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

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

หมายเหตุ

/ ผูร้ ่ วมประชุม ...

-2ผู้ร่วมประชุ ม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางธนัญญา ชินวรรณ
2
นางเยาวรัตน์ วุฒิพนั ธ์
3
นายวัฒนา ศรี คลัง
4
นายประสาน บุญชิต
5
นางวรรณลมัย ทะสี ละ

ตาแหน่ ง
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองสาธารณสุ ข
นายช่างโยธา
จพง.ธุรการ

ลายมือชื่อ
ธนัญญา ชินวรรณ
เยาวรัตน์ วุฒิพนั ธ์
วัฒนา ศรี คลัง
ประสาน บุญชิต
วรรณลมัย ทะสี ละ

หมายเหตุ

เริ่ มประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานฯ

-

-

นายทองดาฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3

-

ระเบียบวาระที่ 4

-

ประธานฯ
นางธนัญญาฯ

-

นายประสานฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

-3บันทึกรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
09.00 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุ มแล้ว ส.อบต.ทุกท่าน เข้าห้องประชุ มและนับองค์ประชุ มครบ
แล้ว โดยมีนายประมวล สี ดา ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ มกล่าวเปิ ดประชุ มให้
เป็ นไปตามระเบียบวาระ
เรื่ องประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
เรื่ องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เชิ ญท่านทองดา จาปาบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุ มครั้งที่แล้ว
และหาก ส.อบต. ท่านใด มีขอ้ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โปรดยกมือ ขอแก้ไขได้
ผม นายทองด า จ าปาบุ รี สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยแอ่ 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
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
ปรึ กษากันพอสมควร จึงมีมติเห็นชอบรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
เรื่ องเสนเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ประจาปี งบประมาณ 2561
โครงการต่าง ๆ จานวน 10 หมู่บา้ น
ขอให้ท่านรักษาการนายกชี้แจง
ตามที่ได้ออกสารวจพร้ อมกองช่ างแล้วนั้นขอนาเรี ยนชี้ แจงว่าโครงการที่กองช่ างได้
ประมาณการมานั้นเข้าลักษณะโครงการสิ่ งก่อสร้ างไม่เข้าลักษณะโครงการปรับปรุ ง
ขอแนะนาให้เสนอเข้ามนแผนฯ ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติส่วนรายละเอียดขอให้ช่างชี้ แจง
ค่ะ
ตามที่ ไ ด้อ อกส ารวจพื้ นที่ พ ร้ อ มผูบ้ ริ หาร จากการที่ ไ ด้ส ารวจขอนาเรี ย นว่า ไม่ เข้า
หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมและได้อธิ บายแล้วครับ
เช่น ม.1 ก็จะอนุมตั ิให้ในจุดที่ชารุ ดจริ ง ๆ

