๑

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลสวนหม่อน
สมัยสามัญประจาปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่ อน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
๑
นายกงทอง
๒
นายชัยพร
๓
นายเทิดศักดิ์
๔
นายคมสัน
๕
นางนิรมล
๖
นายบุญเรือน
๗
นางเจษฎาวัลย์
8
นายบุญมี
9
นายจงรักษ์
10 นายแสงอาทิตย์
11 นายสารอง
๑2 นายนิยม
๑3 นายสุขสันต์
๑4 นายมังกร
๑5 นายภานุวัชร
๑6 นายสุดใจ
๑7 นายบุญถม
๑8 นายทองปน

สกุล
นาเหล็ก
ศรีลาชม
คนมีสัตย์
รู้สงกาย
สามล
สีนุ
แก้วสมบัติ
หมู่มูลตุ่น
หล้าปุย
น้อยหา
ผางแพ่ง
เนตรซิว
โทดา
ชูเชิด
บุญเทพ
ประกายศรี
ซื่อตรง
คันทะพรม

หมู่ที่
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
4
๕
5
๖
๖
๗
๗
๘
๙
๙
๑๐

ตาแหน่ง
ประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
รองประธานสภาอบต.

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
กงทอง นาเหล็ก
ลา
ชัยพร ศรีลาชม
เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
คมสัน รู้สงกาย
นิรมล สามล
บุญเรือน สีนุ
เจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ
บุญมี หมู่มูลตุ่น
จงรักษ์ หล้าปุย
แสงอาทิตย์ น้อยหา
สารอง ผางแพ่ง
นิยม เนตรซิว
สุขสันต์ โทดา
มังกร ชูเชิด
ภานุวัชร บุญเทพ
สุดใจ ประกายศรี
บุญถม ซื่อตรง
ทองปน คันทะพรม

19

นายวัชรินทร์

สีดาโคตร

10

สมาชิกสภา อบต.

วัชรินทร์ สีดาโคตร

20
21
22
23
24
25
26
๒7
28

นางนีระดาพร
นางกรองใจ
นายพิสิทธิ์
นายพิเชษฐ์
นางแดง
นายพวน
นายประยูร
นายสนั่น
นายไกรสิทธิ

โสชาลี
เชื้อบุญมา
พันชาติ
ปานด้วง
ศรทศพล
ชัยฉลาด
ศรีโพนเพ็ก
กาเตื่อย
จาปามี

11
๑๑
๑๒
12
13
13
๑๔
14

สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ปลัดอบต./เลขานุการสภา

นีระดาพร โสชาลี
กรองใจ เชื้อบุญมา
พิสิทธิ์ พันชาติ
พิเชษฐ์ ปานด้วง
แดง ศรทศพล
พวน ชัยฉลาด
ประยูร ศรีโพนเพ็ก
สนั่น กาเตื่อย
ไกรสิทธิ จาปามี

