(สำเนำ)
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 / ๒๕๖2
วันที่ 17 เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
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จำนวน ๒3 คน

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
นำยอุเทน พระนคร
นำยอำทิตย์ คำเถื่อน
นำยอุทิศ ดอนมืด
นำงสุขีวัลย์ เภ้ำสร้อย
นำงสำวดำรำวรรณ ไข่มกุ
นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม
นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ
นำยรัศมี ศรีนำค
นำยวิทยำ ธำตุลม
นำยตัน นันทะถิน
นำยตุม้ ทอง อภัยโส
นำงสมคิด สุวรรณกลำง
นำยเดชำธร จู่มำ
นำยสนัน่ ดี ศรีพุทธำ
นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว
นำงประหยัด อุ่นทะ
นำงสุชำดำ เดี่ยวคำมำ
นำงทองศร ทองสำ
นำยสงกรำนต์ ลำพุทธำ
นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
นำยถำวร สุกัญญำ
นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ

ประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓

ผู้ไม่มำประชุม จำนวน 1 คน
1.

นำยอดุลย์ โคตมี

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓

๒
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๑2 คน
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยสินไชย เชือ้ คำจันทร์
นำยกฤษณะ จันทร์สว่ำง
นำยปรีชำ กงภูธร
นำยมนตรี ศรีมงคล
นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ
นำยณพกร สอนสกุล
นำงสำวสำยสมร นันทะถิน
นำงสำวมธุรดำ สีนำค

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรนำยกอบต.ท่ำดอกคำ
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
หัวหน้ำส่วนกำรคลัง
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
หัวหน้ำสำนักงำนปลัดฯ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

๓
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
-เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ประธำนในที่ประชุมได้กล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ แจ้งเรื่อง

1. กระทรวงมหำดไทย ขออนุมัติยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำ
ด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และ
ขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดลองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีภัยหนำว ทำให้จังหวัดที่ประสบ
อำกำศหนำวถึงหนำวจัด ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่ำ 15 องศำเซลเซียส และมีช่วงเวลำ
อำกำศหนำวยำวนำนติดต่อกันเกิน 3 วัน สำมำรถประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนำว) ได้ และสำมำรถซื้อเครื่องกันหนำวสงเครำะห์
รำษฎรได้เท่ำที่จ่ำยจริงคนละไม่เกิน 240 บำท เป็นกรณีพิเศษ
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ปี 2562/2563
แจ้งกำรเตรียมกำรก่อนเกิดภัย สำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสภำพ
พื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลแหล่งภำชนะเก็บกักน้ำและข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ

มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยสำมัญ ครัง้ ที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
มติที่ประชุม

รับรอง
๒3 เสียง
ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๔
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-วันนี้จะเป็นกำรพิจำรณำญัตติรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญท่ำนนำยก อบต.ท่ำดอกคำ ครับ

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีควำม
ใกล้ชิดกับประชำชนและกำรพัฒนำท้องถิน่ มำกที่สดุ องค์กรหนึ่ง ซึง่ ถือเป็น
กำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรมำสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในระดับ
ต่ำงๆ

นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ตระหนักถึงกำรกระจำยอำนำจสู่
ท้องถิน่ กระผมและทีมงำนบริหำร ตลอดจนข้ำรำชกำรประจำ จึงได้ทมุ่ เท
ทั้งแรงกำยและแรงใจที่จะช่วยผลักดันควำมเจริญก้ำวหน้ำมำสู่ทอ้ งถิน่ ของ
เรำ ตลอดจนแก้ไขปัญหำด้ำนต่ำงๆ ให้ประชำชนในพื้นที่ได้รบั ควำม
สะดวกสบำย มีชวี ิตควำมเป็นอยู่ที่ดี เพรำะสิ่งที่มงุ่ หวังคือ ควำม
เจริญก้ำวหน้ำในทุกๆด้ำนของประชำชนต้องได้รบั ผลประโยชน์จำกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ให้มำกที่สุด รำยงำนโครงกำร/กิจกรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ฉบับนี้เป็นข้อมูลสรุปผลกำร
ดำเนินงำนของ อบต.ท่ำดอกคำ ที่ผำ่ นมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยทีก่ ระผมได้แถลงไว้ตอ่ สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำดอกคำ
ในโอกำสนี้ กระผมในนำมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำ
ดอกคำ หน่วยงำนรำชกำร ชุมชนทุกหมูบ่ ้ำน กลุม่ ชมรมเครือข่ำยอำชีพ
ต่ำงๆ ตลอดจนพี่น้องประชำชนทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ ให้กำลังใจ และ
ให้กำรสนับสนุนด้วยดีมำโดยตลอด รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ
ผมจะได้มอบหมำยให้หวั หน้ำส่วนรำชกำรแต่ละสำนัก/กอง ได้นำเรียน
รำยละเอียดให้ทุกท่ำนได้รับทรำบต่อไป ขอขอบคุณครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอก
คำ ทุกท่ำน ในส่วนของกองคลัง ขออนุญำตนำเรียนถึงรำยรับ-รำยจ่ำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้รับทรำบ ซึง่
รำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่
ได้แจกให้ทกุ ท่ำนแล้ว จึงขอให้ทุกท่ำนได้เปิดตำมไปเรื่อยๆ หำกมีปญ
ั หำ
หรือข้อสงสัยเมื่อได้นำเสนอจบค่อยสอบถำมเป็นข้อๆ ไป (ผอ.กองคลังนำ

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๕
เรียนถึงสถำนกำรณ์เงินกำรคลังในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562)(รายละเอียด
ตามอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)
-ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน คงได้รับทรำบถึงรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมที่ทำ่ นนำยก และผู้อำนวยกำรกอง
คลัง ซึ่งเป็นผูร้ ับผิดชอบ ได้นำเสนอรำยละเอียดให้ที่ประชุมรับทรำบแล้ว
นะครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะสอบถำม หรืออภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
บ้ำง ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มผี ู้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
-ในเมื่อไม่มีผอู้ ภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ผมอนุญำตหำรือที่
ประชุมนะครับ ในเมื่อท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนได้รบั รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนทุกท่ำนแล้ว ผมขอให้ทุกท่ำนได้ไปศึกษำรำยละเอียดเอำเองนะ
ครับ หำกมีข้อสงสัยค่อยสอบถำมทำงเจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบเป็นรำยข้อๆไป
จะได้ไม่เสียเวลำ ซึง่ ทำงท่ำนนำยก และผู้อำนวยกำรกองคลัง ก็ได้นำเรียน
ในรำยละเอียดที่เป็นสำระสำคัญมำพอสมควรแล้ว
มติที่ประชุม

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

รับทรำบ

-สรุปทีป่ ระชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 นะครับ
3.2 เรื่องการขออนุมัติจาหน่ายครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้างทีเ่ สื่อมสภาพหรือ
หมดความจาเป็นที่จะใช้ประโยชน์ (ห้องน้า ห้องส้วม)

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ
นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

-ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่ำนนำยก อบต.ท่ำดอกคำ ได้ชแี้ จงเหตุผลให้สมำชิก
สภำฯ ได้รบั ทรำบถึงที่มำทีไ่ ปของกำรจำหน่ำยครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภำพ หรือ
หมดควำมจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์ ขอเรียนเชิญท่ำนนำยก ครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ห้องน้ำ
ห้องส้วม ที่จะขอจำหน่ำยเป็นสิ่งก่อสร้ำงทีเ่ สื่อมสภำพ คือ ห้องน้ำ ห้องส้วม
ที่อยู่ด้ำนนอกห้องประชุมแห่งนี้ หลำยท่ำนคงจะเคยประสบปัญหำในกำร
เข้ำห้องน้ำ ห้องส้วมแห่งนี้มำแล้วนะครับ ซึง่ พื้นทีต่ รงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มซึ่งฤดู
ฝนจะทำให้มีนำท่
้ วมขัง และจะทำให้ห้องน้ำไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่องจำก
เป็นส้วมซึม และจะทำให้เต็มเร็วมำก และมีกลิน่ เหม็น ทำให้ส่งกลิน่ รบกวน
มำหลำยปี ซึ่งได้พยำมแก้ไขปัญหำมำหลำยครัง้ แล้วก็ไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้ จึงได้มีแนวควำมคิดที่จะรือ้ ห้องน้ำ ห้องส้วมแห่งนีเ้ อำเฉพำะ
โครงสร้ำงที่สำคัญย้ำยไปไว้ด้ำนบน ซึง่ เป็นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหำส้วมเต็ม ส่ง
กลิ่นเหม็นได้ในระยะยำว ดังนั้น จึงอยำกจะหำรือท่ำนสมำชิกสภำฯทุก
ท่ำนว่ำจะขอจำหน่ำยครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงที่เสื่อมสภำพ ไม่ทรำบว่ำท่ำน
สมำชิกจะมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร สิง่ ปลูกสร้ำงที่จะขอจำหน่ำยคือ ห้องน้ำ
1 รหัสสินทรัพย์ 099-58-0004 อำยุกำรใช้งำนประมำณ 15 ปี มูลค่ำ

นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12

นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

๖
ทุนที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง จำนวน 195,500 บำท มูลค่ำคงเหลือหลังจำกหัก
ค่ำเสื่อมรำคำประมำณ 39,000 บำท
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมเห็น
ด้วยที่จะจำหน่วยห้องน้ำ ห้องส้วม เนื่องจำกที่ผ่ำนมำประสบปัญหำส่งกลิน่
เหม็น และในฤดูฝนไม่สำมำรถใช้งำนได้ ถ้ำเป็นไปได้ถำ้ จำหน่ำยแล้ว ขอให้
ท่ำนนำยก พิจำรณำจัดหำงบประมำณมำก่อสร้ำงห้องน้ำ ห้องส้วมที่ได้
มำตรฐำนเพิ่มเติมเพื่อไว้ให้บริกำรพี่น้องประชำชนด้วยนะครับ โดยเฉพำะ
โครงสร้ำงเดิมของห้องน้ำ ห้องส้วมทีส่ ำมำรถนำไปใช้งำนได้ต่อ ขอให้เก็บไว้
ใช้ในรำชกำรให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมเห็น
ด้วยที่จะจำหน่วยห้องน้ำ ห้องส้วมหลังนี้ จำได้วำ่ พวกเรำได้พูดคุยกันมำ
หลำยครัง้ แล้ว ในเมื่อไม่สำมำรถที่จะแก้ไขปัญหำให้ใช้งำนได้ตำมปกติก็
สมควรที่จะจำหน่ำย ซึง่ ถ้ำปล่อยไว้ชำวบ้ำน หรือคนทัว่ ไปก็เข้ำไปใช้งำน ซึง่
ก็จะส่งกลิน่ เหม็นรบกวนอยูเ่ รื่อยไปครับ ให้จำหน่ำย และพิจำรณำห้องน้ำ
ห้องส้วมมำทดแทนครับ
-ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน คงได้รับทรำบถึงเหตุผล ตำมที่ท่ำนนำยก ได้
นำเสนอรำยละเอียดให้ที่ประชุมรับทรำบแล้วนะครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใด
จะสอบถำม หรืออภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นบ้ำง ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มผี ู้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
-ในเมื่อไม่มีผอู้ ภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ผมจะได้ขอมติที่
ประชุมนะครับ ว่ำจะเห็นชอบให้จำหน่ำยสิ่งก่อสร้ำงที่เสือ่ มสภำพ คือ
ห้องน้ำ ห้องส้วม ตำมที่ทำงท่ำนนำยก เสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒3 เสียง
- เสียง
- เสียง

