สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
............................................................................................................
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ สกุล
นายสมบัติ ชัยดี
นายนิวัตน์ ชัยดี
นายสำอาง ตุมา
นายชู สียางนอก
นายบัวเรียน สุภาษิต
นายพรมมา เพียรทะนี
นายวิโรจน์ ขาวพา
นายสุรัตน์ บุสำโรง
นางคำจันทร์ แสนสุข
นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
นายอุดม ข่าขันมาลี
นายบรรจง ศรียางนอก
นายลิ้นจี่ บรรเทา
นายชัยเดช สาระภี
นายมีชัย สิทธิดา
นายประสาท นันติ้ว
นายประยงค์ สุขประเสริฐ
นางวิภา คำอินทร์
นายพิชิต ภูมิทัศน์
นายชาย ศรีวิชา
นายปุ่น มะธิปิไข
นายเกษม ศรีลำดวน

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา ฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. ม.1
สมาชิก อบต. ม.2
สมาชิก อบต. ม.2
สมาชิก อบต. ม.3
สมาชิก อบต. ม.4
สมาชิก อบต. ม.5
สมาชิก อบต. ม.6
สมาชิก อบต. ม.7
สมาชิก อบต. ม.8
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.9
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.10
สมาชิก อบต. ม.11
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิก อบต. ม.12
สมาชิกสภาฯ ม.13
สมาชิก อบต. ม.13
สมาชิก อบต. ม.14
เลขานุการสภาฯ

สมบัติ ชัยดี
นิวัตน์ ชัยดี
สำอาง ตุมา
ชู สียางนอก
บัวเรียน สุภาษิต
พรมมา เพียรทะนี
วิโรจน์ ขาวพา
สุรัตน์ บุสำโรง
คำจันทร์ แสนสุข
จิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
อุดม ข่าขันมาลี
บรรจง ศรียางนอก
ลิ้นจี่ บรรเทา
ชัยเดช สาระภี
มีชัย สิทธิดา
ประสาท นันติ้ว
ประยงค์ สุขประเสริฐ
วิภา คำอินทร์
พิชิต ภูมิทัศน์
ชาย ศรีวิชา
ปุ่น มะธิปิไข
เกษม ศรีลำดวน

หมายเหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน
2
นายสุดใจ ไทยน้อย
3
นายปาน วิสัย
4
นายสมยศ อูปแก้ว
5
นายพฤษภพ เกิดศักดิ์
6
นางสุภาพร อิสระกูล
นางสาวอรอนงค์ ศิริโชติ
7
8
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
9.
น.ส.สิรินันท์ นันตื้อ
10. พ.จ.ต. ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต

ตำแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขาฯนายก อบต.
ผอ.กองช่าง
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
จพง.ธุรการ

ลายมือชื่อ
วัฒนชัย ประไกรวัน
สุดใจ ไทยน้อย
ปาน วิสัย
สมยศ อูปแก้ว
พฤษภพ เกิดศักดิ์
สุภาพร อิสระกูล

นักวิเคราะห์ฯ

พ.จ.ต.ยงกิจ

หมายเหตุ

อรอนงค์ ศิริโชติ

ไพฑูรย์ ศรีลาดหา
สิรินันท์ นันตื้อ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประจำที่ประชุม และประธานที่ ประชุม ได้นำจุด เทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัย
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
แจ้งเรื่องให้ระวังพายุ ระวังน้ำหลาก ให้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยา
-

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรื่อง รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563)
- ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัด ส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้
ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม
- ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
17 กรกฏาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิ จารณาร่างข้อบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 วาระที่สองขั้นแปรญัตติและวาระที่สาม ขั้นลงมติให้ตราเป็น
ข้อบัญ ญั ติ องค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธี การ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ข้อ 47
- คณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติต่อสภาฯ