นางบุดสี ฯ

-

นายธงชัยฯ

-

ประธานฯ

-

นายบุญสวนฯ

-

นายธงชัยฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

นายสมัครฯ

-

นางธนัญญาฯ
นายประสานฯ
ประธานฯ
นายบุญสวนฯ
นางธนัญญาฯ

-

นายบุญสวนฯ

-

นายธงชัยฯ

-

-4ขอถามท่า นรั ก ษาการนายกฯ ว่าได้ออกสารวจพื้นที่ บริ เวณคอฝายขาดหรื อไม่ และ
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หรื อไม่
เนื่ อ งจากอยู่ ใ นห้ ว งของประกัน สั ญ ญาขอให้ ท าหนัง สื อ แจ้ง ไปยัง ผู ้รั บ เหมาให้
ดาเนินการแก้ไข
ฝากไปยัง ท่ า นรั ก ษาการนายกฯให้ ท าหนัง สื อ แจ้ง ไปยัง ผู้รั บ เหมาให้ ด าเนิ น การ
ซ่อมแซมแก้ไขครับ
ให้สภาฯพิจารณาโครงการทั้ง 10 หมู่บา้ น หากโครงการใดมากเกิ นไปให้ตดั ทอนลง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ให้แต่ล ะหมู่บา้ นสารวจความเดื อดร้ อนของชาวบ้านแล้วทาหนังสื อแจ้งมายังอบต.
เพื่อให้นายกเสนอโครงการเข้ามาให้สภาฯเป็ นผูอ้ นุมตั ิใช้จ่ายเงินสะสม
ที่เข้าหลักเกณฑ์มี 2 หมู่บา้ น ตามที่ช่างประมาณการเข้ามายังไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่าย
ขาดเงินสะสม ยกตัวอย่างเช่น เส้นทางม.5 ที่เสนอเข้ามาในการจะจ่ายขาดเงิ นสะสม
นั้นต้องเดือดร้อนและประชาชนใช้ประโยชน์มาก
- ม.3 เส้นทางตรงบริ เวณหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 100 เมตร ซึ่ งมีในข้อบัญญัติน้ นั
ก็ให้ช่างประมาณการและทาตามข้อบัญญัติ
- ม.4 ทาท่อจะใช้งบซ่อมแซมดาเนินการให้เฉพาะตรงจุดท่อให้ก่อน
- ม.10 30 เมตร จะใช้งบซ่อมแซมให้ก่อน ส่ วนหมู่อื่นไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงิน
สะสมค่ะ
ในส่ วนบ้านนาแพง หมู่ที่ 2 ตรงบริ เวณคอฝายและถนนเลี ยบลาห้วย ท่านรั กษาการ
นายกได้ไปสารวจหรื อไม่ อยากทราบว่าเข้าหลักเกณฑ์หรื อไม่ และอยากทราบว่า
สัญญาสิ้ นสุ ดวันไหน
ได้ไปสารวจแล้วค่ะ
ต้องรอประกันก่อนครับ
มีท่านใดสงสัยอีกหรื อไม่
เมื่อจ่ายเงินสะสมไม่ได้ก็ให้ช่างพิจารณาใหม่วา่ จะใช้งบซ่อมแซมอย่างไร
ขอเสนอว่า ให้ช่ า งออกประมาณการเพื่ อ ให้ท าตามข้อบัญญัติจ ะดาเนิ นการให้โดย
เร่ งด่วนค่ะ
สรุ ปว่าให้ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมและมอบหมายให้นายช่างโยธาให้ประมาณการ
ตามข้อบัญญัติ
ผมไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมเนื่ องจากชาวบ้านยังเดือดร้อนกระผม
ขอเสนอว่าให้ชาวบ้านเสนอความเดือดร้อนเข้ามาแล้วให้รักษาการนายกฯพิจารณาขอ
ใช้เ งิ น สะสมต่ อ สภาฯ ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ ดุ ล ยพิ นิ จ ขอท่ า นรั ก ษาการนายกฯว่า จะขอใช้
หรื อไม่

ประธานฯ
นายประสานฯ

-

ประธานฯ

-

นายทองดาฯ

-

ประธานฯ
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานฯ

-

นายธงชัยฯ

-

ประธานฯ

-

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
นางธนัญญาฯ
ประธานฯ

-

นายสมัครฯ

-

นางธนัญญาฯ

-

-

-5ขอถามช่างในส่ วนของสัญญาลาห้วยสัญญาหมดวันไหน
สั ญ ญาล าห้ว ยส่ ง งานในวัน ที่ 21 เมษายน ประกันสั ญ ญา 1 ปี เงิ นประกัน จานวน
46,000 บาท ซึ่ งไม่ใช่เฉพาะหมู่บา้ นเดียวแต่รวมทั้งหมด 10 หมู่บา้ นด้วยกันในจานวน
เงินประกันสัญญา 46,000 บาทนี้ครับ
สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเดี ยวกันแต่งานหลายที่ สิ้ นสุ ดประกันสัญญาในวันที่ 22 เมษายน
2561 ช่วงนี้จึงขอให้ประสานไปยังผูร้ ับเหมาว่าจะดาเนิ นการหรื อไม่หากไม่ดาเนิ นการ
เราจะได้ดาเนินการในลาดับต่อไป
ขอให้ ด าเนิ น การในส่ ว นของโครงการตามข้อ บัญ ญัติ ไ ปก่ อ น ในส่ ว นโครงการ
ซ่อมแซมยังไม่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนเนื่ องจากฝนยังไม่ตก และขอสอบถามว่ายอดเงิน
คงเหลือเท่าไหร่ เพียงพอที่จะดาเนินการหรื อไม่
ตามข้อบัญญัติ หมู่บา้ นละ 240,000 บาท ขอให้เริ่ มดาเนินการเลย
เรื่ องอื่น ๆ
ขอหารื อเรื่ องการไปศึกษาดูงาน ท่านจะไปหรื อไม่หากอยากจะไปขอให้ยกมือและให้
เสนอข้อคิดเห็นเข้ามาครับ
ขอฝากไปยังท่านรักษาการนายกฯและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการศึกษาดูงานทั้งนี้
ทั้งนั้นให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
ท่านใดที่จะไปศึกษาดูงานขอให้ยกมือเมื่อมีผสู ้ นใจที่จะไปศึกษาดูงานผมก็จะขอมติวา่
จะไปศึกษาดูงานกันที่ใด
ยกมือเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะไปศึกษาดูงาน
ผมขอมติท่านใดจะไปทะเลขอให้ยกมือครับ
มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ไปศึกษาดูงานทางทะเล
มอบหมายให้หวั หน้าสานักปลัดเป็ นผูด้ าเนินการโครงการศึกษาดูงานฯ
ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ไปศึกษารายละเอียดสถานที่จะไปศึกษาดูงานว่าจะไปที่ใดบ้างและ
จะนัดประชุมอีกครั้ง
ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการส่ งเงินฌาปนกิจหมู่ที่ 3ส่ งบัญชีในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ออกเก็บภาษีหมู่ที่ 2 อยากทราบว่าแล้วเสร็ จหรื อไม่และขอสอบถาม
ว่าเกี่ยวกับการขอรถน้ าเพื่อนาไปฉี ดล้างท่อว่าทาไม่ถึงไม่อนุ ญาต และขอสอบถามการ
จัด ซื้ อ ไมโครโฟนเพื่ อ ใช้ใ นห้ อ งประชุ ม และสอบถามในเรื่ อ งการมาท างานของ
เจ้าหน้าที่ ขอให้ท่านรักษาการนายกชี้แจง
ขอชี้ แจงในการใช้รถน้ าซึ่ งได้ปรึ กษากับหัวหน้าสานักปลัดเพื่อแก้ไขปั ญหาแล้วว่าใน
วันที่จดั กิจกรรมจิตอาสาจะนารถน้ าไปด้วย ส่ วนในเรื่ องการมาทางานของเจ้าหน้าที่ได้
กล่าวตักเตือนไปแล้วและให้หวั หน้าสานักปลัดจัดทาบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบ
แล้ว ส่ วนในเรื่ องการจัดเก็บภาษีรายได้ในวันนี้เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ไม่อยูห่ ากวันใด

