๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
วันพุธที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
*****************************************
ผู้มาประชุม
นายดารงค์ เทพชมพู ประธานสภา อบต.ห้วยแก้ว
นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ
นายสุพล ไชยถา
ส.อบต.ม 1
นายบุญมี กาแพงแก้ว
ส.อบต.ม 2
นายพุธ จินะคา
ส.อบต.ม 2
นายสุเทพ กิติคุณ
ส.อบต.ม 3
นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ส.อบต.ม 3
นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
ส.อบต.ม.4
นายถนอม แสงถา ส.อบต.ม 4
นางเรือนคา จิโน
ส.อบต.ม 5
นายนพพร อินทร์ไชย
ส.อบต.ม 5
นางสาวชลธิชา ธรรมปัญโญ ส.อบต.ม 6
นายอินทร ดาวแวดวงค์ ส.อบต.ม 7
นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต.ม 7
นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต.ม 8
นายอัครเดช ศรีพวง เลขานุการสภา อบต.ห้วยแก้ว
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายอาคม สมณะ นายก อบต.ห้วยแก้ว
นายจารัส ไทยสมุทร รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
นางสาวกรรณิการ์ มหาไม้ รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
นายธนิก ธนศิรโชติ รองปลัด อบต.ห้วยแก้ว
นายไมตรี แซ่ฉิน
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นายสาราญ วงค์พรหม ผู้อานวยการกองช่าง
นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์
หัวหน้าสานักปลัด
เปิดประชุม

เวลา ๐๙.00 น.

๒

เลขานุการสภา อบต.

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มาประชุมพร้อมกัน จานวน
15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ
การประชุมประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุม
สภาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 วัน พุธที่ 29 สิงหาคม
๒๕61 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี 25 61 เมื่อวัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 25 61 ได้แต่งตั้งคณะกรรม
การแปรญัตติเพื่อทาหน้าที่พิจารณาคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 62 เป็นการเฉพาะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยมีหน้าที่ตาม ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นัน้ เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ในวันนี้ จะเป็นวาระที่ 2 การแปรญัตติ ซึ่งจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้เรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอื่น โดยจะให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อสภาในลาดับต่อไป
และต่อด้วยวาระที่ 3 การลงมติร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 62 จานวน 27,743,930.- บาท เป็นการลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม
2561

๓

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 25 61 เมื่อ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 25 61 เมื่อวัน พุธที่ 15 สิงหาคม
2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝุายเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้วและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้วแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคาในรายงานการ
ประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ก็เป็นอานาจของมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วด้วยครับ
หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตรวจสอบรายงาน
การประชุม 10 นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสาคัญหรือยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้
ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านไดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะว่า
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 หรือไม่

๔

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวัน พุธที่ 15 สิงหาคม 25 61
ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน 1
4 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระ 2 แปรญัตติ)
ประธานสภาฯ
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งกาหนดการให้ยื่นรับคาแปรญัตติตั้งแต่
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 25 61 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว และให้สมาชิกผู้ที่เสนอยื่นคาแปรญัตติ มาชี้แจงและแสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.45
น. แล้วนั้น
ดังนั้น จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้
สมาชิกสภาฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน
ประธานแปรญัตติ

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 25 61 โดย
ได้กาหนดให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ยื่นคาแปรญัตติ
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 25 61 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอ
แปรญัตติแต่อย่างใด ที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้ยืนตามร่าง
ข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256
2
โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.256 2 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประมาณการ
รายจ่ายรวมทั้งสิน 2 7,743,930.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกได้ดังนี้ (เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อม
นี้)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9,136,180
5,842,980
2,398,320
514,080
42,120
42,120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

86,400 บาท

๕

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการวันท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์
โครงการอบต.สัญจร
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน

1,713,600
3,444,660
2,433,240
84,000
168,000
696,360
63,060
2,249,000
176,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

47,000
84,000
15,000
1,638,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน

1,225,000 บาท
33,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

50,000
10,000
5,000
5,000
30,000
180,000
268,000
66,000
10,000
12,000
5,000
20,000
85,000
5,000
5,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัวๆ
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด 18 นิว้ จานวน 10 เครื่องๆ ละ 2,390 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอแม่ออน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ออน
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการรัฐ

รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

167,000
100,000
22,000
5,000
40,000
984,200
984,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

2,800 บาท

จานวน

23,900 บาท

จานวน

950,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

๗

พิธี ประจาปีงบประมาณ 2562
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีระยะที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,800 บาท
ตู้เหล็ก

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1,940,640
1,511,040
1,511,040
1,229,040
42,000
216,000
24,000
379,500
87,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,000 บาท
10,000
42,000
15,000
212,500