-3- ลงมติ ตราข้อบัญ ญั ติ องค์การบริห ารส่วนตำบล เรื่ อง งบประมาณรายจ่า ยประจำปี
2564 หลั งจากที่ท างสภาได้ ประชุมกัน เพื่ อหาคณะกรรมการรับ แปรญั ตติเมื่อวันที่ 10
กรกฏาคม 2563 ได้ข้อสรุปคือ นายปุ่น มะธิปิไข เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นาย
พิชิต ภูมิทัศน์ เป็นรองประธานฯ นางวิภา คำอินทร์ เป็นกรรมการ นายชัยเดช เป็นกรรมการ
และนายประยงค์ สุ ข ประเสริ ฐ เป็ น เลขาคณะกรรมการแปรญั ต ติ ขอเชิ ญ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวรายงาน และประธานสภาฯได้กล่าวถึง วาระสองขั้นแปร
ญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 53,000,000 บาท เพื่อให้สภาฯ
เห็นชอบที่ประชุม - มติเห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง วาระที่สามขั้นลงมติ
เพื่อตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 53,000,000 บาท
ให้ตราเป็น ข้อบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่ประชุม - มติเห็นชอบ 19
เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปี 2563 จำนวน 2,900,000.-บาทเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89
เพื่อดำเนินการดังนี้
1. จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก ขยะขนาด 6 ตั น 6 ล้ อ แบบอั ด ท้ า ย (ราคามาตรฐานสำนั ก
งบประมาณ) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,400,000.-บาท(รายละเอียดครุภัณฑ์
แนบท้ายระเบียบวาระนี้)
2. ปรั บ ปรุ งศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ งเสริ ม อาชี พ ผู้ สู งอายุต ำบลโจดหนองแก
งบประมาณ 500,000.-บาท ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบวาระนีก้ ารพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายละเอียดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินสะสม ณ 30 มิถุนายน 2563
21,461,358.52 บาท
หัก 1. เงินเดือนฝ่ายการเมือง/ประจำ 6 เดือน
3,300,000.- บาท
2. สำรองกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 5,259,900.- บาท 8,559,900.- บาท
เงินสะสมคงเหลือ
12,901,458.52 บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 (ภัยแล้ง/จิตอาสาภัยพิบัติ)
495,976.- บาท
เงินสะสมคงเหลือสุทธิ
12,405,482.52 บาท
หัก 1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย 2,400,000.-บาท
2. ปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุประจำตำบล 500,000.-บาท
2,900,000.- บาท
เงินสะสมคงเหลือ
9,505,482.52 บาท
สำหรับวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ทางฝ่าบริหารได้แถลงให้
สภาได้รั บ ทราบนั้ น ให้ ส มาชิกสภาทุ กท่ านได้เปิดเอกสารแนบท้ายมีรายละเอียดของ(1)
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะคือ

-41. ตู้บ รรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ
น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
3. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
และอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในการประกาศทางเว็ปไซต์ของ อบต. ซึ่งการยื่นเสนอราคา
จะเป็นแบบ e-Bidding หรือ e-GP ราคาที่อนุมัติงบประมาณนี้เป็นราคาของกรมบัญชีกลาง
เป็นราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ
(2) ปรั บ ปรุ งศู น ย์พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตและส่ งเสริม อาชีพ ผู้ สูงอายุ ตำบลโจดหนองแก
งบประมาณ 500,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้ เป็นสรุปผลการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 ซึ่งทางเราจะปรับปรุงอาคารหลังเก่าของ อบต. โดยจะรื้อหลังคา
ออกเพื่อทำใหม่ และทุบผนังไม้อัดออกทั้งหมดเพื่อจะได้มีพื้นที่ใช้สอย และสะดวกสำหรับ
ผู้สูงอายุ ปรับปรุงห้องน้ำเก่าที่มีอยู่ในอาคารเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การใช้ห้องน้ำ ทุกท่านดูรายการต่อเติม ปรับปรุงอาคาร จะเห็นว่างบประมาณที่ทางกองช่าง
ได้ประมาณการจำนวนเงินลดลงคงเหลือ 450,000 บาท เพราะทางกองช่างได้ไปสำรวจ
มาแล้วว่าหลังคาเดิมมีเหล็กที่ยังใช้ได้อยู่ เราจะนำมาใช้และเปลี่ยนหลังคาใหม่ พร้อมทาสีทั้ง
ภายนอกและภายใน นายปุ่ น มะธิปิ ไข ได้ส อบถามเรื่องงบประมาณ ว่าทำไมถึงลดลง
50,000 บาท แต่ถ้ายังเป็นราคา 500,000 บาท ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงคือ สำหรับสรุปผล
การประมาณราคาค่าก่อสร้างลดลงนั้น เนื่องจากทางช่างได้ไปสำรวจอาคารหลังเก่าแล้วและ
พบว่ายังมีเหล็กอันเก่ายังใช้ได้ดีอยู่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ราคาจึงได้ลดลงเหลือ 450,000
บาท และเราไม่ได้ขยายอาคารเพียงแต่ปรับปรุงภายในและหลังคาเท่านั้น ที่ประชุม รับทราบ
มีมติเห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
ระเบี ย บวาระนี้ เป็ นการติดตามโครงการต่าง ๆ ในแต่ล ะหมู่บ้าน มีเอกสารแนบท้ายสรุป
โครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดำเนินการรอบที่ 2 ได้
ทำสัญญากับผู้รับจ้างแล้วทั้งหมด 7 โครงการเป็นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีโครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ส่วนโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 ดำเนิ น การ รอบที่ 3 มี 5 โครงการ ประมาณต้ น เดื อนสิ งหาคม
2563 จำได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ นายพิชิต ภูมิ
ทัศน์ สอบถามเรื่องงานไฟฟ้าว่าจะดำเนินการตอนไหน สำหรับโครงการไฟฟ้าของหมู่ที่ 13
จะเร่งดำเนินการให้ เรื่องที่ 2 คือโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามกำหนดการแนบท้าย
เราจะดำเนินงานในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ วัดรักชิตวัน หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด
โดยมีเป้าหมายคือ สมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด ฝ่ายปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอน
พาดหนองแวง และนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม จะเริ่มในเวลา 08.00 น.
การแต่งกายท่านใดที่มีชุดจิตอาสาให้ใส่ชุดจิตอาสาพระราชทาน ส่วนประชาชนทั่วไปใส่เสื้อ
โทนสีเหลือง พิธีจะแล้วเสร็จในเวลา 12.00 น. สำหรับเรื่องที่ 3 คือโครงการพาโรงเรียน
ผู้สูงอายุของตำบลโจดหนองแก ไปศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรก่อนจบการศึกษาของ
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ประธานสภา
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายก อบต.
ปลัด อบต.

โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ โดยในปีนี้จะพาไปไหว้พระธาตุพนม ที่จังหวัดนครพนม และ
แวะไหว้พระที่วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร เป็นการจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์
จะเดินทางในคืนวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ในเวลา 24.00 น. และจะพาศึกษาดูงานใน
วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
ครับ สำหรับรายงานการบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 มีท่านใดเห็นแย้ง หรือ
มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี/เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เรื่อง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
สำหรับวาระที่ 3 นี้ ผมขอให้ปลัดเป็นผู้ดำเนินการชี้แจง ครับ
ผมจะขอสรุปรายงานการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วง
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้ว เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า
กำหนดให้ ผู้บ ริห ารต้องรายงานผลการปฏิ บัติงานให้ ส ภาองค์การบริห ารส่ วนตำบลทราบ
อย่ างน้ อยปี ล ะ 1 ครั้ง ดังนั้น เพื่ อให้ การดำเนิน การดังกล่ าวเป็ นไปอย่างถูกต้อง จึงขอ
รายงานการปฏิบัติงานดังนี้ โครงการต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมมีอยู่ ตาม Power Point ที่จัดส่ง
ให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น
1. หมวดรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว (พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.4 หมวดสารธารณูปโภค
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ให้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559)
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

-66. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
7. ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
8. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยเงิน ค่ าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต.
ประธานสภาฯ รองประธานสภา ฯ สมาชิ กสภาฯ เลขานุการสภา อบต. และเลขานุการ
นายก อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
9. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ ายในการฝึ ก อบรม และการเข้ ารั บ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสาร Power Piont ที่จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ
แล้ว ทุกท่านดูไปด้วยการครับ
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2.1 ครุภัณฑ์
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน งบประมาณที่อนุมัติ 9,000 บาท
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตู 2 บาน งบประมาณที่อนุมัติ 11,900 บาท
- โต๊ะทำงานขนาดใหญ่ งบประมาณที่อนุมัติ 6,300 บาท
- โต๊ะพับเอนกประสงค์ งบประมาณที่อนุมัติ 22,000 บาท
- โต๊ะหมู่บูชา งบประมาณที่อนุมัติ 13,000 บาท
- เก้าอี้สำนักงาน งบประมาณที่อนุมัติ 19,000 บาท
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
- เครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณที่อนุมัติ 17,000 บาท
- อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ งบประมาณที่อนุมัติ 3,500 บาท
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ All In One งบประมาณที่อนุมัติ 16,800 บาท
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์ งบประมาณอนุมัติ 22,000 บาท
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ งบประมาณอนุมัติ 17,000 บาท
3) ครุภัณฑ์สำรวจ ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
- กล้องวัดระดับ งบประมาณที่อนุมัติ 34,000 (ไม่ดำเนินการจัดหา)
4) ครุภัณฑ์ DLTV ดำเนินการจัดซื้อแล้ว งบประมาณ 60,000 บาท
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนพาด หมู่
ที่ 2 งบประมาณ 343,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 338,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว
3) โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเตาเหล็ก งบประมาณที่
อนุมัติ 99,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

