สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 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
แจ้งเรื่องให้ระวังโรคไข้หวัดที่มีไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ยังวางใจไม่ได้ กลัวระบาด
รอบสองให้เฝ้าระวังจากโรคระบาดนี้
-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563)

ประธานสภาฯ

- ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัด ส่งสำเนา
บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้
ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม
- ผมขอสรุปสาระสำคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 22 (3) เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า ง
แผนพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
พิจารณาอนุมัติและลงนามประกาศใช้ เป็นการปรับให้สอดคล้องกับปัญหาความ

เลขานุการสภาฯ

-3ต้องการของทั้ง 14 หมู่บ้านเพื่ อนำไปจัดทำข้อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2564 ( รายละเอียดตามเอกสารนบท้ายระเบียบวาระนี้)
ประธานสภาขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้สภาทราบ โดยนายปาน วิสัย รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ชี้แจงการเพิ่มเติม (ปรับปรุง) โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
-คณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ซึ่ ง
โครงการที่เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่กำหนดมี
ระยะเวลาห้ า ปี การจั ด ทำเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ผ่ า น
กระบวนการท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่
2/2563 ฉบั บ นี้ จัด ทำขึ้ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้อนของประชาชน และจำเป็ น
เร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม
และคุณ ภาพชีวิต หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่
ประชาชนในเขตตำบลโจดหนองแก อย่างสูงสุด และขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ที่ได้ร่วมมือกันส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติมแก้ไข และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ตามรายละเอียดโครงการพัฒนาในแบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา โครงการ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เป็นเงิน 90,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพิ่มเติมมีดังนี้ (เอกสารแนบหน้าที่ 3)
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม กว้าง 2 เมตร ยาว 37
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพื่อให้การคมนาคมภายในหมู่บ้านมีความสะดวก
2. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ กว้าง 2 เมตร
ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพื่อให้การคมนาคมภายในหมู่บ้านมี
ความสะดวก
3. โครงการล้ อ มรั้ว ลวดหนามบริเวณองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล เพื่ อ ให้ อาคาร
สำนักงานมีความปลอดภัย
4. โครงการก่อสร้างอาคารส้วมสาธารณะ (แบบ 4 ห้อง) เพื่อบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
-แผนงานการเคหะและชุมชน มีดังนี้ (เอกสารแนบหน้าที่ 4)
1. โครงการวางท่ อ ระบายน้ ำข้ างทางพร้อ มบ่ อ พั ก หมู่ ที่ 14 บ้ านหนองแกคำ
เพือ่ ให้การระบายน้ำได้สะดวกและไม่มีน้ำเสียในชุมชนปลอดเชื้อโรคสะสม
2. โครงการแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะเป็นการอุดหนุนการไฟฟ้า