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

21,500 บาท

จานวน

56,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม

120,000
10,000
5,000
65,000
37,000
3,000
3,000
2,000
20,000
15,000
15,000
50,100
50,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

5,600 บาท

จานวน

5,500 บาท

๘

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้
โต๊ะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการซักซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ห้วยแก้ว
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

จานวน

6,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

รวม
รวม
รวม

38,000 บาท
38,000 บาท
38,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน

8,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

2,179,892
680,400
680,400
518,400
42,000
108,000
12,000
737,452
82,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

10,000
42,000
10,000
75,000

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

๙

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
พัดลมโคจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมโคจร ขนาด
ใบพัด 18 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด 18 นิว้ จานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,390 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

10,000
20,000
10,000
580,452
10,000
3,000
2,000
538,452
10,000
3,000
14,000
14,040
14,040

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

2,090 บาท

จานวน

11,950 บาท

รวม
รวม

748,000 บาท
748,000 บาท

จานวน

748,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม

4,442,850
3,035,520
3,035,520
2,182,140
42,000
769,320
42,060
1,207,330
51,600
42,000
9,600
1,155,730

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
โครงการเปิดบ้านวิชาการอนุบาล อบต.ห้วยแก้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลห้วยแก้ว
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมและปูองกันโรคในสัตว์เลี้ยง
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการตาบล
ห้วยแก้ว
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน
จานวน

10,000 บาท
768,800 บาท

จานวน

341,930 บาท

รวม
รวม

200,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
รวม

77,000 บาท
77,000 บาท
67,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

40,000
5,000
2,000
20,000

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1,450,220
1,212,720
1,212,720
930,720
42,000
216,000
24,000
237,500

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการคัดแยกและการกาจัดขยะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรีตาบลห้วย
แก้ว
โครงการส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมการจัดทาแผนชุมชน
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการปลูก/แปรรูปและถนอมอาหาร
จากผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่น

รวม

85,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

10,000
42,000
8,000
65,000

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม

50,000
87,500
11,500
25,000
28,000
3,000
20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม

33,000 บาท
33,000 บาท
33,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน
จานวน

8,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

๑๒

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเยาชนตาบลห้วยแก้ว
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ
โครงการต้นกล้าคุณธรรม
โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ออน
(1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ประจาปี 2562 จานวน 10,000 บาท
(2) การจัดกิจกรรมสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอก ไม้
ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 43 ประจาปี 2562
จานวน 50,000 บาท
(3) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปี 2562 จานวน 9,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
สภาวัฒนธรรมตาบลห้วยแก้ว
เพื่อจ่ายอุดหนุนในการดาเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของสภา
วัฒนธรรมตาบลห้วยแก้ว เช่น โครงการลอยกระทง โครงการ
คริสต์มาส ฯลฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน
รวม
รวม
รวม

20,000
135,000
33,000
33,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

1,000
10,000
20,000
2,000
102,000
102,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

69,000 บาท

จานวน

33,000 บาท

รวม
รวม
รวม

1,526,090 บาท
1,526,090 บาท
1,526,090 บาท

จานวน

1,375,000 บาท

๑๓

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้าน
ห้วยแก้ว รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสันนิบาตเทศบาล
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
หน้า 131 ลาดับที่ 2
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล
สาหรับจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นกล้า ปุาพลิกฟื้น
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสบทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จานวน

151,090 บาท

รวม
รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน
รวม
รวม
รวม

10,000
20,000
20,000
20,000

จานวน
จานวน
จานวน

10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6,715,058
6,715,058
6,715,058
100,000
5,065,200
1,075,200
66,000
200,018

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

58,000 บาท

จานวน

150,640 บาท

๑๔

จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 โดยไม่มีการแก้ไข
เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยื่นเสนอคาแปรญัตติ จะมีท่านใดเสนอความเห็น
หรือซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอแจ้งที่ประชุมว่าจะมีการลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ ในวาระที่ 3 โดยไม่มีการอภิปราย ในวันนี้หลังการพักการประชุม(ขณะนี้เวลา
11.30 น.) ดังนั้น จึงขอสั่งการพักการประชุมเป็นเวลา20 นาที

ที่ประชุม

รับทราบ

เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างการประชุม ( เวลา 11.50 น)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระ 3 ลงมติ)
ประธานสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โดยเป็นวาระที่ 3 เป็นการลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เมื่อผ่านสภาฯ ก็จะได้นาเสนอนายอาเภอแม่ออน เพื่อพิจาณา
ลงนามอนุมัติ และให้นายกประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ ฝุายบริหารจะได้นาไปบริหารงานตามอานาจหน้าที่
ต่อไป ดังนั้น จึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม่
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
เห็นชอบ จานวน 1
4 เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม รับทราบ

ขณะนี้ เวลา 12.00 น. ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระต่างๆ
ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่นรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาประชุม
ระเบียบวาระที่คงค้าง กันต่อในเวลา 13.00 น.