-74) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านศรีชมพู หมู่ที่
13 งบประมาณอนุมัติ 250,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5) โครงการซ่ อ มแซมถนนดิ น ลงหิ น คลุ ก บ้ า นหนองสิ ม หมู่ ที่ 11
งบประมาณอนุมัติ 418,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6) โครงการก่ อสร้างผนั งป้ องกัน ตลิ่ งลำห้ ว ยตำแย บ้ านประดู่ หมู่ ที่ 6
งบประมาณอนุมัติ 343,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 3 งบประมาณอนุมัติ 382,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาเหล็ก
หมู่ที่ 5 งบประมาณอนุมัติ 383,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ
หมู่ที่ 7 งบประมาณอนุมัติ 49,700 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง
หมู่ที่ 9 งบประมาณอนุมัติ 257,500 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11) โครงการก่ อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก ภายในหมู่ บ้ าน บ้ านหั ว
สะพาน หมู่ที่ 10 งบประมาณอนุมัติ 349,000 บาท ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชัยพล
ศิลป์ หมู่ที่ 12 งบประมาณอนุมัติ 21,700 บาท ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
13) โครงการก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าเอนกประสงค์ บ้ านสว่ า ง หมู่ ที่ 9
งบประมาณอนุมัติ 123,000 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
14) โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับถนน คสล. บ้านชัย
พลศิล ป์ หมู่ที่ 12 งบประมาณอนุมัติ 126,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
15) โครงการซ่อมแซมผิ ว ถนนลาดยางแอสฟั ล ต์ติกทั บถนน คสล. บ้าน
หนองแกคำ หมู่ที่ 14 งบประมาณอนุมัติ 384,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
16) โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับถนน คสล. บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 4 งบประมาณอนุมัติ 372,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
17) โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่
12 งบประมาณอนุมัติ 225,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
18) โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่
ที่ 1 งบประมาณอนุมัติ 404,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
ที่ประชุม
ประธานสภา
ที่ประชุม

รับทราบ
มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ
ไม่มี
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เรื่อง การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประธานสภา
เลขาสภา