-4รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาฯ ที่แก้ไข (เอกสารแนบ หน้าที่ 5-7)
1. โครงการซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลั ง เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่ ำ กว่ า 170 กิ โ ลวั ต ต์ แบบเปิ ด ข้ า งเทท้ า ย
เปลี่ยนแปลงเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณที่
อนุมัติจำนวน 2,400,000 บาท อยู่ในบัญ ชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 อ้างอิงใน
แผนหน้าที่ 18 ลำดับที่ 1
2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ลงยางมะตอย หมู่ที่ 9 บ้านสว่าง เดิ มจะเป็ น
โครงการในปี 2565 แต่แก้ไขเป็น ปี 2564 งบประมาณอนุมัติ 410,000
บาท อ้างอิงในแผนหน้า 49 ลำดับที่ 28
3. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก เดิม
จะเป็ น โครงการในปี 2565 แต่ แ ก้ ไขเป็ น ปี 2564 งบประมาณอนุ มั ติ
410,000 บาท อ้างอิงในแผนหน้า 60 ลำดับที่ 7
4. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม เดิมเป็น
โครงการในปี 2565 แต่แก้ไขเป็น ปี 2564 งบประมาณอนุมัติ 402,000
บาท อ้างอิงในแผนหน้า 60 ลำดับที่ 8
5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิล ป์ เดิมเป็นโครงการ
ก่ อ สร้ า งร่ อ งระบายน้ ำ เปลี่ ย นแปลงเป็ น วางท่ อ ระบายน้ ำ พร้ อ มบ่ อ พั ก
งบประมาณอนุมัติ 343,000 บาท อ้างอิงในแผนหน้า 59 ลำดับที่ 5
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ เดิมเป็นโครงการในปี
2562 แต่แก้ไขเป็น ปี 2564 งบประมาณอนุมัติ 57,000 บาท อ้างอิงใน
แผนหน้า 45 ลำดับที่ 10
7. โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู เดิมเป็นขยายถนน คสล.แต่
เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณอนุมัติ 57,000 บาท อ้างอิง
ในแผนหน้า 45 ลำดับที่ 10
โดยนายประยงค์ สุขประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างอาคาร
ส้วมสาธารณะ ว่าทำไมงบประมาณถึงแพงมาก ส่วนรถขนขยะจากที่เคยคุยว่า 3,900,000
บาท เพราะอะไรราคาถึงได้ลดลงเป็น 2,400,000 บาท เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง
คือ การที่งบประมาณสร้างส้วมสาธารณะทั้งหมด 4 ห้อง เพื่อรองรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในแต่ละปีได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ห้องน้ำที่มีอยู่ในอาคารมี ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อจัดทำส้วม
สาธารณะ ส่วนรถเก็บขนขยะ จากราคาที่ 3,900,000 บาท ลดลงเป็นราคา 2,400,000
บาท นั้น เนื่องจากราคานี้เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากจะต้องการราคา 3,900,00
บาท จะต้องมาหาครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ดังนั้น ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ทางเราได้
กำหนดไว้ไม่ควรเกิน 2,400,000 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2
เสียง
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เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2564 ในวาระแรก ขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ข้อ 47 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
3842 ลงวัน ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทั้งสิ้น 53,000,000.-บาท
ดำเนินการแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564
อภิปรายร่างขอบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564
ลงมติ / แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณปี 2564
ทางฝ่าบริหารได้แถลงดังนี้ นายปาน วิสัย บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่ วนตำบลโจดหนองแก จะได้เสนอร่างข้อ บัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต่ อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนอง
แกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ปัจจุบัน มีดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จำนวน 50,608,017.47 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน 21,137,271.12 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม
จำนวน 17,352,394.20 บาท
1.1.4 รายการกันเงินก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน
บาท
1.1.5 กันเงินไว้ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ก่อ จำนวน 796,000.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน
(1) รายรับจริง จำนวน 39,174,386.21 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จำนวน 38,212.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต จำนวน 183,981.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จำนวน 381,533.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพานิช จำนวน
0.00
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน 141,720.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จำนวน
0.00
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 17,230,816.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 21,198,123.00 บาท
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(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,930,178.16 บาท ประกอบด้วย

(4)
(5)
(6)
(7)

งบกลาง
จำนวน 10,532,186.00 บาท
งบบุคลากร
จำนวน 9,811,541.10 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน 5,656,411.06 บาท
งบลงทุน
จำนวน 2,283,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จำนวน
0.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
จำนวน 1,646,940.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 92,724.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 324,087.40 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

งบประมาณรายรับประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
จำนวน 303,000.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
จำนวน 251,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จำนวน 400,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน 200,000.00 บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง
จำนวน 1,154,800.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน 25,010,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 26,835,200.00 บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น
จำนวน 53,000,000.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

จำนวน 16,332,660.00
จำนวน 15,990,180.00
จำนวน 12,368,960.00
จำนวน 6,182,200.00
จำนวน 2,126,000.00
จำนวน 53,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ายตามแผนงานในด้านต่าง ๆ
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวน 15,435,020.00 บาท
จำนวน 200,000.00 บาท
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แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

จำนวน 8,852,720.00 บาท
จำนวน 1,259,000.00 บาท
จำนวน 408,000.00 บาท
จำนวน 1,070,000.00 บาท
จำนวน 660,000.00 บาท
จำนวน 8,392,600.00 บาท
จำนวน 70,000.00 บาท
จำนวน 16,332,660.00 บาท
จำนวน 53,000,000.00 บาท

