปัจจุบนั ซึ่งตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำร
เก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 56 ทีก่ ำหนดไว้ว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เป็นรำยจ่ำย
ประจำปีที่เกิดขึน้ ในปีใด ให้เบิกจำกงบประมำณรำยจ่ำยในปีนั้นไปจ่ำย
ประกอบ ข้อ 89 แห่งระเบียบดังกล่ำว ที่กำหนดว่ำ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมตั ิจำกสภำท้องถิน่ ภำยใต้
เงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ ดังนัน้ เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรกรณีข้ำม
ปีงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ เป็นไปตำมระเบียบ
และหนังสือสั่งกำร และเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรได้รบั เงิน
ตำมสิทธิ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ จึงได้ทำหนังสือขอทำควำม
ตกลงกับผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ เพื่อขอยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำร

๗
เก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำ
ดอกคำ สำมำรถนำเงินสะสม จำนวน 242,400.- บำท (สองแสนสีห่ มืน่
สองพันสี่ร้อยบำท) ไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำรให้กับผู้มีสิทธิได้รบั เงิน
เบี้ยควำมพิกำร จำนวน 30 รำย ตำมสิทธิที่พึงได้รับตำมกฎหมำยต่อไป ซึ่ง
หนังสือขอทำควำมตกลงกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ ท่ำนนำยกฯ ได้ลง
นำมแล้วและอยูร่ ะหว่ำงกำรนำเสนอตำมสำยกำรบังคับบัญชำ ผ่ำน
นำยอำเภอบึงโขงหลง ไปถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ ตำมลำดับต่อไป
ด้วยเหตุและผลดังกล่ำว จึงขอนำเรียนท่ำนประธำนสภำฯและท่ำนสมำชิก
สภำฯ ได้พิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 242,400.- บำท
(สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบำท) เพื่อนำไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำร
ให้กับผู้มีสิทธิได้รบั เงินเบี้ยควำมพิกำร จำนวน 30 รำย ตำมสิทธิที่พึงได้รบั
ตำมกฎหมำยต่อไป รำยละเอียดเอกสำรรำยชื่อผู้สูงอำยุ จำนวน 30 รำย
ได้แจกให้ทปี่ ระชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
(นำยปรีชำ กงภูธร)

-ต่อไปจะได้ให้ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้
ท่ำนสมำชิกสภำฯได้รับทรำบ และให้ทำงผู้อำนวยกำรกองคลัง ที่รับผิดชอบ
กำรเงินกำรคลัง ได้ให้รำยละเอียดเรื่องยอดเงินสะสมทีส่ ำมำรถใช้ได้ ขอ
เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน กำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงิน
สะสมมีระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำก
เงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 56 ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นรำยจ่ำยประจำปีที่เกิดขึ้นในปีใด ให้เบิกจำก
งบประมำณรำยจ่ำยในปีนนั้ ไปจ่ำย
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมตั ิ
จำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึง่ อยู่ในอำนำจหน้ำทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซึง่ เกี่ยวกับ ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรทีเ่ ป็น
กำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือกิจกำรที่จดั ทำเพื่อ
บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละประเภท ตำมระเบียบแล้ว
( 3 ) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำม
เดือนและกันไว้อกี ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มี สำธำรณภัยเกิดขึน้

(นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ )
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

