-1ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 ครั้งที่ 3
วันที่ 27 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

ลา

/ ผูร้ ่ วมประชุม ...

-2ผู้ร่วมประชุ ม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางธนัญญา ชินวรรณ
2
นางนิศมา คาเบ้าเมือง
3
นายณโรดม เพชรโรจน์
4
นายฤทธิรงค์ สุ จนั ทร์
5
นายจักรา ไชยโคตร
6
นายประสาน บุญชิต
7
นางวรรณลมัย ทะสี ละ

ตาแหน่ ง
ผอ.กองคลัง
นักวิเคราะห์ฯ
นักวิชาการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
ธนัญญา ชินวรรณ
นิศมา คาเบ้าเมือง
ณโรดม เพชรโรจน์
ฤทธิรงค์ สุ จนั ทร์
จักรา ไชยโคตร
ประสาน บุญชิต
วรรณลมัย ทะสี ละ

หมายเหตุ

-3บันทึกรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 ครั้งที่ 3
วันที่ 27 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
………………………………………..
เริ่ มประชุมเวลา

-

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานฯ

-

นายทองดาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 3

-

ระเบียบวาระที่ 4

นายทองดาฯ

-

09.00 น.
เมื่อถึ งเวลานัดประชุ มแล้ว ส.อบต.ทุกท่าน เข้าห้องประชุ มและนับองค์ประชุ มครบ
แล้ว ได้กล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยมีนายประมวล สี ดา
ทาหน้าที่เป็ นประธานนาสวดและกล่าวเปิ ดประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ
เรื่ องประธานแจ้งให้ทราบ
ท่านส.อบต.สวัสดิ์ สมบัติหอม ขอลาไปกิจธุ ระ
เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
เชิ ญท่านทองดา จาปาบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุ มครั้งที่แล้ว
และหาก ส.อบต. ท่านใด มี ขอ้ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลง โปรดยกมือ ขอแก้ไขได้
เชิญครับ
ผม นายทองดา จ าปาบุ รี สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง หมู่ ที่ 1
ประธานตรวจบันทึกการประชุ ม ผมได้ต รวจบันทึกรายงานการประชุ มแล้ว สมบูรณ์
ครบถ้วน ไม่มีแก้ไขครับ
เมื่ อไม่มี ส.อบต. ท่ า นใดแก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ผมขอความเห็ นชอบบันทึ ก
รายงานการาประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
ปรึ กษากันพอสมควร จึงยกมือโดยพร้อมเพรี ยงกันมีมติเห็นชอบรับรองบันทึกรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1ขอความเห็ นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ 2562
วาระที่ 2 (แปรญัตติ)
แปรญัตติ หน้า 27/93 โครงการฝึ กอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว้ 30,000 บาท ตัดลด
25,000 บาท คงไว้ 5,000 บาท

-4นายกาธร
ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ

-

ประธานฯ

-

นายสมัครฯ

-

นายทองดาฯ
จ.อ.ธนวรรธน์ฯ
นางบุดสี ฯ

-

นายบุญสวนฯ

-

นายอุดมฯ
ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

-

ประธานฯ
นายทองดาฯ
นายณโรดม

-

ผมเห็นด้วยให้ตดั ลด 25,000 บาท ให้คงไว้ 5,000 บาท
ที่ประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นควรตัด
ลดโครงการฝึ กอบรมทบทวน อปพร. ซึ่ งได้ต้ งั ไว้ 30,000 บาท ตัดลด 25,000 บาท
คงไว้ 5,000 บาท โปรดยกมือครับ
ที่ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ตดั ลด จานวน 25,000 บาท เหลื อไว้ 5,000 บาท ด้วย
คะแนนเสี ยง 16 เสี ยง
ลาดับต่อไปขอแปรญัตติ หน้า 60/93 โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ตั้งไว้
30,000 บาท ท่านสมัครฯเป็ นผูแ้ ปรญัตติ
โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท ขอแปรญัตติตดั ลด
25,000 บาท คงไว้ 5,000 บาท
ผมเห็นด้วยกับท่านสมัครฯ ครับ
ตามข้อบัญญัติ ขอให้คงไว้เพื่อจะนาไปดาเนินโครงการของผูพ้ ิการ
ขอเสนอให้ตดั ลด 10,000 บาท คงไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มด้านฝึ ก
อาชีพสตรี
ขอเสนอให้ตดั ลด10,000 บาท คงไว้ 20,000 บาท เนื่ องจากได้เห็นความสาคัญในการ
ฝึ กอบรมอาชีพของสตรี
เห็นควรให้ตดั 10,000 บาท คงไว้ 20,000 บาท
ที่ประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นสมควร
กับท่านทองดาฯ ตัดลดโครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ซึ่ งได้ต้ งั ไว้ 30,000
บาท ตัดลด 25,000 บาท คงไว้ 5,000 บาท โปรดยกมือครับ
ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยง 9 เสี ยง
ท่านใดเห็นสมควรกับท่านบุดสี ให้ตดั ลด 20,000 บาท เหลือ 10,000 บาท ให้ยกมือ
ที่ประชุมลงคะแนนเสี ยง ยกมือจานวน 6 คน
สรุ ปการแปรญัติโครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ต้ งั ไว้ 30,000 บาท ตัดลด
25,000 บาท คงไว้ 5,000 บาท มีมติเป็ นเอกฉันท์
แปรญัตติหน้า36/93 เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 42,000 บาท
คณะแปรญัตติ ขอแปรญัตติตดั ลด 40,000 บาท คงไว้ 2,000 บาท
กองการศึ กษามี ครู 1 ท่าน ที่ ท าวิท ยฐานะซึ่ งเงิ นวิท ยฐานะต้องเป็ นไปตามระเบี ย บ
เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือนคิด เป็ นเงิน 42,000 บาท ซึ่ งกองการศึกษาต้องตั้งไว้ตาม
ระเบียบเช่นเดียวกับเงินเดือน