-สรุปมติทปี่ ระชุมเห็นชอบให้จำหน่ำยสิ่งก่อสร้ำงที่เสื่อมสภำพ คือ ห้องน้ำ
ห้องส้วม ตำมที่ทำงท่ำนนำยก เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับ
3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินงานโครงการติดตั้งหอ
ประปา(ขนาด 3.50x3.50)
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำขออนุมัตโิ ครงกำรติดตัง้ หอประปำ(ขนำด
3.50x3.50) ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ซึ่งทำงกอง
ช่ำงได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะได้ให้ทำงท่ำนนำยกได้
ชี้แจงรำยละเอียดให้ทำงสมำชิกสภำฯ ได้รบั ทรำบ ขอเรียนเชิญท่ำนนำยก
ครับ

๗
นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน
สืบเนื่องจำกผมได้ขอโครงเหล็กประปำ ซึ่งเขำไม่ได้ใช้งำนแล้ว จำกทำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงบัง เพื่อนำมำติดตั้ง ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำดอกคำ ของพวกเรำ ซึ่งจะสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
น้ำใช้ในสำนักงำน และเสริมภำรกิจงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กรณีเกิดไฟไหม้ จะสำมำรถเติมน้ำรถดับเพลิงได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถ
เข้ำระงับอัคคีภัยได้อย่ำงทันท่วงที ซึ่งกำรดำเนินกำรติดตั้งหอประปำต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร ซึ่งทำงกองช่ำง ได้ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึง่ รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 84,000 บำท (แปดหมื่นสี่พันบำท
ถ้วน) จึงอยำกจะขอควำมเห็นชอบสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ขออนุมัติจ่ำยขำด
เงินสะสมเพื่อดำเนินงำนโครงกำรติดตั้งหอประปำ(ขนำด 3.50x3.50)
จำนวน 84,000 บำท (แปดหมืน่ สี่พันบำทถ้วน) ซึง่ เมือ่ ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จจะสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำใช้ในสำนักงำน และเสริม
ภำรกิจงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรณีเกิดไฟไหม้ จะสำมำรถเติม
น้ำรถดับเพลิงได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถเข้ำระงับอัคคีภัยได้อย่ำง
ทันท่วงที จึงฝำกให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้พิจำรณำด้วย

นำยณัฐวุฒิ แพงจันทร์
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขออนุญำตเสริม
ท่ำนนำยก อบต.ท่ำดอกคำ เกี่ยวกับกำรขออนุมตั ิงบประมำณเพื่อ
ดำเนินงำนโครงกำรติดตัง้ หอประปำ(ขนำด 3.50x3.50) จำนวน
84,000 บำท (แปดหมื่นสีพ่ ันบำทถ้วน) นัน้ ปัจจุบันน้ำประปำใน
สำนักงำน อบต.ของเรำไม่พอใช้ เนื่องจำกเป็นประปำขนำดเล็ก และอีก
อย่ำงหนึ่งทำงศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก ก็มีกำรใช้งำนประปำกับพวกเรำด้วย จึง
ทำให้น้ำไม่พอใช้ ซึ่งถ้ำติดตัง้ ประปำหอสูงนี้เสร็จ ก็จะสำมำรถแก้ไขปัญหำ
น้ำประปำในสำนักงำนได้ และจะสำมำรถเสริมภำรกิจของงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยได้อีกส่วนหนึง่ ด้วย ซึ่งงบประมำณส่วนนี้จะเป็นกำรขอ
ใช้เงินสะสมเพื่อมำดำเนินกำร จะไม่กระทบกับแผนงำน/โครงกำร และงบ
พัฒนำของแต่ละหมูบ่ ้ำนนะครับ