๑๕

เวลา 13.00 น.
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

บัดนี้เป็นเวลา 13.0 0 น. ขอเริ่มประชุมระเบียบวาระที่คงค้างต่อ ได้แก่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.25 61 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 61
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่
มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายแล้ว หากไม่ได้
ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจง
รายละเอียดต่างๆ ในการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้
สมาชิกได้ทราบ (ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน)

นายอาคม สมณะ
เรียนท่านประธานฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ประกาศใช้
นายก อบต.ห้วยแก้ว ข้อบัญญัติตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25
61 ซึ่งมี
รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน
รายละเอียดรูปแบบและรายงานตามแบบ อบต.กาหนด ตั้งไว้ 438,000.- บาท
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน 4 โครงการ
2.1 โครงการขยายไหล่ทาง สายบ้านปฺอก-แม่ลาย หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 293
ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบและรายงานตามแบบ อบต.กาหนด ตั้งไว้
207,000.- บาท
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2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่เตาดิน ตั้งไว้
230,000 บาท จานวน 4 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ 180
ตารางเมตร วางท่อระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 4 ท่อน
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
120 ตารางเมตร วางท่อระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 4 ท่อน
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
35 ตารางเมตร วางท่อระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 3 ท่อน
จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
40 ตารางเมตร วางท่อระบายน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 3 ท่อน
รายละเอียดรูปแบบและรายงานตามแบบ อบต.กาหนด
2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว จานวน
2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 หนา พื้นที่ 108
ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
105 ตารางเมตรรายละเอียดรูปแบบและรายงานตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งไว้
130,000 บาท
2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจาปี ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 101 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 303 เมตร รายละเอียดรูปแบบและ
รายงานตามแบบ อบต.กาหนด ตั้งไว้ 186,000 บาท
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
3.1 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง (ปุาช้า) พื้นที่
750 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.กาหนด
ตั้งไว้ 300,000 บาท
3.2 โครงการปรับปรุงสระน้า หมู่ที่ 6 บ้านปางกอง ขนาดปากบ่อ 29 x
33 เมตร พร้อมดาดคอนกรีตรอบบ่อ และระบบสูบน้า รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการ อบต.กาหนด ตั้งไว้ 730,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวม 2,221,000.- บาท (สองล้านสองแสน
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.25 61 ซึ่งจะมี
กรณีหน่วยงานผูเ้ บิกหรือเจ้าของงบประมาณ (สานัก/กอง) จะต้องดาเนินการกันเงิน
(เบิกตัดปี) ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 61 ไปใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 เพื่อให้การกันเงินถูกต้องตามระเบียบฯ ในกรณีไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.25 61 แล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความจาเป็นต้อง ใช้จ่าย
สาหรับปีถัดไป ให้ขออนุมัติกันเงิน (เบิกตัดปี) ต่อสภาท้องถิ่นเพื่อจ่ายในปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
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เมื่อได้รับอนุมัติให้กันเงิน (เบิกตัดปี) แล้วให้จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณ และประทับตรา “ค้างจ่าย” มุมขวาของฎีกา บันทึกบัญชีโดยใช้ใบผ่าน
รายการบัญชีทั่วไปโดยมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
2. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบ
ทุกประการ จึงขออนุมัติกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ฉะนั้น จึงขออนุมัติ
เบิกตัดปีโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวม 2,221,000.- บาท (สองล้านสองแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านออก
เสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณรวม 2,221,000 .- บาท
(สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 61 กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ
งบประมาณรวม 2,221,000.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ดังนี้
อนุมัติ
จานวน 14 เสียง
ไม่อนุมัติ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
นายอาคม สมณะ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
นายก อบต.ห้วยแก้ว 2425 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจาปี
2561 โดยกาหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ มหา
วิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สถาบันการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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นครภูเก็ต อาคารของเทศบาลนครภูเก็ต ฯลฯ ซึ่งในงานจะมีพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติ
บัตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางจังหวัด
ซึ่งนางสาวศรีวรรณ นาระต๊ะ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ห้วยแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นดังกล่าว โดย
จะต้องเดินทางไปรับรางวัลตามวันและสถานที่ข้างต้น
โดยทางกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้กาชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญในการ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ และ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง) จาก
ต้นสังกัด
ดังนั้น จึงขอแจ้งท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ที่มีความ
สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศได้โดยการขออนุมัติ
จากท่านประธานสภาฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม กระผมจึงขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วในวันนี้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และคณะ
ผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ขอการปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา

๑4.15 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายอัครเดช ศรีพวง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
1. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
2. .............................................
(................................................)

๑๙

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
3. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายดารงค์ เทพชมภู)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

