-1ประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 21 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
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

เริ่ มประชุมเวลา

-

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

-

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน ฯ

-

นายทองดาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 3

-

ระเบียบวาระที่ 3
นางธนัญญาฯ

-

-3บันทึกรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 21 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
………………………………………..
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
โครงการปรับปรุ งหลังคาชารุ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโคกล่าม จานวน 20,000 บาท
การโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2561 เพื่ อ จัด ท าโครงการก่ อ สร้ า งลานเวที
กลางแจ้ง จานวน 35,000 บาท (สามหมื่นหน้าพันบาทถ้วน)
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 จึงยกมือโดยพร้อมเพรี ยงกันมีมติเห็นชอบรับรองบันทึกรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ขออนุ มตั ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อจัดทาโครงการก่อสร้ างลานเวที
กลางแจ้ง จานวน 35,000 บาท โดยการโอนลด หมวดค่ าใช้จ่า ย ประเภท รายจ่ า ย
เกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิ บตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะร่ ายจ่ายหมวดอื่ น รายการ โครงการ
เยาวชนรุ่ นใหม่ใส่ ใจครอบครัว ซึ่ งตั้งไว้ 20,000 บาท โอนลด 20,000 บาท ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โอนลด หมวดค่า

-

ประธานฯ
นายฤทธิรงค์ฯ

-

นายณโรดมฯ

-

นายสมัครฯ
ประธานฯ
นายธงชัยฯ

-

นายประสานฯ

-

นายบุญสวนฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ

-

-4ใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่ น รายการ โครงการอบรมเพื่ อ พัฒนาศัก ยภาพคนพิ ก ารและผูด้ ้อยโอกาส ตั้ง ไว้
15,000 บาท โอนลด 15,000 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ โอนเพิ่ม หมวดค่าใช้สอย (โอนมาตั้งจ่ายหมวดรายการ
ใหม่) ประเภท รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิ บตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น รายการ โครงการก่อสร้างลานเวทีกลางแจ้ง ตั้งไว้ 35,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการปรับปรุ งหลังคา ห้องน้ าและมุง้ ลวดชารุ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโด จานวน
80,000 บาท ซึ่ งตั้งไว้ 10,000 บาท ขอโอนเพิ่ม 70,000 บาท โดยขอโอนมาจากเงิ น
ประจาตาแหน่งปลัด จานวน 48,000 บาท และโอนจากเงินประจาตาแหน่งรองปลัดฯ
จานวน 22,000 บาท รวมเป็ น 80,000 บาท
ขอให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่ วนชี้แจงรายละเอียด
ผม นายฤทธิ รงค์ สุ จนั ทร์ ตาแหน่ งนักพัฒนาชุ มชน ในการเสนออนุ มตั ิก่อสร้ างลาน
เวทีก ลางแจ้ง ตรงบริ เวณด้านข้างศูนย์พ ฒ
ั นาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุเพื่ อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆของส่ วนสวัสดิ การ เนื่ องจากไม่มีเวทีจดั กิ จกรรมซึ่ งจาเป็ นต้องใช้เวที
ในการจัดกิจกรรม
ขอปรั บ ปรุ ง ห้องน้ าศูนย์พ ฒ
ั นานาเด็ กเล็กบ้านโด ซึ่ ง ได้ทาบันทึ กขอซ่ อมแซมนาน
แล้วแต่งบประมาณก็ยงั ไม่เพียงพอซึ่ งต้องสร้ างใหม่โดยต้องเปลี่ ยนเครื่ องสุ ขภัณฑ์
ทั้งหมด ในส่ วนมุง้ ลวดก็ขาดชารุ ด สาหรั บหลังคาและเพดานฝ้ าก็ชารุ ดพังเนื่ องจาก
พายุฝน
ขอเสนอให้ส่วนสวัสดิการทาเวทีเป็ นแบบเคลื่อนย้ายได้ครับ
ขอให้เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาจัดทารายละเอียดและแจ้งให้สภาฯทราบ
ผมขอเสนอให้ทาแบบเคลื่ อนย้ายได้ เพื่อจะได้นาไปจัดกิ จกรรมอื่ น ๆ ของอบต.ได้
งบประมาณ 35,000 บาท น่าจะเพียงพอครับ
สาหรับเวทีก่อสร้างแบบไม่เคลื่อนที่สามารถประมาณการให้ได้หากเป็ นแบบเคลื่อนที่
ขอให้แจ้งพัสดุสืบราคาครับ
สามารถโอนเงิ นจากโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อดาเนิ นการโครงการซ่ อมแซมศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กบ้านโดได้หรื อไม่
ตามที่สภาฯอนุ มตั ิให้ดาเนิ นโครงการก่อสร้ างหมู่บา้ นละ 100,000 บาท รวมเป็ นเงิ น
1,000,000 บาท นั้น ตอนนี้ ย งั ไม่ ไ ด้โอนรอช่ า งประมาณการ ส าหรั บ งบประมาณ
860,000 บาท ได้โอนเรี ยบร้ อยแล้ว หากเงิ นเข้ามาน่ าจะดาเนิ นการได้ ดิฉันขอเช็คดู
ยอดเงินก่อนค่ะ
ขอให้ช่างประมาณการโครงการหมู่บา้ นละ 100,000 บาท และโครงการก่อสร้ างลาน
เวทีกลางแจ้ง และโครงการซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโดด้วยครับ

