-1ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 พฤศจิกายน 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
จ.อ.ธนวรรธน์ จันต่อ
3
นางสาวธัญญชล บุญหล้า
4
นางวรรณลมัย ทะสี ละ

ตาแหน่ ง
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
จพง.จัดเก็บรายได้
จพง.ธุรการ

ลายมือชื่อ
ธนัญญา ชินวรรณ
จ.อ.ธนวรรธน จันต่อ
ธัญญชล บุญหล้า
วรรณลมัย ทะสี ละ

หมายเหตุ

-3บันทึกรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 พฤศจิกายน 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
ประธาน

-

น.ส.ธัญญชลฯ

-

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
ขอเชิญร่ วมงานบุญกฐินบ้านหมากหญ้า ม.6 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
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 ผมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุ 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
ขอแนะน าข้า ราชการ(โอนย้า ย) ในราย นางสาวธัญ ญชล บุ ญ หล้า ต าแหน่ ง เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
ดิฉัน นางสาวธัญญชล บุญหล้า ตาแหน่ งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โอน(ย้าย)มาจาก
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุ รการ สังกัดสานักวัฒนธรรมฯ กรุ งเทพมหานคร

-4ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

-

เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
อ่าน สถานะการเงินองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
เงินสะสม
6,858,356.54 บาท
เงินสารองเงินสะสม 4,919,037.05 บาท
รายรับ
3,513,453.72 บาท
รายจ่าย
2,152,626.46 บาท

นางธนัญญาฯ

-

นายสมัครฯ

-

นายทองดาฯ
นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ
จ.อ.ธนวรรธน์

-

ประธานฯ
นายบุญสวนฯ
นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ
นางธนัญญาฯ

-

ขอชี้แจงเกี่ยวกับเงินรายรับ 3,513,453.72 บาท และรายจ่าย 2,152,626.46 บาท
ซึ่ งรวมเงินเบี้ยยังชีพฯและเงินอุดหนุ นทัว่ ไปและเงินศพด.ด้วย ยอดเงินรายรับ-รายจ่าย
ของเราเลยสู ง
กระผมมี ข ้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ การขึ้ น ทะเบี ย นรั บ เบี้ ย ยัง ชี พ ผูส้ ู ง อายุ ขอให้ เ จ้า หน้า ที่
ผูร้ ับผิดชอบชี้แจง
ขอสอบถามเงินรายรับสามารถนาไปใช้จ่ายได้หรื อไม่ (ค่าสิ่ งก่อสร้าง)
หากจะจ่ายค่าสิ่ งก่อสร้างจานวนเงินที่เหลืออยูไ่ ม่มากแต่ที่จานวนรายรับเยอะเพราะว่า
มีเงินโอนค่าอาหารของศพด.ด้วย สาหรับสิ่ งก่อสร้างต้องรอก่อนค่ะ
ขอให้เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคมชี้แจงข้อสงสัยของท่านสมัครครับ
ผูท้ ี่เกิดในปี พ.ศ.2502 ได้รับเดือนตุลาปี หน้า สาหรั บผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2503 ที่ข้ ึนไว้เพื่อ
ไม่ให้เสี ยสิ ทธิ์ เมื่ออายุครบ 60 ปี ก็สามารถได้รับเบี้ยฯเลย โดยไม่ตอ้ งรอให้ถึงเดื อน
ตุลาคม
ขอแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยครับ
ขอให้ท่านรักษาการนายกจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายให้ดว้ ย
เรื่ องชี้ แจงรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย จะจัดทารายละเอียดให้ในการประชุมคราวหน้า
ค่ะสาหรับงานสิ่ งก่อสร้างกาลังให้เจ้าหน้าที่พสั ดุทาบันทึกขอประมาณการจากทางกอง
ช่างค่ะ
ขอสอบถามการกันเงินขอให้ท่านรักษาการนายกชี้แจง
ขอชี้แจงการกันเงินสิ่ งก่อสร้าง 400,000 บาท ในข้อบัญญัติใช่หรื อไม่ สมมุติทาสัญญา
350,000 บาท แล้วเหลืออีก 50,000 บาท หากไม่ขอทาเป็ นโครงการอื่นไม่สามารถกัน
เงินได้ ต้องตกเป็ นเงินสะสมค่ะ ส่ วนเงินรายจ่ายประจาไม่สามารถกันได้ นอกจากว่า
กันไว้ใ นกรณี ไ ม่ ก่ อหนี้ ผูก พัน หรื อก่ อหนี้ ผูก พันไม่ ท นั ในปี งบประมาณนั้น ๆ เงิ น
400,000 บาทจะไม่ตกเป็ นเงินสะสม ในปี งบประมาณ 2562 หากดาเนิ นการไม่ทนั ก็ไม่
ตกเป็ นเงิ นสะสมถ้าขออนุ มตั ิในสภาฯและสภาฯอนุ มตั ิแล้ว โครงการจะดาเนิ นการ
ควบคู่ไปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 ได้โดยไม่ตกเป็ นเงินสะสมค่ะ

นายกาธรฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

นายแปลกฯ
ประธานฯ

-

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานฯ

-

ประธานฯ

-

-5***พักรับประทานอาหารกลางวัน***
ขอสอบถามยกตัวอย่างปี ที่แล้ว โครงการหมู่ที่ 10,2และหมู่ที่ 5 โครงการหิ นลูกรังซึ่ ง
ได้ผรู ้ ับจ้างเรี ยบร้อยแล้ว แต่ดาเนิ นการตามโครงการไม่ได้แล้วอย่างนี้ สามารถกันเงิ น
ได้หรื อไม่
สามารถกันได้ตามข้อ 59 มี โครงการแต่ ว่าไม่สามารถดาเนิ นการได้ซ่ ึ งยังไม่ก่อหนี้
ผูกพันต้องขอกันเงินในสภาฯค่ะ
สาหรับปี งบประมาณนี้เป็ นระเบียบใหม่ ต้องหาวิศวกร ขอเสนอแนะให้กนั เงินแบบไม่
ก่อหนี้ผกู พันไว้เลยค่ะ
ขอเสนอแนะให้กนั เงินเผือ่ ไว้เลยเพื่อไม่ให้เงินตกไปเป็ นเงินสะสม
ขอให้ท่านรักษาการนายกได้ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการกันเงินไว้ดว้ ยครับ
เรื่ องอื่น ๆ
พรุ่ งนี้ เป็ นงานบุญกฐิ นบ้านหมากหญ้า ม.6 ขอเชิ ญท่านส.อบต.ม.6 มารับซองบริ จาค
ครับ
ส าหรั บ การประชุ ม ในวัน นี้ มี ท่ า นใดสงสั ย จะสอบถามหรื อ ไม่ ห ากไม่ มี ผ มขอนัด
ประชุมคราวต่อไปในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 วันนี้ผมขอเลิกประชุมครับ
-เลิกประชุม เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นายธงชัย 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

-6(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นายแปลก คาเบ้าเมือง)
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

