-1ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
ผู้มาประชุ ม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายประมวล สี ดา
2
นายบุญสวน วิชาสวัสดิ์
3
นายทองดา จาปาบุรี
4
นายสมัคร ภาวะหาญ
5
นางบุดสี เศษนาเวช
6
นายสวัสดิ์ สมบัติหอม
7
นายประไมล์ สันคะนุช
8
นายบรรจง ทัพสุ ริย ์
9
นางนิตย์ มาตรา
10
นายบุญถม คาสะอาด
11
นายจาลอง โภควิบูลย์
12
นางสุ ภาพ พรมมร
13
นางพวงเพชร เจนชัย
14
นายสงวน คาทอน
15
นายพลอย จุลศรี
16
นายแปลก คาเบ้าเมือง
17
นายพูล โสกชาตรี
18
นายกาธร คาสอนทา
19
นายอุดม คามูลคร
20
นายธงชัย มาตรภูธร

ตาแหน่ ง
ประธานสภาฯ
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.10
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชื่อ
ประมวล สี ดา
บุญสวน วิชาสวัสดิ์
ทองดา จาปาบุรี
สมัคร ภาวะหาญ
บุดสี เศษนาเวช
สวัสดิ์ สมบัติหอม
ประไมล์ สันคะนุช
บรรจง ทัพสุ ริย ์
นิตย์ มาตรา
บุญถม คาสะอาด
จาลอง โภควิบูลย์
สุ ภาพ พรมมร
พวงเพชร เจนชัย
สงวน คาทอน
พลอย จุลศรี
แปลก คาเบ้าเมือง
พูล โสกชาตรี
กาธร คาสอนทา
อุดม คามูลคร
ธงชัย มาตรภูธร

หมายเหตุ

/ ผูร้ ่ วมประชุม ...

-2ผู้ร่วมประชุ ม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางธนัญญา ชินวรรณ
2
นางนิศมา คาเบ้าเมือง
3
นายประสาน บุญชิต
4
นางวรรณลมัย ทะสี ละ

ตาแหน่ ง
ผอ.กองคลัง
นักวิเคราะห์ฯ
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
ธนัญญา ชินวรรณ
นิศมา คาเบ้าเมือง
ประสาน บุญชิต
วรรณลมัย ทะสี ละ

หมายเหตุ

-3บันทึกรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
………………………………………..
เริ่ มประชุมเวลา

-

09.00 น.
เมื่อถึ งเวลานัดประชุ มแล้ว ส.อบต.ทุกท่าน เข้าห้องประชุ มและนับองค์ประชุ มครบ
แล้ว ได้กล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยมีนายประมวล สี ดา
ทาหน้าที่เป็ นประธานนาสวดและกล่าวเปิ ดประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

เรื่ องประธานแจ้งให้ทราบ
โรงพยาบาลธี รวัฒน์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บริ การตรวจวัดสายตา
เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
งานฌาปนกิจ อาจารย์บรรจง นรสาร ในวันที่ 21 สิ งหาคม 2561
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน ฯ

-

นายทองดาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

เรื่ องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เชิญท่านทองดา จาปาบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว
และหาก ส.อบต. ท่านใด มีขอ้ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โปรดยกมือ ขอแก้ไขได้
เชิญครับ
ผม นายทองดา จาปาบุรี สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1
ประธานตรวจบันทึกการประชุม ผมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว สมบูรณ์
ครบถ้วน ไม่มีแก้ไขครับ
เมื่อไม่มี ส.อบต. ท่านใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผมขอความเห็นชอบบันทึก
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
ปรึ กษากันพอสมควร จึงมีมติเห็นชอบรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

-

เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

-44.1 เรื่ องขอความเห็ นชอบร่ าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
2562 วาระที่ 1 (รับหลักการ)
ขอเชิ ญ ท่ า นนายกฯ แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเรี ยนเชิญครับ
ดิฉนั นางธนัญญา ชินวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบตั ิ
หน้าที่นายกอบต.ห้วยแอ่ง คาแถลงการณ์งบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ น 16,708250.21 บาท
1.1.2 เงินสะสม
5,325,938.64 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
4,000,064.41 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี
1.1.5 รายการที่ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน ไม่มี
1.1.6 เงินกูค้ งค้าง ไม่มี
2. การบริ หารงานงบประมาณในปี งบประมาณ 2561(ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
(1) รายรับจริ งทั้งสิ้ น 22,648,636.18 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร 74,059.73
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต
9,590.70
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
22,738.42
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
10.00 บาท
หมวดภาษีจดั สรร
12,497,294.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2,809,959.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ 7,234,984.00 บาท
(3) รายจ่ายจริ ง จานวน
17,720,678.04 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
5,000694.00
บาท
งบบุคลากร
7,588,845.00
บาท
งบดาเนินการ
3,557,54.92
บาท
งบลงทุน
1,142,100.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
431,493.12
บาท