ลา

๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายธนวรรธน์
สังข์ทอง
นายก อบต.
ธนวรรธน์ สังข์ทอง
๒
นายปิ่น
ขันธิรัตน์
รองนายกอบต.
ปิ่น ขันธิรัตน์
๓
นายประหยัด
เจริญสุข
รองนายกอบต.
ประหยัด เจริญสุข
๔
นายประสิทธิ์
บุญสิทธิ์
เลขานุการนายก อบต.
ประสิทธิ์ บุญสิทธิ์
๕
นายชัยชนะ
ภิรมย์ไกรภักดิ์
ที่ปรึกษานายก อบต.
ชัยชนะ ภิรมย์ไกรภักดิ์
6
นางวรางค์สิริ
ศศิวรินทร์กุล
รองปลัด อบต.สวนหม่อน
วรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
7
นายเฉลิม
โคตรทา
ผู้อานวยการกองช่าง
เฉลิม โคตรทา
8
นางรัตน
พิมาลัย
หัวหน้าสานักปลัด
รัตน พิมาลัย
9
นายทรงเดช
เชาชื่น
นักทรัพยากรบุคคล
ทรงเดช เชาชื่น
10 นางพิมลรัตน์
ยศราวาส
ผู้อานวยการกองคลัง
พิมลรัตน์ ยศราวาส
๑1 น.ส.มานิดา
คาภู
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
มานิดา คาภู
12 น.ส.อุมาภรณ์
นาเหล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุมาภรณ์ นาเหล็ก
๑3 นายสมพร
พิมมะสอน
ผู้ใหญ่บ้าน
สมพร พิมมะสอน
๑4 นายพรเทพ
กองค้า
ผอ.รพสต.บ้านกอก
พรเทพ กองค้า
๑5 นายสมบัติ
ปานด้วง
ผู้ใหญ่บ้าน
สมบัติ ปานด้วง
๑6 นายประสงค์
สุดวิเศษ
ประธาน อสม.
ประสงค์ สุดวิเศษ
17 นายทักสิน
หินวิเศษ
นิติกร
ทักสิน หินวิเศษ
18 น.ส.อมรรัตน์
บุญมาธรรม
นักพัฒนาชุมชน
อมรรัตน์ บุญมาธรรม
19 นางสาววันวิสา
เจริญสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
วันวิสา เจริญสุข
20 น.ส.ฐานิตา
คนมีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ฐานิตา คนมีสัตย์
21 นายสุขสันต์
ภาวะรัตน์
จพง.ป้องกันฯ
สุขสันต์ ภาวะรัตน์
22 นายยุพราช
พระนาศรี
จพง.ป้องกันฯ
ยุพราช พระนาศรี
23 นางสาวบุณยานุช
ดินจันทร์
ผช.จนท.ธุรการ
บุณยานุช ดินจันทร์
24 นายวิลาศ
ชาลีกัน
พนักงานขับรถยนต์
วิลาศ ชาลีกัน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายไกรสิทธิ จาปามี วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัย สามัญประจาปี สมัยแรก
ปลัด อบต.
ของปี พ.ศ.2563 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
สวนหม่อน เข้าประชุม จานวน 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องจากวันนี้ท่า นกงทอง
นาเหล็ก ประธานสภาฯ ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มถึ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 17 วรรค 2 จึงขอเชิญ ทองปน คั น ทะพรม รองประธานสภาฯ
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯโดยเป็นประธานในการประชุมสภาฯในครั้งนี้ จึ ง ขอเชิ ญ
รองประธานสภา กล่าวเปิดการประชุม

๓

นายทองปน คันทะพรม สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ
รองประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตาบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุ ก ท่ า น วั น นี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัย สามัญประจ าปี สมั ย แรกของปี
พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณา 1 เรื่อง 1 ญัตติและเมื่อสมาชิก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวน
หม่อนครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อน
สมัยสามัญประจาปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายทองปน คันทะพรม 1.1 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญประจาปีสมัยแรก
รองประธานสภาฯ
ของปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2563
1.2 ขอบคุณสมาชิก ทุ ก ท่ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด งานเทศกาลกล้ ว ยไม้ ป่ า บานและของดี เ มื อ ง
มัญจาคีรี ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายทองปน คันทะพรม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
นองประธานสภาอบต. ตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลสวนหม่อนได้พิมพ์รายงานการประชุมสภาฯส่งแนบไปกับหนังสื อเชิญประชุมแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบังคั บ การประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 กล่ า วว่ า การแก้ ไ ข
ถ้อยคาใดในรายงานการประชุมสภาให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้อ งถิ่น
ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมราย
งานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอานาจของมติสภาแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ซึ่ ง สมาชิ ก ฯทุ ก ท่ า น
คงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ มาแล้ ว หากมี ข้ อ ความใดที่ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ หรื อ จะ
แก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเชิญเสนอ ต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมแก้ไข เพิ่มเติมต่อไป
ที่ประชุม
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข
นายทองปน คันทะพรม ในเมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผม
รองประธานสภาฯ
จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้ อ ๗๔ ขอมติ ที่ ป ระชุ มสภาฯ ว่ า รั บ รองรายงานการ
ประชุม
โดยขอให้ยกมือ
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จานวน ๒6 คน และที่ประชุมสภาฯมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62 ดังนี้
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
ญั ตติ ก ารพิ จ ารณาการก าหนดสมั ย ประชุ ม สมั ย สามั ญ ประจ าปี พ.ศ. 256 3 และ
นายทองปน คันทะพรม พิจารณากาหนดสมัยประชุมสามั ญ สมัยแรกประจาปี ประจาปี พ.ศ. 2564 (ตาม
รองประธานสภา ฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36) รายละเอียดขอ เชิญท่านเลขานุการสภาฯชี้แจง