นายสมัครฯ
นายประสานฯ

-

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ

-

นายทองดาฯ

-

นายจาลองฯ
นายสมัครฯ
นางธนัญญาฯ

-

นายสวัสดิ์ฯ
นายพลอยฯ
นางธนัญญาฯ
ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ

-

-5ขอสอบถามโครงการหมู่บา้ นละ 100,000 บาท ดาเนินการถึงไหนแล้วครับ
ได้ประมาณการไปแล้ว 9 หมู่ เหลือ หมู่ที่ 2 ยังไม่เรี ยบร้อยครับ
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.2 ขอความเห็ นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2562
วาระที่ 2 (แปรญัตติ)
แปรญัตติ หน้า 13/93 วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะโดยสภาพไม่คงทน จานวน 310,000
บาท ขอตัดลด 110,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ครับ
ผมขอปรับลดเหลือ 200,000 บาท
ผมเห็นควรขอปรับลดให้เหลือ จานวน 200,000 บาท ครับ
ขอชี้แจงในจานวนเงินที่ ตั้งไว้ จานวน 310,000 บาท ดังนี้
1.วัสดุสานักงาน จานวน 120,000 บาท
2.ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ จานวน 10,000 บาท
3.วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 20,000 บาท
4.วัสดุเชื้อเพลิง จานวน 140,000 บาท
5.วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 20,000 บาท
กระผมเห็นด้วยกับท่านทองดา เห็นควรปรับลด เหลือ 200,000 บาท
กระผมเห็นด้วยกับท่านทองดา เห็นควรปรับลด เหลือ 200,000 บาท
ไม่อยากให้ตดั ลดเนื่องจากมีความจาเป็ นในทุกหมวดค่ะ
ที่ประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นควรตัด
ลดวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะโดยสภาพไม่คงทน ซึ่ งตั้งไว้จานวน 310,000 บาท ขอตัด
ลด 110,000 บาท คงเหลือจานวน 200,000 บาท โปรดยกมือครับ
ที่ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ตดั ลด จานวน 110,000 บาท คงเหลือไว้ 200,000 บาท
ด้วยคะแนนเสี ยง 16 เสี ยง (มีผเู ้ สนอให้คงไว้ 310,000 บาท จานวน 1 เสี ยง และมีผไู ้ ม่
ออกเสี ยง จานวน 3 เสี ยง)