(นำยอดุลย์ โคตรมี)
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3

นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12

๘
(4) เมื่อได้รับอนุมตั ิให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้อง
ดำเนินกำร ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถดั ไป
หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ ที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนัน้ เป็น
อันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้จ่ำยเงินสะสม โดยคำนึงถึง
ฐำนะกำรเงินกำรคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเสถียรภำพใน
ระยะยำว
ดังนัน้ เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำม
พิกำร จึงเห็นควรที่จะใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อนำไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำม
พิกำรให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ ควำมพิกำรตำมทีไ่ ด้รับจัดสรร จำนวน 30
รำย เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้ 242,400.- บำท (สองแสนสี่หมืน่ สองพันสี่ร้อย
บำท) ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2559 อนึ่ง
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรกรณีข้ำมปีงบประมำณ เป็นไปตำม
ระเบียบและหนังสือสัง่ กำร และเพื่อให้ผมู้ ีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร
ได้รบั เงินตำมสิทธิ จึงได้ทำหนังสือขอทำควำมตกลงกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
บึงกำฬ เพื่อขอยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ซึง่ เมื่อได้รับกำรอนุมตั ิแล้ว
จึงจะสำมำรถนำเงินสะสม จำนวน 242,400.- บำท (สองแสนสี่หมื่นสอง
พันสี่ร้อยบำท) ไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำรให้กับผู้มีสทิ ธิได้รับเงินเบี้ย
ควำมพิกำร จำนวน 30 รำย ตำมสิทธิได้
-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ปัจจุบันองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำดอกคำ มีเงินสะสมจำนวน 2,302,836.45 บำท มีเงิน
สำรองสะสมจำนวน 4,723,098.96 บำท และมีเงินรับฝำกเดิมซึ่งเป็น
เงินอุดหนุนทัว่ ไประบุวตั ถุประสงค์ที่เหลือจ่ำยจำกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เบี้ยยังชีพควำมพิกำรเดิมเมือ่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2559 อยู่อีก
จำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อผลักเงินรับฝำกดังกล่ำวเข้ำเป็นเงินสะสมซึ่งก็สำมำรถ
นำมำจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำรให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร
จำนวน 30 รำย ตำมสิทธิได้ตำมที่ขอจ่ำยขำด จำนวน 242,400.- บำท
(สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบำท)
-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมมีควำมสงสัยกำร
จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร ทำไมเงินจึงมำไม่ครบ มีควำมผิดพลำดตรงไหน
เป็นควำมผิดพลำดบกพร่องของเจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบหรือเปล่ำครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมขอเรียนถำมว่ำ ผมจำ
ได้ว่ำสภำฯของพวกเรำได้พจิ ำรณำและเคยมีมติในเรือ่ งนี้ไปแล้วครั้งหนึง่
แล้วไม่ใช่เหรอครับ ทำไมถึงต้องนำมำพิจำรณำอีก

นำยมนตรี ศรีมงคล
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๙
-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ขอนำเรียนท่ำนผู้
สอบถำมท่ำน ส.อบต.หมู่ที่ 3 ท่ำนอดุลย์ โคตมี ขออนุญำตทีเ่ อ๋ยนำม
งบประมำณเบี้ยควำมพิกำรนี้ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ได้แจ้ง
จัดสรรมำให้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และให้นำไปจ่ำยให้กับผู้พิกำร
ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2559 ซึ่งกรณี
ดังกล่ำวเป็นกำรเบิกจ่ำยข้ำมปีงบประมำณ ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดพลำดล่ำช้ำของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบแต่อย่ำงใดครับ อีกประกำรหนึ่งทำง
กระทรวงมหำดไทยได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินเบี้ย
ควำมพิกำรทำให้ผู้พิกำรบำงรำยได้รับเงินเพิ่มจำกเดิมจำก 500 บำท เป็น
800 บำท ด้วย จึงต้องจัดสรรเงินตกเบิกให้กบั ผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มขึ้นด้วยครับ
และขออนุญำตตอบท่ำน ส.อบต.หมู่ 3 ท่ำนประเสริฐ เกิดศักดิ์ ที่สอบถำม
เกี่ยวกับเรื่องที่สภำฯพิจำรณำครำวที่แล้ว ซึ่งในครำวทีแ่ ล้วเป็นกำรแจ้งเพื่อ
ทรำบเท่ำนัน้ ครับ ยังไม่ได้มมี ติพิจำรณำให้จ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อนำไปจ่ำย
ให้กับผู้มีสิทธิได้รบั เงินเบี้ยควำมพิกำรแต่อย่ำงใด
-มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มี
-ในเมื่อไม่มี ท่ำนใดแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมเพิม่ เติมต่อไปผมจะได้
ขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมตั ิให้จ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อนำไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ย
ควำมพิกำรให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร จำนวน 242,400.บำท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบำท) หรือไม่
มติที่ประชุม