๔

นายไกรสิทธิ จาปามี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 แก้ ไ ข
ปลัดอบต./เลขานุการฯ เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 และ พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 53 ) ข้ อ 11 เมื่ อ มี
ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น
และให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ ย วกั บ การประชุ มสมั ย สามั ญ ดั ง นี้ (3)
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลก าหนดว่ า ปี นั้ น จะมี กี่ ส มั ย
ประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ ล ะสมั ย ในปี นั้ น มี ก าหนดกี่ วั น
ให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุ มสามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไปและมี ก าหนดกี่ วั น
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุ มให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนั้นกาหนด
การกาหนดสมัยประชุมประจาปี 2563 ก าหนดสองไม่ เ กิ น สี่ ส มั ย และในแต่ ล ะสมั ย จะเริ่ ม
เมื่อใดและแต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน ให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุ มสามั ญ ประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน การก าหนดสมั ย ประชุ มและวั น เริ่ มประชุ มให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด ตาม พรบ.สภาตาบลและองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 53 วรรคที่ 4
กาหนดไม่เกิน 15 วันและกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี 2563 ปีถัดไป
นายไกรสิทธิ จาปามี ขอนาเรียนข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณากาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ตามระเบียบ
ปลัด อบต./เลขานุการฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ.2561 ซึ่งตามระเบียบในการติดตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ ติ ด ตาม
ประเมินผลแผนเดือน ภายในเดือนธันวาคมปีละ 1 ครั้ง และเดื อ นสิ ง หาคมเป็ น ช่ ว งเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคมและเดื อ นธั น วาคม เป็ น การ
รายงานผลการปฏิบัติ ง านนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตามที่ แ ถลงนโยบายไว้ กั บ สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและการรายงานติดตามประเมินผลแผนจะต้ อ งรายงานภายในเดื อ น
ธันวาคมของทุกปี
ที่ประชุม
รับทราบ
นายทองปน คันทะพรม ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาเสนอว่าในปี พ.ศ.2563 นี้จะกาหนดสมัยประชุมสมัย
รองประธานสภาฯ
สามัญประจาปีกี่สมัย
นางเจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ
เสนอ 4 สมัย
สมาชิก อบต.ม.4
ผู้รับรอง 1.นางนิระดาพร โสชาลี ส.อบต.ม.11
2.นายมังกร ชูเชิด ส.อบต.ม.7
นายทองปน คันทะพรม ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอกาหนดสมัยประชุมสามั ญ 4 สมัย มีท่านใดจะเสนอแตกต่างจาก
รองประธานสภาฯ
นี้หรือไม่ ปรากฎว่าไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแตกต่างผมขอมติ
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
นายทองปน คันทะพรม ขอให้สภาฯได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีพ.ศ.2563 สมัยที่ 1
รองประธานสภาฯ
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ เสนอขอให้สมัยสามัญ สมัยแรก เป็นสมัยสามัญสมัยที่ 1 เดือน กุมภาพั น ธ์ โดยเริ่ มตั้ ง แต่ วั น ที่
สมาชิก อบต.ม.2
3-17 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้รับรอง 1.นายสารอง ผางแพ่ง ส.อบต.ม.6
2.นายบุญมี หมู่มูลตุ่น ส.อบต.ม.4
นายทองปน คันทะพรม ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอขอให้สมัยสามัญ สมัยแรก เป็นสมัยสามัญสมัยที่ 1 สมัยประชุม
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รองประธานสภาฯ

สามัญประจาปีสมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-17 กุ มภาพั น ธ์ 2563 นั้ น มี
ท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่ ปรากฎว่าไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแตกต่างผมขอมติ
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
นายทองปน คันทะพรม ขอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2
รองประธานสภาฯ
นางนิระดาพร โสชาลี เสนอ เดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2563
ส.อบต.ม.11
ผู้รับรอง 1.นางเจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ ส.อบต.ม.4
2.นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ ส.อบต.ม.2
นายทองปน คันทะพรม ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ประจาปี
รองประธานสภาฯ
2563 เดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2563 มี ท่ า นใดจะเสนอแตกต่ า ง
จากนี้หรือไม่ปรากฎว่าไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแตกต่างผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
นายทองปน คันทะพรม ขอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3
รองประธานสภาฯ
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ เสนอ เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2563
ส.อบต.ม.4
ผู้รับรอง 1.นายสารอง ผางแพ่ง ส.อบต.ม.6
2.นายบุญมี หมู่มูลตุ่น ส.อบต.ม.4
นายทองปน คันทะพรม ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ประจาปี
รองประธานสภาฯ
2563 เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2563 มีท่านใดจะเสนอแตกต่ า งจาก
นี้หรือไม่ปรากฎว่าไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแตกต่างผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
นายทองปน คันทะพรม ขอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4
รองประธานสภาฯ
นายสารอง ผางแพ่ง เสนอ เดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2563
ส.อบต.ม.6
ผู้รับรอง 1.นายมังกร ชูเชิด ส.อบต.ม.7
2.นายจงรักษ์ หล้าปุย ส.อบต.ม.5
นายทองปน คันทะพรม ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ประจาปี
รองประธานสภาฯ
2563 ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2563 มีท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่
ปรากฎว่าไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแตกต่างผมขอมติ
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
นายทองปน คันทะพรม ขอให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถั ดไป (ปี 2564) จะเริ่มเดือนไหน
รองประธานสภาฯ
ช่วงวันที่เท่าไหร่
นางแดง ศรทศพล
เสนอ เดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2564
ส.อบต.ม.13
ผู้รับรอง 1.นายพิเชษฐ์ ปานด้วง ส.อบต.ม.12
2.นางนิระดาพร โสชาลี ส.อบต.ม.11
นายทองปน คันทะพรม ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2564
รองประธานสภาฯ
ระหว่างวันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2564 มีท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแตกต่างผมขอมติ
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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นางพิมลรัตน์ ยศราวาส 4.1 รายงานแสดงผลการดาเนิ นงาน ประจาปี พ.ศ.2563
ผอ.กองคลัง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
รายการ รายรับ
ประมาณการรายรับ
รับจริง ประจาปี 2563
ปี 2563
ภาษีอากร
360,000
5,140.00
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
211,200
106,639.30
รายได้จากทรัพย์สิน
350,000
249,560.16
รายได้จากสาธารณูปโภค
รายได้เบ็ดเตล็ด
260,000
64,780.00
รายได้จากทุน
5,000
รัฐบาลจัดสรรให้
18,740,000
7,629,023.11
อุดหนุนทั่วไป
27,073,800
9,418,750.30
รวมรายรับทั้งสิ้น
47,000,000
17,224,332.71
รายการ รายจ่าย
ประมาณรายจ่าย
จ่ายจริง ประจาปี 2563
ปี 2563
งบกลาง
19,571,808
39,366.40
เงินเดือน
2,689,570
257,460
ค่าจ้างชั่วคราว
9,124,196
777,190
ค่าตอบแทน
1,614,000
69,402
ค่าใช้สอย
4,045,410
213,117.76
ค่าวัสดุ
1,728,700
116,967.28
ค่าสาธารณูปโภค
470,000
18,008.32
เงินอุดหนุน
2,441,316
120,000
รายจ่ายอื่น
ค่าครุภัณฑ์
140,600
15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง
5,174,400
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
47,000,000
1,611,511.76
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง
999,641.59
ที่ประชุม
รับทราบ
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ สอบถามโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้า บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2
ส.อบต.ม.2
นายไกรสิทธิ จาปามี โครงการอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการกาหนดราคากลาง โดยทุกโครงการทั้ง