ประธานฯ
นายสมัครฯ

-

นายบุญสวนฯ
นายสงวนฯ
ประธานฯ

-

นางนิตย์ฯ
ประธานฯ
นางธนัญญาฯ

-

ประธานฯ

-

-6เมื่ อประชุ มในคราวหน้าจะให้เจ้าหน้าที่ ช้ ี แจง สาหรับเรื่ องการจัดซื้ อไมโครโฟนได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พสั ดุเป็ นผูจ้ ดั หา และในเรื่ องไฟฟ้ าส่ องสว่างได้แจ้งไปทางกอง
ช่างให้ดาเนินการแล้วค่ะ
ขอฝากไปทางช่างให้ประมาณการให้แล้วเสร็ จครับ
ตามที่ ท่ า นเลขาสภาฯได้แ จ้ง ว่า เงิ น งบประมาณประจ าปี 2561 ที่ เ หลื อ ประมาณ
2,500,000 บาทนั้น ขอฝากช่างให้รีบดาเนินการ
ขอให้ช่างรี บดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติฯ
ขอให้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติหมู่บา้ นละ 240,000 บาท ทั้ง 10 หมู่บา้ น
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญให้จิตอาสาร่ วมกันทาความสะอาดในเวลา 09.00 น.
โดยจุดเริ่ มต้นนัดพบกันที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่งก่อนครับ
สมาชิกอบต.จะได้ไปรับเสด็จด้วยหรื อไม่
จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 อีกครั้งครับ
ในการปั กธงนั้นให้ปักทั้งสองฝั่งถนน
ขอแจ้งเกี่ยวกับการรับเสด็จว่าไม่มีหนังสื อเป็ นคาสั่งแต่จะเป็ นหนังสื อขอเชิ ญร่ วมรับ
เสด็จฯ สาหรั บหนังสื อคาสั่ง จะแต่ง ตั้ง สาหรั บ เฉพาะคณะทางานฯ สาหรับจานวน
ประชาชนที่ ร่ ว มรั บ เสด็ จ ได้ รั บ แจ้ง ว่ า ต าบลเขวา ท่ า ตู ม และห้ ว ยแอ่ ง ขอเชิ ญ
ประชาชน จานวน 3,000 คนเข้าร่ วมรับเสด็จฯ ท่านใดสนใจร่ วมรับเสด็จก็ขอเชิ ญชวน
ร่ วมรับเสด็จในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ
ขอให้ ท าหนั ง สื อเชิ ญ ชวนรั บ เสด็ จ แจ้ ง ไปยัง ก านั น ผู ้ใ หญ่ บ ้ า นเพื่ อ ทราบและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนครับ
มีท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อไม่หากไม่มีผมขอปิ ดประชุม ครับ
(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

-7(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