***พักรับประทานอาหารกลางวัน***
ประธานฯ
นายทองดาฯ
นายบุญสวนฯ
ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ

ต่อไปขอแปรญัตติ หน้า 74 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดขอเชิญครับ
โครงการแข่งขันกี ฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท ปรับลด 50,000 บาท
คงเหลือ 50,000 บาท
ผมเห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมกีฬาเด็กและเยาวชนผมเห็นควรให้คงไว้ครับ
ที่ประชุมก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นสมควร
กับท่านทองดาฯ ตัดลดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท
ตัดลด 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท โปรดยกมือครับ
ที่ประชุมมีมติให้ตดั ลด 50,000 บาท คงเหลือไว้ 50,000 บาท คะแนนเสี ยง 11 เสี ยง

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
นายธงชัยฯ
(เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานฯ

-

นายประสานฯ
(นายช่างโยธา)
นายสมัครฯ
นายบุญสวนฯ
นางธนัญญาฯ
นายธงชัยฯ
นางธนัญญาฯ
นายจักรา
(เจ้าหน้าที่พสั ดุ)

-

นายอุดมฯ
นางธนัญญาฯ
ประธานฯ

-

-6ผมจะขอมติที่ประชุมว่าถ้าท่านใดเห็นสมควรกับท่านบุญสวนฯ ให้คงไว้ตามเดิมที่ต้ งั
ไว้ จานวน 100,000 บาท โปรดยกมือครับ
ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสี ยง จานวน 6 เสี ยง
(ไม่ออกเสี ยง 3 เสี ยง)
ขอรายงานการแปรญัตติในวันนี้ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.แปรญัตติ หน้า 13/93 วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะโดยสภาพไม่คงทน จานวน 310,000
บาท ขอตัดลด 110,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท
2.แปรญัตติ หน้า 74 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท
ปรับลด 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 160,000 บาท
เรื่ องอื่น ๆ
โครงการหมู่บา้ นละ 100,000 บาท หมู่บา้ นใดประมาณการเรี ยบร้ อยแล้ว ขอให้ส่งให้
พัสดุดาเนินการต่อไป
สาหรับการประมาณการโครงการหมู่บา้ นละ 100,000 บาท ได้ประมาณการเรี ยบร้อย
แล้ว เหลื อหมู่ที่ 2 ซึ่ งได้ประมาณการไปแล้ว 32,000 บาท เหลื อ 68,000 บาท กาลัง
ดาเนินการครับ
ต้องการสร้างห้องประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขอสอบถามเรื่ องงบกลางเพื่อลงหิ นลูกรังซ่อมแซมถนนที่ชารุ ด
ได้ต้ งั ไว้ 300,000 บาท เหลือประมาณ 1 แสนกว่าบาท ขอให้ทาหนังสื อเข้ามา
ผมขอเสนอให้ทาหนังสื อรวมกันเข้ามา
ตามที่สภาฯต้องการให้เร่ งดาเนินการปิ ดงบกลางจึงขอเชิญเจ้าหน้าที่พสั ดุช้ ีแจงค่ะ
ขั้นตอนในการดาเนิ นการจัดหาพัสดุ ตอ้ งจัดซื้ อจัดจ้างตามขั้นตอนไม่สามารถนาวัสดุ
มาดาเนิ นการก่อนได้ เมื่ อได้ประมาณการแล้วก็กาหนดราคากลางเมื่อได้ราคากลาง
แล้วขั้นตอนต่อไปก็เชิญผูร้ ับเหมามาทาสัญญาและดาเนิ นการต่อไป
ขอสอบถามงบประมาณจากอาเภอ จานวน 200,000 บาท สามารถใช้ซ่อมแซมถนนได้
หรื อไม่
งบ 200,000 บาทของทางอาเภอ ได้ร่างหนังสื อเสนอขอไปยังอาเภอแล้วค่ะ
มี ท่ า นใดสงสั ย จะสอบถามอะไรอี กหรื อไม่ หากไม่ มี แล้วผมขอนัดประชุ ม ในครั้ ง
ต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 27 สิ งหาคม 2561 ขอเลิกประชุม ครับ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

-7(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

