-1ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 23 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

ลา

ลา

/ ผูร้ ่ วมประชุม ...

-2ผู้ร่วมประชุ ม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางธนัญญา ชินวรรณ
2
จ.ส.อ.บุญส่ ง แสนมี
3
นางวรรณลมัย ทะสี ละ

ตาแหน่ ง
ผอ.กองคลัง
เจ้าพนักงานป้ องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
ธนัญญา ชินวรรณ
จ.ส.อ.บุญส่ ง แสนมี
วรรณลมัย ทะสี ละ

หมายเหตุ

-3บันทึกรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
………………………………………..
เริ่ มประชุมเวลา

-

ระเบียบวาระที่ 1

-

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานฯ

-

นายทองดาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

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
การจัดกิ จกรรมปั่ นจัก รยาน “Bike อุ่ นไอรั ก ” ระหว่า งวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19
ธั น ว า ค ม 2 5 6 2 จึ ง ข อ เ ชิ ญ ท่ า น ร่ ว ม ล ง ท ะ เ บี ย น ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ฯ ไ ด้ ที่
www.bikeunairak2018.com หรื อสมัค รได้ที่ก ลุ่ ม งานทะเบี ย นและบัตรฯ ที่ ว่า การ
อาเภอเมืองมหาสารคาม ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
ท่านส.อบต.จาลอง โภควิบูลย์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขออนุญาตลาเนื่องจากติดกิจธุ ระ
ท่านส.อบต.แปลก คาเบ้าเมือง ส.อบต.หมู่ที่9 ขออนุญาตลาเนื่องจากติดกิจธุ 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 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

-4ระเบียบวาระที่ 3
ประธานฯ
นางธนัญญาฯ

-

เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ขอเชิญท่านรักษาการนายกได้อ่านชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย
รายรับ
3,513,453.72 บาท
แยกเป็ น ค่าธรรมเนียม ทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด
668.19 บาท
ภาษีจดั สรร
1,181,156.16 บาท
อุดหนุนทัว่ ไป
2,059,906 บาท
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ได้แก่ เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ 1,098,900 บาท
เบี้ยความพิการ 271,200 บาท
เบี้ยผูป้ ่ วยเอดส์
28,500 บาท
สาธารณสุ ข
200,000 บาท
จัดการเรี ยนการสอน ศพด. 110,500 บาท
อาหารเสริ ม(นม) 107,306 บาท
เงินรับฝาก
269,723.37 บาท
(ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม ภาษีหกั ณ ที่จ่าย เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)
รายจ่าย
2,152,626,46 บาท
งบกลาง
1,081,426 บาท
เงินเดือน(การเมือง)
150,000 บาท
เงินเดือน(ประจา)
619,380 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
282,003.91 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
19,816.55 บาท
หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 4
นายสมัครฯ

-

นายบุญสวนฯ
นายทองดาฯ

-

ภาษีจดั สรร
หัก รายจ่ายประจา
คงเหลือ

1,181,156.16 บาท
979,886.55 บาท
201,269.61 บาท

เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
เนื่องจากเงินที่เหลือไม่มาก ดังนั้นจะขอเสนอให้ต้ งั โครงการไว้ก่อนหากเงินเข้ามาค่อย
ดาเนินการ
ให้ท่านเสนอโครงการว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
ขอเสนอให้ซ่อมแซมถนนเลี ยบลาห้วยแกดา ขอให้ช่างออกประมาณการหากเป็ นไป
ได้ขอให้ดาเนินการในช่วงหน้าแล้งครับ

นายธงชัยฯ

-

นายสมัครฯ

-

ประธานฯ
ที่ประชุม
ประธานฯ
นายสมัครฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ

-

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานฯ

-

จ.ส.อ.บุญส่ งฯ

-

ประธานฯ
นายสวัสดิ์
ประธานฯ

-

นายธงชัยฯ

-

นางธนัญญาฯ
ประธานฯ
นายสมัครฯ

-

-5ตามที่ ท่ า นทองด าฯเสนอให้ ซ่ อ มแซมถนนเลี ย บล าห้ ว ยแกด า ขอให้ ท่ า นเสนอ
โครงการและลงมติไว้ก่อนครับ
เสนอให้ท่านทาโครงการเข้ามาไว้ก่อนเพื่อรอเงิ นมาถ้าเงิ นเข้ามาก็สามารถดาเนิ นการ
ได้เลย
เสนอโครงการซ่อมแซมลาห้วยทั้งสองฝั่ง ผมขอมติที่ประชุมครับ
ยกมือโดยพร้อมเพรี ยงกันด้วยมติ 17 เสี ยง ให้ดาเนินการซ่อมแซมลาห้วยทั้งสองฝั่ง
ลาดับต่อไปเป็ นการกาหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ ประจาปี 2562
ผมขอเสนอ กาหนด สมัยที่ 1 วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2562
สมัยที่ 2 วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2562
สมัยที่ 3 วันที่ 15-29 สิ งหาคม 2562
สมัยที่ 4 วันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2562
ผมขอมติที่ประชุม กาหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ ประจาปี 2562 ดังนี้
สมัยที่ 1 วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2562
สมัยที่ 2 วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2562
สมัยที่ 3 วันที่ 15-29 สิ งหาคม 2562
สมัยที่ 4 วันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2562
ยกมือพร้อมเพรี ยงกัน ด้วยมติเสี ยง 17 เสี ยง
***พักรับประทานอาหารกลางวัน***
เรื่ องอื่น ๆ
ขอเชิ ญเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดชี้ แจงเกี่ ยวกับการดาเนิ นการ
โครงการ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปี ใหม่ ประจาปี 2562 ครับ
ตอนนี้ยงั ไม่มีหนังสื อสัง่ การจากกรมฯ ว่าให้ดาเนินการอย่างไร แต่คาดว่าน่าจะเหมือน
เช่นทุก ๆ ปี ที่ผา่ นมาครับแต่ยงั ไม่ทราบแนวทางว่าจะปฏิบตั ิอย่างไร
ขอให้ท่านเสนอเรื่ องการจัดกิจกรรมปี ใหม่ 2562
เนื่องจากเคยจัดในทุก ๆปี ในปี นี้ก็ขอเสนอว่าให้จดั เหมือนเดิมครับ
ขอเสนอกาหนดให้วนั ที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็ นวันจัดกิจกรรมส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี
ใหม่
เสนอให้ท่านประธานฯได้ทาบันทึ กถึ งรักษาการนายกฯเพื่อบันทึ กแจ้งเจ้าหน้าที่เข้า
ร่ วมกิจกรรมต่อไป
หากจะจัดกิจกรรมดิฉนั จะทาบันทึกแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้วยค่ะ
ขอเสนอให้ออกเงินค่าอาหารกันคนละ 200 บาท สาหรับของขวัญ ไม่ต่ากว่า 200 บาท
หากสมาชิกหรื อเจ้าหน้าที่ท่านใดไม่เข้าร่ วมกิจกรรมก็ขอให้ออกเงินด้วยเหมือนกัน

นายบุญสวนฯ

-

นายธงชัยฯ
ประธานฯ

-

-6ขอแจ้งเรื่ องไฟฟ้ าส่ องสว่างเนื่องจากหลอดไฟที่ชารุ ด ถึงจะซ่อมแซมแล้วแต่ใช้ไม่นาน
ก็ชารุ ดอีกจึงขอเสนอให้สั่งซื้ อหลอดไฟใหม่มาติดตั้ง
ขอให้กาชับช่างให้ซ้ื ออุปกรณ์ไฟฟ้ ามาไว้ดว้ ย
มีท่านใดสงสัยจะเสนอหรื อสอบถามอีกหรื อไม่หากไม่มีผมขอปิ ดประชุมครับ
***ปิ ดประชุม เวลา 15.00 น. ***
(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