ปลัดอบต./เลขานุการฯ ในข้อบัญญัติปี 62 และโครงการจ่ายจากเงินสะสม ได้ทารูปแบบรายการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางครบทุกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง
นางนิระดาพร โสชาลี ขอสอบถาม 4 เรื่องค่ะ
ส.อบต.ม.11
1.เรื่องการจัดเก็บขยะล่าช้ามาก
2.เบี้ยยังชีพผู้พิการผู้สูงอายุ ไม่มีรายชื่อ ตกหล่นทาให้ผู้สูงอายุผู้พิการได้รับความเดือดร้อน
3.ออกประกาศ คาสั่งดูแลป่าชุมชน
4.โครงการบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ล่าช้ามาก
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นายไกรสิทธิ จาปามี ขอเรียนชี้แจง 1.การจัดเก็บขยะปัญหาเกิด เนื่องจากพนักงานบางคนลา หรือบาง
ปลัดอบต./เลขานุการฯ วันไม่มาปฏิบัติงานทาให้การจัดเก็บล่าช้าบ้างแต่ได้กาชับให้ออกปฏิบั ติงานให้เป็นไปตาม
กาหนดไว้ในแต่ละวันตามตารางออกปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้ขยะสะสมโดยการจัดเก็ บ จะหยุ ด
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้นส่วนวันหยุดวันอื่นที่ตรงกับวันนักขัตฤกษ์ ยังปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดิม ซึ่งหากมีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องได้เรียกพนักงานมาว่ากล่าวแนะนาและวาง
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอยู่แล้วรวมถึงเรื่อง รถบรรทุกน้า ได้เชิญมา
พูดคุยแล้วต้องมีความรับผิดชอบปฏิบั ติหน้าที่ เวลา 08.30-16.30น.เกิ ดเหตุขึ้น ติดต่ อไม่ ได้
ปัญหาเกิดขึ้นกับคนมากกว่าอุปกรณ์ถ้าเกิดเหตุอี กครั้งจะบันทึกรายงานเสนอผู้ บริหาร จะ
พยายามพุดคุย สร้างมาตรการให้เขามีความกระตือรือร้นในการทางาน
2.เรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม เราบันทึกเลขบัญชีเข้า
ระบบไม่ครบ เกิดปัญหาโอนเงินให้ไม่ครบ ยืมเงินอบต.มาจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ แก้ปัญหาโดย
เอาแต่คนที่มีชื่อในระบบมาจ่ายก่อน คนที่ไม่มีชื่อเลยไม่ได้รับเงิน ให้เป็นตกเบิกในเดือนต่อไป
เจ้าหน้าที่จะแก้ไขข้อมูลให้ได้รับทุกคนในเดือนมีนาคมทุก คน
3.โครงการก่อสร้างบ้านสวนหม่อนอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
นางรัตน พิมาลัย
เนื่องจากเกิดปัญหากรมบัญชีกลางไม่สามารถแยกหมู่บ้านให้ได้ จึงทาให้ทาข้อมูลไม่ทัน
หัวหน้าสานักปลัด
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ สอบถามเรื่อง นางเสี่ยน บุราณรัตน์ เสียชีวิตเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ได้รับเงิน
ส.อบต.ม.2
เบี้ยยังชีพคนพิการ แต่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพหรือไม่
น.ส.อุมาภรณ์ นาเหล็ก นางเสี่ยน บุราณรัตน์ เสียชีวิตเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ยังมีสิทธิได้รับเงินเบี้ย
นักวิเคราะห์ฯ
ยังชีพผู้สงู อายุเช่นเดียวกับเบี้ยความพิการ แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลวัน
เดือนปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง จึงยังไม่สามารถจ่ายได้ตอนนี้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
รอตกเบิกเดือนมีนาคมค่ะ
นางแดง ศรทศพล
ไฟไหม้บ้านชีวังแคน รถน้า อบต.สวนหม่อนไม่ออกไปดับไฟรถเทศบาลกับกุ ดเค้าออกไปช่วย
ส.อบต.ม.13
ดับไฟ
นายธนวรรธน์ สังข์ทอง ได้คุยกับปลัดปรึกษาหารือกันเรื่องการแก้ไขปัญหากรจัดเก็บขยะและการออกบริการดับไฟ
นายก อบต.
เราจะแก้ไขปัญหาเรียกพนักงานมาพูดคุยเรืองการทางาน หรือปัญหาเกิดจากรถเสียรถพัง
ถ้าพนักงานไม่เอาใจใส่ในการทางานต้องว่ากล่าวตักเตือน ไม่ปฏิบัติคงต้องทาบันทึกให้
รับทราบ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้าทางานไม่ดีก็คงต้ องประเมินตามนั้น
ที่ประชุม
รับทราบ
นายทองปน คันทะพรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีก หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีในเมื่อที่
รองประธานสภาฯ
ประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น สมั ย สามั ญ
ประจาปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕63 แล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกฯทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ มาประชุ มโดย
พร้อมเพรียงกัน และสั่งปิดการประชุม เวลา ๑1.3๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายไกรสิทธิ จาปามี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
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เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกงทอง นาเหล็ก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 1
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสารอง ผางแพ่ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 6
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายบุญเรือน สีนุ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 3
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 2
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
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