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

-ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน คงได้รับทรำบถึงเหตุผล ตำมที่ท่ำนนำยกและ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง ได้นำเสนอรำยละเอียดให้ที่ประชุมรับทรำบแล้วนะ
ครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะสอบถำม หรืออภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
บ้ำง ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มผี ู้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
-ในเมื่อไม่มีผอู้ ภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ผมจะได้ขอมติที่
ประชุมนะครับ ว่ำจะเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อดำเนินงำนโครงกำร

๘
ติดตั้งหอประปำ(ขนำด 3.50x3.50) จำนวน 84,000 บำท (แปดหมื่นสี่
พันบำทถ้วน) ตำมที่ทำงท่ำนนำยก เสนอหรือไม่
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๒3 เสียง
- เสียง
- เสียง

-สรุปมติทปี่ ระชุมเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อดำเนินงำนโครงกำร
ติดตั้งหอประปำ(ขนำด 3.50x3.50) จำนวน 84,000 บำท (แปดหมื่นสี่
พันบำทถ้วน)ตำมที่ทำงท่ำนนำยก เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะ
ครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นำยถำวร สุกญ
ั ญำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขออนุญำตหำรือ
เรื่องปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องชำวบ้ำนหนองฮู หมู่ 13 ดังนี้
1. ของบประมำณก่อสร้ำงถนน คสล. ทำงลงไปเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง
พร้อมขยำยเขตไฟฟ้ำด้วย
2. ของบประมำณติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนเส้นบ้ำนหนองฮู-ท่ำสีไค
3. ขอสอบถำมเรื่องบประมำณซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตรหมู่บำ้ น
ละ 30,000 บำท ไม่ทรำบว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรได้ในช่วงไหนครับ
4. ชำวบ้ำนฝำกถำมเรื่องโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองฮูฝอยลม ไม่ทรำบว่ำตอนนีไ้ ด้ดำเนินกำรไปถึงขัน้ ตอนไหนแล้วครับ

นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 13

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมขอ
สอบถำมเรื่องกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ำมี
ปัญหำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมซ้ำซ้อน และผู้ออกเก็บค่ำธรรมเนียมยังออก
เก็บค่ำธรรมเนียมไม่เป็นระบบ ซึ่งเรื่องนี้ผมได้ทักท้วงในกำรประชุมครำว
ก่อนแล้ว แต่ยังพบปัญหำเดิมอยู่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยนะครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมขอ
อนุญำตสอบถำมเรื่องงบประมำณโครงกำรเงินผูกแขนผูส้ ูงอำยุประจำปี ไม่
ทรำบว่ำเมือ่ ไหร่จะได้รับ และผมของบประมำณเพื่อขยำยเขตประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 ประมำณ 10 ท่อน ด้วยนะครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมขอ
อนุญำตแจ้งเรื่องฝำยน้ำล้น หมู่ 4 ชำรุด ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อระบบ
ประปำหมู่บ้ำน ฝำกทำงกองช่ำงส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปตรวจสอบแก้ไขปัญหำด้วย
นะครับ

นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 12
นำยรัศมี สีนำค
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4