-5***พักรับประทานอาหาร***
ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

ประธานฯ

-

นายทองดาฯ

-

จ.ส.อ.บุญส่ งฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ

-

ประธานฯ

-

นายสมัครฯ

-

ที่ประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นสมควร
ตัดลดเงิ นค่าวิทยฐานะ ซึ่ งได้ต้ งั ไว้ 42,000 บาท ตัดลด 40,000 บาท คงไว้ 2,000 บาท
โปรดยกมือครับ
ลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง 13 เสี ยงให้ตดั ลดเงินวิทยฐานะ 40,000 บาท เหลือ
2,000 บาท
ต่อไปเป็ นการแปรญัตติหน้า 28/93 โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับอัคคีภยั ตั้งไว้
40,000 บาท โครงการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้ องกันภัย
แก่ประชาชน จานวน 40,000 บาท
คณะแปรญัต ติ ข อตัดลดโครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ อัค คี ภ ัย 30,000 บาท
คงเหลือ 10,000 บาท
โครงการนี้ ยงั ไม่เคยจัดทาและมีความตั้งใจจะดาเนิ นการ ณ โรงเรี ยนบ้านโดท่างาม
โดยใช้บุคลากรคืออปพร. นักเรี ยนในเขตพื้นที่ ครู และผูน้ าชุมชน
เนื่องจากโครงการอยูใ่ นแผนการประเมินLPA จึงขอตั้งไว้เพื่อจะดาเนิ นโครงการฯเพื่อ
เพิม่ คะแนนการประเมิน
ขอเสนอให้ตดั 2 โครงการเพื่อจะได้ไม่ตอ้ งโอนงบประมาณ
ที่ประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นสมควร
ตัดลดโครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับอัคคีภยั ตั้งไว้ 40,000 บาท ตัดลด 15,000
บาท คงเหลื อ 25,000 บาท และขอมติ แปรญัตติ ล ดโครงการฝึ กอบรมเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความรู ้ เกี่ ยวกับสาธารณภัยและป้ องกันภัยแก่ ประชาชนตั้งไว้ จานวน 40,000 ตัดลด
15,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท รวม 2 โครงการตัดลด 30,000 บาท คงเหลือ จานวน
50,000 บาท โปรดยกมือครับ
ยกมือโดยพร้อมเพรี ยงกันมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ตดั ลดจานวนโครงการละ 15,000 บาท
คงเหลือโครงการละ 25,000 บาท รวมเป็ นเงิน30,000 บาท คงเหลือ 50,000บาท
ตามที่ ค ณะแปรญัต ติ ไ ด้เ สนอให้ แ ปรญัต ติ โ ครงการอุ ด หนุ น พระราชด าริ มู ล ฐาน
300,000 บาท ประธานขอสงวนคาแปรฯ
ลาดับต่อไปเป็ นการแปรญัตติ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพที มเฝ้ าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ วระดับตาบล (SRRT) จานวน 30,000 บาท หน้า 54/93
เสนอให้ตดั ลด 20,000 บาท คงไว้ 10,000 บาท

ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

-

นายบุญสวนฯ
ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ
นายธงชัยฯ
(เลขานุการสภาฯ)