สำหรับวาระที่ 4 นี้ ขอให้ทางเลขขาสภาฯ เป็นฝ่ายชี้แจงรายละเอียดต่าง ครับ
ในปี นี้ วั น ลอยกระทง ตามปี ป ฏิ ทิ น จะเป็ น เดื อ นตุ ล าคม 2563 เพราะปกติ ทุ ก ปี จะ
ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ของปี แต่ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะได้จัดกิจกรรมงานลอยกระทงเพื่อสืบงานประเพณี
วัฒนธรรมของไทย ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องประชาชนจึงต้องมีการเตรียมงานเพื่อให้
เกิดความเรียบร้อย โดยจะจัดกิ จกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน สำหรับกิจกรรมในภาค
กลางวัน นั้นจะมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1. การประกวดกระทง
สำหรับในปี 2563 นี้ เราจะประกวดกระทง 2 ด้าน คือ
1.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 1,000 บาท
รางวัลชมเชย รางวัลละ 800 บาท
1.2 ด้านความสวยงาม
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 1,000 บาท
รางวัลชมเชย รางวัลละ 800 บาท
แต่ ล ะหมู่ บ้ านต้ อ งจั ด ทำกระทงเพื่ อ ส่ ง เข้ า ประกวด โดยทางคณะกรรมการจะเป็ น
ผู้อำนวยการโรงเรียนภายในตำบลของเรา
2. กิจกรรมแข่งขันรำวงย้อนยุกต์
โดยจะให้ประชาชน อสม. หรือผู้นำ ได้จัดหาทีมรำวงย้อนยุกต์ แต่ละทีมจะมีไม่น้อยกว่า
8 คน ให้หาเพลงที่จะรำเองมีทั้งหมด 3 เพลง ท่าเต้น หรือการแต่งกาย รวมถึงการรักษา
เวลา จะมีค ะแนนให้ ห มด ในปี นี้ เราจะมีค ณะกรรมการมาจาก โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตำบล ภายในอำเภอพล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะมีเงิน
อุดหนุนทีมละ 3,000 บาท โดยรางวัลที่จะได้รับมีดังนี้
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 6,000 บาท
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 4,000 บาท
รางวัลชมเชย ๆ ละ 3,000 บาท
แข่งขันเสร็จประมาณช่วงบ่าย หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับรางวัล แต่จะมี
การมอบรางวัลในช่วงกลางคืน ก่อนที่จะดำเนินการประกวดนางนพมาศ
3. กิจกรรมการประกวดเสียงหัวเราะ
โดยจะให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปร่วมสมัครในการแข่งขันเสียงหัวเราะ เป็น
การแสดงออกที่มีสุขภาพจิตที่ดี ผู้สูงได้แสดงออกทางกาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้
สูงวัย โดยรางวัลที่จะได้รับมีดังนี้
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รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 400 บาท
รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 300 บาท
รางวัลชมเชย ๆ ละ 200 บาท
เราจะมอบรางวัลให้ผู้ที่ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ หลังจากแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรม
ในช่วงกลางวันจะมี 3 กิจกรรม
นายปุ่น มะธิปิไข
ผมขอสอบถามว่าในปีนี้ เราไม่มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางน้ำใช่หรือไม่
เลขาสภา
ครับ ในปีนี้ น้ำในสระด้านหลังสำนักงาน มีไม่มากเกรงจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมแข่งขัน จึงของดไว้ก่อน
ภาคกลางคืน เป็นการประกวดนางนพมาศ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของกิจกรรมงานลอยกระทง
โดยทางสมาชิก ฯ จะต้องดำเนินการมองหานางงามในหมู่บ้านของท่านเพื่อส่งเข้าประกวด
นางนพมาศของเราต้องมีภูมิลำเนาภายในตำบลโจดหนองแก อายุตั้งแต่ 15 -25 ปี สำหรับ
การประกวดจะมีประกวดรอบแรกในห้ องประชุมองค์การบริห ารส่ ว นตำบล ในช่ว งเวลา
18.00 น. หลังจากนั้น พอประธานในพิธีเดินทางมาถึง บริเวณงานผู้เข้าประกวดนางนพมาศ
คณะกรรมการจัดงาน และพี่น้องประชาชน ร่วมกันลอยกระทงที่บริเวณท่าน้ำ หลังจากนั้น
จะดำเนินการดังนี้
- คณะกรรมการการจัดงานบนเวที
- เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีมอบรางวัล กระทงสวยงาม กระทงที่มีความคิดสร้างสรรค์ รำวงประยุกต์
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- จุดพลุไฟฉลองงานลอยกระทง โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ
- ประธานในพิธี ร่วมรำวงกับพี่น้องประชาชน
หลังจากนั้น ผู้ที่เข้าประกวดจะต้องขึ้นประกวดบนเวที อีก 2 รอบ จึงจะมีการตัดสิน และ
สลับกับเชียร์รำวงตลอดงาน กิจกรรมจะดำเนินการไปจนถึงเวลา 24.00 น.
ประธานสภา
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้ ผู้เข้าประกวดคงจะมีแต่งามๆ และมีความสามารถในการ
แสดงออก มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภา
ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือหารือต่ออีกหรือไม่
นายชัยเดช สาระภี
ผมขอสอบถามเรื่องถนนที่ผ่านบ้านหัวสะพาน นั้น ถึงแม้จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว แต่
เนื่องจากฝนตกมาและรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้วิ่งทับลงไป ทำให้เกิดเป็นหลุมขึ้น ดังนั้นผม
ขอให้ทางกองช่าง หรือทางฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่ อนงานลอยกระ
ทางที่จะมาถึงนี้ครับ
นายก อบต.
ครับ เกี่ย วกับ ถนนที่เป็น หลุ มนั้น ทางองค์การบริห ารส่ ว นตำบลโจดหนองแก ได้เล็ งเห็ น
ความสำคัญ จะได้ดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จก่อนงานลอยกระทง
นายประยงค์ สุขประเสริฐ ผมขอสอบถามเกี่ยวกับกองทุน อปพร. ในกรณีที่สมาชิกอปพร. ได้ เสียชีวิตลง ทางกองทุนได้
มีเงินช่วยเหลือหรือไม่ครับ
นายก อบต.
สำหรับเงินช่วยเหลือกองทุน อปพร. เก็บไว้เฉพาะค่ารักษาพยาบาล ในโอกาสต่อไปเราอาจจะ
มีกองทุนในการฌาปนกิจ
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นายก อบต.
ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ครับ ผมเห็นว่าเรื่อง อปพร. นั้นเราควรมีการจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเงิ นช่วยเหลือ หรือ
เงินบริจาค ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
รับทราบครับ ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการในเรื่องนี้
ครับ
มีท่านใดจะเพิ่มเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ
ไม่มี
- ครับวันนี้เราได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ทำหน้าที่ของ
ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว สำหรับการประชุมครั้งต่อไปผมจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบในภายหลัง
- ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสิรินันท์ นันตื้อ)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายเกษม ศรีลำดวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
(ลงชื่อ

ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมบัติ ชัยดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ตรวจสอบแล้ว
(ลงชื่อ) ..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิวัตน์ ชัยดี)
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการ
(นายสำอาง ตุมา)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