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลโจดหนองแก และโดยอนุ มั ติ ข อง
นายอำเภอพล . ให้ นายกองค์ การบริห ารส่ วนตำบลโจดหนองแก มีห น้ าที่รักษาการให้
เป็นไปตามบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำหรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่
บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติที่ได้ส่งให้สมาชิกได้พิจารณาจะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะ
เป็นสรุปรายการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ โดยจะแสดงแยกเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด เพื่อให้
สมาชิกสามารถพิจารณาได้รวดเร็วและเข้าใจง่าย ส่วนที่สองเป็นร่างฉบับสมบูรณ์ซึ่งจัดทำ
ผ่ านระบบอีล าแอส(e-LAAS) ซึ่งเป็ นระบบการบั ญ ชีของกรมส่ งเสริมการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดทุกรายการ ดังนั้นหากรายงการใดที่สมาชิกไม่
เข้าใจก็สามารถตรวจสอบในส่วนที่สองนี้ได้ ก่อนที่ผมจะชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดผมแจ้ง
ในที่ประชุมว่า ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งนี้ ได้
ดำเนินการตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- หนั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 เรื่อ ง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯทุกท่านนำเสนอว่า
เราจะกำหนดคณะกรรมการแปรญั ต ติ ได้ 3 คน แต่ ไม่ เกิ น 7 คน เลขาสภาฯในการ
ดำเนินการตั้งคณะกรรมการแปรญัตตินั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ
103 , 105 เราจะขอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ครับ หากต้องยื่น
แปรญัตติให้ยื่นภายในวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2563 จากเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องประชุมพิจารณาในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 และ
ยื่นเสนอต่อประธานสภาภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 หลังจากประธานสภาได้
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ประธานสภา