ประธานฯ
นายสมัครฯ

-

-6ที่ประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นสมควร
กับท่านสมัครตัดลดโครงการฯได้ต้ งั ไว้ 30,000 บาท ตัดลด 20,000 บาท คงไว้ 10,000
บาท โปรดยกมือครับ
ยกมือโดยพร้อมเพรี ยงกันมีมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง 15 เสี ยง
ขอให้ท่านตรวจดูเอกสาร ปร.4 ปร.5 ที่ได้ประมาณการสร้างลานเวทีกลางแจ้ง แล้ว
ช่วยกันพิจารณา
ผมเสนอให้ยกเลิกการสร้างลานเวทีกลางแจ้งให้ยกไปสร้างในปี งบประมาณหน้า
ขอมติที่ประชุมอนุมตั ิปรับปรุ งซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโด หากท่านใด
เห็นสมควรให้ปรับปรุ งซ่อมแซมขอให้ยกมือครับ
มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ปรับปรุ งซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโด
รายงานสรุ ปแปรญัตติ ดังนี้
1.วัสดุครุ ภณั ฑ์ที่มีลกั ษณะโดยสภาพไม่คงทน จานวน 310,000 บาท ตัดลด110,000
บาทเหลือ 200,000 บาท
2.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตั้งไว้ 100,000 บาท ตัดลด50,000 บาท
เหลือ 50,000 บาท
3.โครงการฝึ กอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว้ 30,000 บาท ตัดลด 25,000 บาท คงไว้
5,000 บาท
4.โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท ขอแปรญัตติตดั ลด
25,000 บาท คงไว้ 5,000 บาท
5.เงินค่าวิทยฐานะ ซึ่ งได้ต้ งั ไว้ 42,000 บาท ตัดลด 40,000 บาท คงไว้ 2,000 บาท
6.โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับอัคคีภยั ตั้งไว้ 40,000 บาท ตัดลด 15,000 บาท
คงเหลือ 25,000 บาท
7.โครงการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้ องกันภัยแก่
ประชาชนตั้งไว้ จานวน 40,000 ตัดลด 15,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท
8.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ วระดับตาบล
(SRRT) จานวน 30,000 บาท ตัดลด 20,000 บาท เหลือ 10,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 300,000 บาท
ให้ท่านเสนอว่าจะนาเงินจานวน 300,000 บาทนี้ไปเพิ่มเติมโครงการใดบ้าง
ขอเสนอให้เพิ่มในโครงการศึกษาดูงาน จานวน 200,000 บาท

นายธงชัยฯ

-

ประธานฯ
นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ
ที่ประชุม

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 5
นายวัฒนาฯ

-

ประธานฯ
นายจาลองฯ
นายกาธรฯ
ประธานฯ

-

-7ขอเสนอให้เพิ่มในโครงการศึกษาดูงาน จานวน 50,000 บาท เป็ น 250,000 บาท อีก
100,000 บาทให้นาไปเพิ่มในโครงการบุญบั้งไฟ ประจาปี งบประมาณ 2562 เป็ นเงิ น
150,000 บาท
มีท่านใดเสนออีกหรื อไม่
ขอเสนอให้เพิ่มในโครงการศึกษาดูงาน 150,000 บาท รวมเป็ น 200,000 บาท
ให้เพิ่มในโครงการบุญบั้งไฟจานวน 50,000 บาท รวมเป็ น 100,000 บาท
และเพิ่มในงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย จานวน 100,000 บาท
ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรกับท่านรักษาการนายกฯขอให้ยกมือครับ
มีมติเห็นด้วยกับท่านรักษาการนายกฯ ด้วยคะแนนเสี ยง 11 เสี ยง
4.2 ขอความเห็ นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2562
วาระที่ 3 (ลงมติ)
ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
2562 ขอให้ยกมือครับ
มีม ติ เป็ นเอกฉันท์เห็ น ชอบร่ า งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี งบประมาณ
2562 ด้วยคะแนนเสี ยง 17 เสี ยง
เรื่ องอื่น ๆ
ขอนาเรี ยนสภาฯเรื่ องคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพได้หมดวาระลงขอให้สภาฯ
ได้เสนอผูท้ ี่จะมาดารงตาแหน่งแทนผูท้ ี่หมดวาระ
ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการครับ
ขอเสนอท่านแปลก คาเบ้าเมือง (ผูร้ ับรอง 1. ท่านพูล โสกชาตรี 2. ท่านอุดม คามุลคร)
ขอเสนอท่านสุ ภาพ พรมมร (ผูร้ ับรอง 1.ท่านนิตย์ มาตรา 2.ท่านพวงเพชร เจนชัย)
มี ท่ า นใดสงสั ย จะสอบถามอะไรอี กหรื อไม่ หากไม่ มี แล้วผมขอนัดประชุ ม ในครั้ ง
ต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิ งหาคม 2561 ขอเลิกประชุม ครับ
เลิกประชุ มเวลา 15.00 น.

-8(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