ประธานฯ

-

นางนิศมาฯ

-

-5(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ ไม่มี
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ไม่มี
จึงได้ประมาณรายรับและรายจ่ายไว้แบบสมดุลจานวน 29,100,000บาทตั้งแต่ตน้ จนจบ
เรี ยนเชิญท่านประธานดาเนินการต่อค่ะ
ในวาระนี้ เป็ นขั้น รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ างข้อ บัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ให้ ส.อบต. ทุกท่านสามารถอภิปรายได้พอสมควร จึง
มาลงมติ รับ หลัก การแห่ ง ร่ า งนี้ เชิ ญเจ้า หน้า ที่ อ่า นรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี พ.ศ. 2562 ให้ทุกท่านทราบครับ
ดิฉนั นางนิศมา คาเบ้าเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนาเรี ยนรายละเอียดร่ าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ประมาณการรายรั บรวมทั้งสิ้ น
29100,000 บาท แยกเป็ น
รายได้จดั เก็บเอง ได้แก่
- หมวดภาษีอากร จานวน 76,200 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จานวน 26,400.00 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 80,000 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 52,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- หมวดภาษีจดั สรร จานวน 15,865,400 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 13,00,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 29,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็ น 11 แผนงาน
1. ด้านบริ หารงานทัว่ ไป
- งานบริ หารทัว่ ไป จานวน 9,552,130 บาท
-แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 915,000 บาท
2. ด้านบริ การชุมชนและสังคม
-แผนงานการศึกษา
จานวน 3,385,970.00 บาท
-แผนงานสาธารณสุ ข
จานวน 1,243,400 บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
จานวน 1,374,700 บาท
-แผนงานเคหะชุมชน
จานวน 1,069,800.00 บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จานวน 212,000 บาท
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 170,000 บาท
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ประธานฯ

-

ที่ประชุม
ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

ประธานฯ

-

3. ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 4,360,000 บาท
- แผนงานการเกษตร
จานวน 252,000 บาท
4. ด้านการดาเนินงานอื่น ๆ
- แผนงานงบกลาง
จานวน 6,565,000 บาท
รายละเอียดตั้งแต่ตน้ จนจบ
ในวาระนี้ เป็ นขั้น รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ างข้อ บัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ สมาชิก ทุกท่านสามารถอภิปรายได้พอสมควร เชิญครับ
ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร
ในวาระนี้ (ขั้นรับหลักการ) ที่ประชุมก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติให้ความ
เห็นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2562 นี้ โปรดยกมือ
ปรึ กษากันพอสมควร จึงมีมติให้ความเห็นชอบหลักการในร่ างข้อบัญญัติฯนี้เป็ น
เอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยง 19 เสี ยง
วันนี้ ก็ประชุ มมานานพอสมควรแล้ว ผมขอพักรับประทานอาหาร 1 ชัว่ โมง ครับ เริ่ ม
ประชุมอีกเวลา 13.30 น.
*********เริ่มประชุ มต่ อ เวลา 13.30 น. **********