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-สรุปทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิให้จ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อนำไปจ่ำยเป็นเงินเบี้ย
ควำมพิกำรให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร จำนวน 242,400.บำท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบำท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๑๐
3.3 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 รับหลักการ
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

-ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่ 3.4 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 วำระที่ 1 พิจำรณำรับ
หลักกำร ซึ่งตอไปจะได้ให้ทำ่ นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ได้แถลงงบประมำณ พร้อมทั้งชี้แจงถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำร
และแนวนโยบำยกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้ทปี่ ระชุม
รับทรำบ ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกฯครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน บัดนีถ้ ึงเวลำที่คณะ
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
อีกครัง้ หนึ่ง ฉะนั้นในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำ
ดอกคำ จึงขอชีแ้ จงให้ทำ่ นประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ.2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จำนวน 14,703,348.81 บำท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,544,541.45 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,854,748.27 บำท
1.1.4 รำยกำรทีไ่ ด้กันเงินไว้ จำนวน 936,440 บำท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 14
สิงหำคม 2562
(1) รำยรับจริง จำนวน 37,850,082.35 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
จำนวน 184,749.08 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียมฯ
จำนวน 91,238.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
จำนวน 15,688.13 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน 114,080.00 บำท
หมวดภำษีจดั สรร
จำนวน 15,274,925.36 บำท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป จำนวน 22,169,401.78 บำท
(2) เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน 1,240,000 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จำนวน 31,188,643.30 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน 7,827,622.00 บำท

๑๑
งบบุคลำกร
จำนวน 11,354,700.00 บำท
งบดำเนินงำน
จำนวน 7,791,121.30 บำท
งบลงทุน
จำนวน 1,183,000.00 บำท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 3,032,200.00 บำท
(4) รำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 1,264,200 บำท
3. งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจกำรประปำ กิจกำรประปำ อบต.ท่ำดอกคำ
รำยรับจริง
จำนวน 1,516,783.34 บำท
รำยจ่ำยจริง
จำนวน 1,392,587.25 บำท
กำไรสะสม
จำนวน 124,196.09 บำท
เงินสะสม
จำนวน 424,819.42 บำท
ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 141,754.82 บำท
เงินฝำกธนำคำร
จำนวน 698,770.33 บำท

คำแถลงงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ
รายรับจริง
ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภำษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
รวม

234,424.77
22,252.70
28,179.50
194,997.00
479,853.97

ประมาณการ
ปี 2562
197,500.00
81,000.00
100,000.00
50,000.00
428,500.00

ประมาณการ
ปี 2563
235,000.00
283,000.00
100,000.00
250,000.00
868,000.00

18,448,252.71
18,448,252.71

13,770,000.00 16,105,000.00
13,770,000.00 16,105,000.00

21,404,592.43
21,404,592.43
40,332,699.11

28,348,390.00 29,500,000.00
28,348,390.00 29,500,000.00
42,546,890.00 46,473,000.00

๑๒
คำแถลงงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

9,621,816.00
13,424,309.00
8,003,977.14
689,203.00
0.00
3,506,000.00
35,245,305.14
35,245,305.14

10,664,585.00
14,550,763.00
10,674,542.00
3,342,000.00
15,000.00
3,300,000.00
42,546,890.00
42,546,890.00

10,161,820.00
15,530,440.00
11,952,740.00
5,525,000.00
15,000.00
3,288,000.00
46,473,000.00
46,473,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประปา อบต.ท่าดอกคา

คำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

2559
หมวดรายได้
ค่ำจำหน่ำยน้ำจำกมำตรวัดน้ำ
ค่ำจำหน่ำยน้ำท่อธำร
ค่ำจำหน่ำยสิ่งของจำกคลังพัสดุ
ค่ำเช่ำมำตรวัดน้ำ
เงินที่งบประมำณทั่วไปช่วยเหลืองบประมำณเฉพำะกำร
ดอกเบี้ย
ค่ำมัดจำ
ผลประโยชน์อื่น
-ค่ำขำยเศษของ
-ค่ำธรรมเนียม
-ค่ำปรับ
-ค่ำแรง
รำยได้เบ็ดเตล็ด
เงินประกันกำรใช้น้ำ
รวมรำยรับ