๙
นำยตุม้ ทอง อภัยโส
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนสมำชิกสภำ อบต.ท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ผมขอ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7
อนุญำตสอบถำมเรื่องโครงกำรงบเร่งด่วนที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบผู้ว่ำ
ไม่ทรำบว่ำตอนนีไ้ ด้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงกำรหรือยังครับ
นำยณัฐวุฒิ แพงจันทร์
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมขอตอบข้อสอบถำม
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
ของท่ำนสมำชิกสภำ หมู่ที่ 13 เรื่องทีข่ อรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ดำเนินงำนโครงกำรในหมู่บำ้ น ก็ขอให้ไปดำเนินกำรขั้นตอนประชำคม
หมู่บ้ำน เพื่อนำมำบรรจุในแผนพัฒนำตำบล และจัดทำงบประมำณ
ประจำปี ตำมขั้นตอนนะครับ
-เรื่องงบประมำณซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตร หมู่บ้ำนละ 30,000 บำท
เมื่องบประมำณเพียงพอจะรีบดำเนินกำรให้นะครับ
-เรื่องงบก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองฮู-ฝอยลม ปัจจุบนั
งบประมำณเดิมได้ตกไปแล้ว ซึ่งกำลังของบประมำณก่อสร้ำง ปี 2563 ไป
ใหม่ ซึ่งผลกำรพิจำรณำของสำนักงบประมำณเป็นอย่ำงไรจะได้แจ้งให้ทรำบ
อีกครัง้ หนึ่งนะครับ
นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
-เรื่องกำรออกเก็บค่ำธรรมเนียมของเจ้ำหน้ำที่ ซึง่ ได้ออกไปเก็บตำมหมู่บำ้ น
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ตำมตำรำงที่ได้แจ้งไปแล้ว แต่มีปญ
ั หำเรื่องคนที่ค้ำงค่ำธรรมเนียม จึงมี
ควำมจำเป็นต้องออกไปเก็บนอกแผนทีแ่ จ้งอยู่ และอีกอย่ำงมีผู้เสีย
ค่ำธรรมเนียมขยะบำงรำยมำเสียค่ำธรรมเนียม ที่ อบต. และแจ้งรำยชื่อไม่
ตรงกับฐำนข้อมูล จึงทำให้มกี ำรเก็บค่ำธรรมเนียมซ้ำซ้อน ซึง่ ทำงกองคลัง
จะนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
นำยปรีชำ กงภูธร
-ผมขออนุญำตตอบคำถำมผูส้ อบถำมเรื่องงบประเพณี หรืองบเงินอุดหนุน
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
สภำวัฒนธรรมตำบลท่ำดอกคำ ซึ่งในปีงบประมำณหน้ำอยำกจะให้ทำงสภำ
วัฒนธรรมดำเนินกำรเองทั้งกำรจัดทำโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน และกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ซึง่ ปัจจุบนั ทำงกองกำรศึกษำเป็นพี่เลี้ยงยังมี
ปัญหำในทำงปฏิบตั ิ ฝำกไปยังสภำวัฒนธรรมตำบลท่ำดอกคำ ด้วยนะครับ
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ
-แจ้งเรื่องกำรจัดงำนแข่งขันกีฬำท้องถิน่ สัมพันธ์ ระหว่ำงวันที่ 18-19
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ธันวำคม 2562 ณ สนำมกีฬำหน้ำที่ว่ำกำรอำเภอบึงโขงหลง ขอเรียนเชิญ
นักกีฬำทุกท่ำนเข้ำร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
นำงเพ็ง เชื้อคำจันทร์
หำรือกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม กำหนดจัดในวันที่ 27 ธันวำคม 2562 เวลำ 12.00 น. เป็น
ต้นไป โดยงบของขวัญของรำงวัลไม่ต่ำกว่ำ 300 บำท
นำงเพ็ง เชื้อคำจันทร์
หำรือกำรกำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ สมัย
ประธำนสภำฯ
สำมัญ ประจำปี 2563
มติที่ประชุม กำหนดสมัยประชุมดังนี้
๑. สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑4 – 28 กุมภำพันธ์ ๒๕๖3
๒. สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 เริม่ ตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 เมษำยน ๒๕๖3
3. สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 เริม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖3

๑๐
3. สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖3
5. วันเริ่มต้นประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖4
ตั้งแต่วันที่ ๑1 – 2๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ
- ปิดประชุมเวลำ

-ผมต้องขอขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และเจ้ำหน้ำที่ทกุ ท่ำน
นะครับที่มำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดกำรประชุมครับ
๑2.45 น.

ลงชื่อ

ปรีชำ กงภูธร ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ กงภูธร)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ลงชื่อ

เพ็ง เชือ้ คำจันทร์
ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

๑๑
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้ตรวจรำยงำนกำร
ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.............................................................................................

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสุขวี ัลย์ หมั่นบุญ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