ประธานฯ

-

นายสมัครฯ
ประธานฯ
ที่ประชุม

-

ประธานฯ
นายจาลองฯ

-

นายบรรจงฯ

-

นางนิตย์ฯ

-

นางสุ ภาพฯ

-

เมื่อที่ ประชุ มให้ความเห็ นชอบในหลักการแห่ งร่ างข้อบัญญัติน้ ี แล้ว ต่อไปจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ รับคาแปรญัตติ ที่ประชุมจะกาหนดกี่คน และขอเสนอชื่อเลย
ผม นายสมัคร ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ท่าน ครับ
ขอมติเห็นด้วยกับท่าน ส.อบต.สมัคร ครับ
ที่ประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน มีมติเห็นด้วยเป็ นเอกฉันท์ ให้ต้ งั คณะกรรมการ
แปรญัตติ 7 ท่าน
เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
ผม นายจาลอง โภควิบูลย์ ส.อบต.ม.6 ขอเสนอ ท่านสมัคร ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2
ผูร้ ับรอง 2 คน ครับ 1. ท่านสงวน คาทอน 2.ท่านบุดสี เศษนาเวช
ผม นายบรรจง ทัพสุ ริย ์ ส.อบต.ม.5 ขอเสนอ ท่านทองดา จาปาบุรี ส.อบต.ม.1 พร้อม
มีผรู้ ับรอง 2 คน 1. ท่านบุญถม คาสะอาด 2.ท่านสมัคร ภาวะหาญ
ดิ ฉัน นางนิ ตย์ มาตรา ส.อบต.ม.5 ขอเสนอ ท่ า นแปลก ค าเบ้าเมื อง ส.อบต.ม.9
พร้อมมีผรู้ ับรอง 2 คน 1.ท่านพวงเพชร เจนชัย 2.ท่านอุดม คามูลคร
ดิฉัน นางสุ ภาพ พรมมร ส.อบต.ม.7 ขอเสนอ ท่านสวัสดิ์ สมบติหอม ส.อบต.ม. 3
พร้อมมีผรู้ ับรอง 2 คน 1.ท่านบุญถม คาสะอาด ส.อบต.ม.6 2.ท่านสงวน คาทอน

นายสวัสดิ์ฯ

-

นางบุดสี ฯ

-

นายสมัครฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุม
ประธานฯ

-

ระเบียบวาระที่ 5
นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ

-

-7ผม นายสวัสดิ์ สมบัติหอม ส.อบต.ม.3 ขอเสนอ ท่านสุ ภาพ พรมมร ส.อบต.ม.7
พร้อมมีผรู้ ับรอง 2 คน 1.ท่านประไมล์ สันคะนุช 2. ท่านสงวน คาทอน
ดิฉนั นางบุดสี เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 ขอเสนอ ท่านพลอย จุลศรี ส.อบต.ม.8 พร้อม
ผูร้ ับรอง 2 คน 1.ท่านนิตย์ มาตรา 2.ท่านบุญถม คาสะอาด
ผม นายสมัคร ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 ขอเสนอ ท่านจาลอง โภควิบูลย์ ส.อบต. ม6
พร้อมผูร้ ับรอง 2 คน 1.ท่านบรรจง ทัพสุ ริย ์ 2.ท่านประไมลย์ สันคะนุช
เมื่อที่ประชุ มเสนอคณะกรรมการแปรญัตติครบ 7 คน แล้ว ให้คณะกรรมการทั้ง 7 คน
ไปประชุมกันและแต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขา กันเอง แล้วก็ดาเนิ นการรับคาขอ
แปรญัตติต่อไปด้วย
ขอเชิ ญคณะกรรมการเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมงนับแต่สภาฯมีมติรับ
หลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2562
รับทราบ
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 15 สิ งหาคม
2561 – 20 สิ งหาคม 2561 และกาหนดประชุ มวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในวันอังคาร ที่
21 สิ งหาคม 2561
เรื่ องอื่น ๆ
ดิฉนั นางธนัญญา ชินวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง รักษาการปลัด ปฏิบตั ิหน้าที่นายก
อบต.ห้วยแอ่ง ได้รับหนังสื อจากผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 4 แจ้งขอความอนุ เคราะห์ ก่อสร้ าง
ฝายแบบท่อลอดขนาด 1.1 เมตร 3 แถว ยาว 25 เมตร และเทคอนกรี ตทับเป็ นถนน
สามารถนาพาหนะและสัตว์เลี้ยงสัญจรไปมาได้
เรื่ องที่สอง ขอความอนุเคราะห์ให้ก่อสร้างถนนดินเลียบลาห้วยแอ่ง ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร ค่ะ จึงขอเรี ยนให้ที่ประชุมทราบเพื่อจะได้นาเข้าแผนฯ
มีท่านใดสงสัยจะสอบถามอะไรอีกหรื อไม่ หากไม่มีแล้วผมขอเลิกประชุม ครับ
- เลิกประชุมเวลา 15.00 น. -
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(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นายธงชั ย มาตรภูธร)
เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจจดบันทึกการประชุม

( นายประมวล สี ดา )
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายทองดา จาปาบุรี)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นางสุ ภาพ พรมมร)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 7
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายแปลก คาเบ้ าเมือง)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 9
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายสมัคร ภาวะหาญ)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายสวัสดิ์ สมบัติหอม)
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3