รายรับจริง
2560

2561

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

918,759.00
0.00
0.00
115,095.00
400,000.00
798.50
800.00

898,591.00
0.00
0.00
263,000.00
800,000.00
788.24
1,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
1,437,852.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
1,969,579.24

๑๓
รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประปา อบต.ท่าดอกคา

คำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
งบกลำง
รวมรำยรับ

2559
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายจ่ายจริง
2560
0.00
1,285,667.24
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,667.24

2561
0.00
1,429,550.26
0.00
0.00
0.00
0.00
1,429,550.26

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง

1,3587,620.00
313,500.00
10,865,060.00
910,000.00
1,610,000.00
8,225,000.00
70,000.00
680,000.00
50,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

10,161,820.00
46,473,000.00

-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ส่วนรำยละเอียดประกอบ
งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผมจะได้
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบอ่ำนรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รบั ทรำบ
ต่อไป

นำยมนตรี ศรีมงคล
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๑๔
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯ ท่ำนปลัดฯ ท่ำน
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน รำยละเอียด
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย แบบสมดุลรวมทั้งสิน้ 46,473,000.00
บำท (รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ อ่ำนรำยละเอียดประกอบงบประมำณ
รำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3)
-ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนคงได้รับทรำบคำแถลงงบประมำณ ประกอบ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 พร้อมทั้งหลักกำรและ
เหตุผลประกอบ ตำมที่ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้
แถลงแล้วนะครับ ผมขออนุญำตพักกำรประชุมสัก ๑๕ นำที เพื่อให้ท่ำน
สมำชิกได้พักเข้ำห้องน้ำ และจะดำเนินกำรประชุมต่อและจะได้ให้ท่ำน
สมำชิกได้อภิปรำยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณฯ พอสมควรก่อนที่จะขอมติที่
ประชุมว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติหรือไม่ ขอพักกำรประชุม ๑๕
นำที ครับ
-พักกำรประชุม ๑๕ นำที

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้พักเข้ำห้องน้ำ ทำภำรกิจส่วนตัว และกลับเข้ำห้อง
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปผมจะได้ให้ทำ่ นสมำชิกได้อภิปรำย
สอบถำมรำยละเอียดในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะรับ
หลักกำรหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

นำยอดุลย์ โคตะมี
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๓

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯเพื่อนสมำชิกสภำฯท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯและ
เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน เท่ำที่ผมรับฟังคำแถลงงบประมำณประกอบข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ท่ำนนำยกชีแ้ จง ผม
เห็นว่ำงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ทำไมงบประมำณด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนจึงยังได้หมู่บ้ำนละสองแสนบำทเหมือนเดิม ผมอยำกจะให้ทำงฝ่ำย
บริหำรเพิ่มงบประมำณด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโดยเฉพำะโครงกำรถนนเพื่อ
กำรเกษตร ซึง่ จะทำให้พี่น้องเรำสำมำรถลำเลียงผลผลิตทำงกำรเกษตรได้
อย่ำงสะดวกสบำยขึน้ ครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯเพื่อนสมำชิกสภำฯท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯและ
เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ผมขออนุญำตสอบถำมเกี่ยวกับคำแถลงงบประมำณข้อ 1
สถำนะกำรคลัง 1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8
โครงกำร รวม 936,440 บำท ไม่ทรำบว่ำเป็นยอดเงินอะไรครับ

นำยวิทยำ ธำตุลม
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4

นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ตัวเลขที่ท่ำน
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ท่ำนวิทยำ ธำตุลม สอบถำมเป็นรำยกำรกันเงิน