พิจารณาแล้วต้องแจ้งสมาชิกสภาฯ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการประชุม แต่ตอนนี้ทางสภาได้
กำหนดวันประชุมแล้วคือวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 โดย นายสุรัตน์ บุสำโรง ขอเสนอ
นายปุ่น มะธิปิไข สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ผู้รับรอง 1. นายอุดม ข่าขันมาลี 2. นายสำอาง
ตุมา นางคำจัน ทร์ แสนสุข เสนอ นางวิภ า คำอินทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 ผู้รับรอง
1. นายมีชัย สิทธิดา 2. นายบรรจง ศรียางนอก นายพิ ชิต ภูมิทั ศน์ เสนอ นายชั ยเดช
สาระภี สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง 1. นายประยงค์ สุขประเสริฐ 2. นายชาย ศรีวิชา
นายปุ่น มะธิปิไขผมขอเสนอ นายประยงค์ สุขประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 ผู้รับรอง 1.
นายชัยเดช สาระภี 2. นางคำจันทร์ แสนสุข นายชัยเดช สาระภี เสนอ นายพิชิต ภูมิทัศน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 ผู้รับรอง 1. นายบัวเรียน สุภาษิต 2.นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
เลขาสภาฯ เป็ นอันว่าเราได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน พร้อมผู้
รับรองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้ หลังจากการ
ประชุมสภาฯเสร็จแล้ว เพื่อ คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รองประธานฯ และ
เลขานุ ก าร และหากท่ า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะแปรญั ต ติ ให้ ข อแบบยื่ น แปรญั ต ติ ได้ ที่
เลขานุ การสภาฯ และท่านสามารถยื่นคำร้องขอแปรญัตติได้ในวันที่ 11 - 14 กรกฏาคม
2563 ในเวลา 08.30 น. ถึ ง 16.30 น. หลั งจากนั้ น จะได้ ยื่ น เสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับประธานสภา หลังจากนั้นประธานสภาจะได้
นำร่างข้อบั ญญัติที่ห ลังจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้วจะได้นำเข้าที่ประชุมในวันที่ 17
กรกฏาคม 2563 เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายสำอง ตุมา สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ของหมู่ที่ 1
บ้านโจดหนองแก ซึ่งตอนนี้ทางกองช่างได้ประมาณการแล้ว ประมาณปลายเดือนกรกฏาคม
2563 จะได้สรุปรายงานทั้งหมดให้สมาชิกสภาได้รับทราบ นายปุ่น มะธิปิไข สอบถามเรื่อง
งบประมาณ พอมีที่จะทำร่องระบายหมู่ที่ 14 มีหรือไม่ เลขาสภาฯ ชี้ แ จงต้ อ งนำเข้ า แผน
ในปีถัดไป นายชัยเดช สาระภี สอบถามเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ถั ง น้ ำ ประปา หมู่ ที่ 10 ว่ า
ดำเนินการแล้วหรือยัง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงทางกองช่างกำลังดำเนินการ นางวิภา คำอินทร์
สอบถามเรื่องขยะมูล ฝอย ของหมู่บ้านเอื้ออาทร ตอนนี้ไม่มีร ถไปขนขยะ ทางชุมชนได้มา
ร้องเรียนให้สมาชิก อบต.ได้รับทราบปัญหาแล้ว เลขาสภาฯ ตอนนี้ ท างคณะกรรมหมู่ บ้ า น
เอื้ออาทร ได้จัดตั้งขึ้นอยู่แล้วให้คณะกรรมการชุมชนได้สรรหารถหรือคนขนขยะมูลฝอยเอง
เนื่องจากทางชุมชนเอื้ออาทรไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้ท างองค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก นายประยงค์ สุขประเสริฐ ได้ชี้แจงปัญหาเรื่องชุมชนเอื้ออาทร เนื่องจากว่าการตัด
กิ่งไม้ตามบ้านเรือนแล้วไม่มีที่ทิ้ง ประชาชนในชุมชนนี้ได้นำไปทิ้งที่บ้านร้างหลังหมู่บ้านเอื้อ
อาทร คณะกรรมการชุมชนมีปัญหาในการดูแลชุมชน เลขาสภาฯ ได้แนะนำถ้าหากว่าทาง
ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร จะไปร้องเรียนที่อำเภอได้ครับ เพื่อที่ทางนายอำเภอจะได้รับทราบ
ปัญหาของชุมชน นางคำจันทร์ แสนสุข ทางหมู่บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 รถเก็บขนขยะมูลฝอย ไม่
เก็บถุงดำไปทิ้งให้
ครับสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 มีท่านใดเห็ นแย้ง หรือมีเรื่องเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
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-ไม่มี/เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วาระที่สองขั้นแปร
ญั ต ติ แ ละวาระที่ ส าม ขั้ น ลงมติ ให้ ต ราเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ องค์ การบริ ห ารส่ วนตำบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้ อ 23 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ข้อ 47
- คณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติต่อสภาฯ
- ลงมติ ตราข้อบัญ ญั ติองค์การบริห ารส่วนตำบล เรื่ อง งบประมาณรายจ่า ยประจำปี
2564
ครั บ หลั งจากที่ ท างสภาได้ ป ระชุ ม กั น เพื่ อ หาคณะกรรมการรั บ แปรญั ต ติ เมื่ อ วั น ที่ 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
ตามที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้มีมติเลือกข้าพเจ้าฯ และคณะอีก 4
คน เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
และได้กำหนดรับคำขอแปรญัตติ รวมทั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการแปญัตติไปเรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากไม่มีสมาชิกได้ยื่น
คำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ ว มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์ ยื น ยั น ร่า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้บริหารเสนอว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์
และมีความเหมาะสมแล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ครั บ สำหรั บ วาระสองขั้ น แปรญั ต ติ ร่ างงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี 2564 จำนวน
53,000,000 บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระที่สองขั้นแปรญัตติโปรดยกมือครับ
- มติเห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ต่อไปเป็นวาระที่สาม ขั้นลงมติเพื่อตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
จำนวน 53,000,000 บาท ให้ ตราเป็นข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
โปรดยกมือครับ
- มติเห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

เลขาสภา

นายปุ่น มะธิปิไข

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563 จำนวน 2,900,000.บาทเพื่ อแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชน การดำเนิน การครั้งนี้ เป็น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (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)
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ประธานสภา
นายปาน วิสัย