นำยถำวร สุกัญญำ
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๑๓

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

๑๕
งบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นโครงกำรเดิม แต่ในระบบ
ELAAS ยังไม่ตดั ยอดเงินกันงบประมำณให้ ซึ่งโครงกำรทั้งแปดโครงกำรได้ตก
ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งต้องปิดงบบัญชีปีงบประมำณ 2562 ก่อนระบบถึงจะ
ตัดยอดให้คะ่
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯเพื่อนสมำชิกสภำฯท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯและ
เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ผมขออนุญำตปรึกษำที่ประชุมสภำฯแห่งนี้นะครับ เรื่อง
กำรดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บำ้ นของทุกหมู่บ้ำน ถ้ำ
เป็นไปได้ผมอยำกจะให้ทำงหมู่บ้ำนดำเนินกำรเอง ซึ่งมันจะทำให้ได้ปริมำณ
งำนมำกกว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงดำเนินกำร ฝำกทำงฝ่ำยบริหำรนะครับถ้ำเป็นไปได้
ช่วยพิจำรณำด้วยครับ
-อีกข้อหนึ่ง ผมขออนุญำตรบกวนสอบถำมเกี่ยวกับสถำนะกำรคลัง เงินฝำก
ธนำคำร เงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม ซึ่งจำกยอดเงินงบประมำณที่ทำ่ น
นำยกแถลง ผมเห็นว่ำมีเงินงบประมำณเป็นจำนวนมำก ไม่ทรำบว่ำเรำจะ
สำมำรถนำเงินจำนวนดังกล่ำวมำแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กบั พี่น้อง
ประชำชนในหมูบ่ ้ำนได้หรือไม่ครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯเพื่อนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขออนุญำตตอบ
ข้อสอบถำมของท่ำนสมำชิกสภำฯ เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเพิ่มวงเงิน
งบประมำณให้กับโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของแต่ละหมู่บ้ำนนัน้ ซึ่ง
ท่ำนจะสังเกตว่ำตัวเลขงบประมำณที่เพิ่มขึน้ เป็นตัวเลขที่มำจำกโครงกำร
ถ่ำยโอนที่ทำงกระทรวงมหำดไทยแจ้งให้นำมำตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณ
ทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นงบประมำณอำหำรเสริม(นม) อำหำรกลำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก เงินเดือนครูผดู้ ูแลเด็ก ตลอดจนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผูป้ ่วย
เอดส์ฯลฯ ซึง่ จริงๆแล้วตัวเลขงบประมำณดำเนินกำรของพวกเรำยังคงอยู่เท่ำ
เดิมครับ ไม่ได้เพิ่มขึน้ จำกปีงบประมำณที่ผ่ำนๆมำเลย
-สำหรับท่ำนสมำชิกที่สอบถำมเรื่องเงินฝำกธนำคำร เงินสะสม และเงินทุน
สำรองเงินสะสม นั้น ตัวเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรมองดูเหมือนจะเป็นตัว
เลขที่เยอะนะครับ แต่เมื่อเทียบกับรำยรับจริงท่ำนจะเห็นว่ำเงินจำนวน
ดังกล่ำวยังขำดอยู่อีกเยอะครับ ซึ่งตัวเลข ณ วันที่ 14 สิงหำคม 2562 ท่ำน
จะเห็นว่ำเรำมีรำยรับจริงเพียง 37,850,082.35 บำท เท่ำนั้นเองเมือ่ เทียบ
กับประมำณกำรรำยรับที่ประมำณกำรไว้ทั้งสิน้ 42,546,890 บำท ซึ่งยัง
ขำดอยูป่ ระมำณห้ำล้ำนบำทกว่ำๆ สำหรับเงินสะสมนัน้ ก็เป็นเงินทีน่ ้อยนิด
สำหรับกันไว้เป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน หรือสำหรับเป็นเงินสำรอง
จ่ำยกรณีจำเป็นอืน่ ๆ ครับ ควำมเห็นผมเห็นว่ำไม่ควรไปแตะต้องครับ ส่วน
เงินทุนสำรองเงินสมสะถ้ำจะจ่ำยจริงๆ ก็ต้องขออนุมตั ทิ ่ำนผู้วำ่ รำชกำร
จังหวัดครับ ถึงจะจ่ำยได้ครับ

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๑๖
-ท่ำนสมำชิกสภำฯ ก็ได้อภิปรำยสอบถำมมำพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไปผม
จะได้ขอมติที่ประชุมสภำฯแห่งนีว้ ่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ไว้พิจำรณำในวำระ
ต่อไปหรือไม่
มติที่ประชุม

รับหลักกำร
ไม่รับหลักกำร
งดออกเสียง

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

๓.4 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาแปรญัตติ
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

นำยวิทยำ ธำตุลม
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4

-สรุปทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นะครับ
-ต่อไปจะเข้ำสูว่ ำระที่ ๓.๒ เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคำแปร
ญัตติ ผมขอให้ทำ่ นสมำชิก เสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำคำแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่ำน เหมือนปีที่ผ่ำนๆ มำพร้อมผูร้ ับรอง
จำนวน ๒ ท่ำน ตำมทีร่ ะเบียบกฎหมำยกำหนด ขอเชิญเสนอชื่อครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ผมนำยวิทยำ ธำตุลม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ผมขอ
เสนอชื่อนำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำคำแปรญัตติ ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
-ผู้รับรองครบ
มติที่ประชุม

นำยอุเทน พระนคร
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ผมนำยอุเทน พระนคร รองประธำนสภำฯในฐำนะ
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12 ผมขอเสนอชื่อนำยประเสริฐ เกิดศักดิ์ สมำชิกสภำฯ
หมู่ที่ ๑2 เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำคำแปรญัตติ ขอผู้รับรองด้วยครับ
-ผู้รับรองครบ
มติที่ประชุม

นำงสุขีวัลย์ เภ้ำสร้อย
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๒

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ผมดิฉันนำงสุขขีวัลย์ เภ้ำสร้อย สมำชิกสภำฯ หมู่
ที่ ๒ ผมขอเสนอชือ่ นำยอดุลย์ โคตมี สมำชิกสภำฯ หมูท่ ี่ 3 เป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำคำแปรญัตติ ขอผู้รบั รองด้วยค่ะ
-ผู้รับรองครบ

มติที่ประชุม

นำยรัศมี ศรีนำค
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ผมนำยวิทยำ ธำตุลม สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ผมขอ
เสนอชื่อนำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำคำแปรญัตติ ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
-ผู้รับรองครบ
มติที่ประชุม

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ผมนำยรัศมี ศรีนำค สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ผมขอ
เสนอชื่อนำงสุขขีวัลย์ เภ้ำสร้อย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมกำร
พิจำรณำคำแปรญัตติ ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
-ผู้รับรองครบ
มติที่ประชุม

นำยวิทยำ ธำตุลม
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4

๑๗
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒4 เสียง
- เสียง
- เสียง

-มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำคำแปร
ญัตติเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
-ไม่มผี ู้เสนอรำยชื่อเพิ่มเติม
-เป็นอันว่ำเรำได้รำยชือ่ คณะกรรมกำรพิจำรณำคำแปรญัตติ ครบจำนวน ๕
ท่ำนตำมที่สภำฯแห่งนี้ได้ตกลงกันแล้วนะครับ ประกอบด้วย
๑. นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนหนองฮู
๒. นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๑2 บ้ำนไทยเจริญ
๓. นำงสุขขีวัลย์ เภ้ำสร้อย สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำไร่
๔. นำยอดุลย์ โคตมี สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๓ บ้ำนไทยเจริญ
๕. นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ สมำชิกสภำฯ หมูท่ ี่ 5 บ้ำนโนนสำ
ขอให้ผู้ที่ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกท่ำนสมำชิกสภำฯ ทั้ง ๕ ท่ำน ไปประชุม
ปรึกษำหำรือกันและคัดเลือกผู้ที่สมควรเป็นประธำนคณะกรรมกำร และ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตำมลำดับ นะครับ

๑๘
ระเบียบวาระที่ 4
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

- ปิดประชุมเวลำ

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
-ผมต้องขอขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และเจ้ำหน้ำที่ทกุ ท่ำน
นะครับที่มำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอนัดหมำยกำรประชุมครำว
ถัดไปเป็นวันที่ 20 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.30 น. โดยจะไม่มีกำรออก
หนังสือเรียกประชุมนะครับ ผมขอปิดกำรประชุมครับ
๑4.20 น.

ลงชื่อ

ปรีชำ กงภูธร
ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ กงภูธร)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ลงชื่อ

เพ็ง เชือ้ คำจันทร์
ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

๑๙
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที.่ ............................................................................................

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสุขีวัลย์ หมัน่ บุญ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