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 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้)
สำหรับระเบียบวาระนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารได้แถลงให้สภาได้รับทราบ
ครับ สำหรับระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายละเอียดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563

เลขาสภา

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
ครับ สำหรับวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ทางฝ่าบริหารได้
แถลงให้สภาได้รับทราบนั้น ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เปิดเอกสารแนบท้ายมีรายละเอียดของ
(1) รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000
ซี ซี หรื อ กำลั ง เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่ ำ กว่ า 170 กิ โ ลวั ต ต์ แบบอั ด ท้ า ย มี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะคือ
1. 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
ปอนด์ตอ่ ตารางนิ้ว
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 และทุบผนังไม้อัดออกทั้งหมดเพื่อจะได้มีพื้นที่ ใช้สอย และสะดวกสำหรับ
ผู้สูงอายุ ปรับปรุงห้องน้ำเก่าที่มีอยู่ในอาคารเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การใช้ห้องน้ำ ทุกท่านดูรายการต่อเติม ปรับปรุงอาคาร จะเห็นว่างบประมาณที่ทางกองช่าง
ได้ประมาณการจำนวนเงินลดลงคงเหลือ 450,000 บาท เพราะทางกองช่างได้ไปสำรวจ
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นายปุ่น มะธิปิไข
ผอ.กองช่าง

ที่ประชุม
ประธานสภา

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
เลขานุการสภา

นายพิชิต ภูมิทัศน์
เลขานุการสภา

ประธานสภา
ที่ประชุม

มาแล้วว่าหลังคาเดิมมีเหล็กที่ยังใช้ได้อยู่ เราจะนำมาใช้และเปลี่ยนหลังคาใหม่ พร้อมทาสีทั้ง
ภายนอกและภายใน มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ
ผมสงสัยเรื่องงบประมาณ ว่าทำไมถึงลดลง 50,000 บาท แต่ถ้ายังเป็นราคา 500,000
บาท ผมว่าเป็นราคาที่แพง แล้วพอกองช่างประมาณออกมาได้ 450,000 บาท อยากทราบ
ว่าไปลดตรงส่วนไหนของงาน
ครับ สำหรับสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างลดลงนั้น เนื่องจากทางช่างได้ไปสำรวจ
อาคารหลังเก่าแล้วและพบว่ายังมีเหล็กอันเก่ายังใช้ได้ดีอยู่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ราคาจึงได้
ลดลงเหลือ 450,000 บาท และเราไม่ได้ขยายอาคารเพียงแต่ปรับปรุงภายในและหลังคา
เท่านั้นครับ
รับทราบ
มีท่านใดสงสัย หรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็ นชอบการใช้
จ่ ายเงิน สะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้ อรถบรรทุ ก ขยะชนิ ด อั ด ท้ าย
งบประมาณอนุ มั ติ 2,400,000 บาท และ การปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ผู้ สู ง อายุ ป ระจำตำบล
งบประมาณ 450,000 บาท ท่านใดมีมติเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
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 ส่วนโครงการก่อสร้ างตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 ดำเนิ น การ รอบที่ 3 มี 5 โครงการ ประมาณต้ น เดื อนสิ งหาคม
2563 จำได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ มีท่านใดสงสัย
หรือไม่ครับ
ผมขอสอบถามเรื่องงานไฟฟ้าด้วยครับ ว่าจะดำเนินการตอนไหน
ครับสำหรับโครงการไฟฟ้าของหมู่ที่ 13 จะเร่งดำเนินการให้ครับ เรื่องที่ 2 คือโครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามกำหนดการแนบท้าย เราจะดำเนินงานในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม
2563 ณ วัดรักชิตวัน หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด โดยมีเป้าหมายคือ สมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด
ฝ่ายปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง และนักเรียนโรงเรียนบ้านโจด
หนองแกหนองสิม จะเริ่มในเวลา 08.00 น. การแต่งกายท่านใดที่มีชุดจิตอาสาให้ใส่ชุดจิต
อาสาพระราชทาน ส่วนประชาชนทั่วไปใส่เสื้อโทนสีเหลือง พิธีจะแล้วเสร็จในเวลา 12.00 น.
สำหรับเรื่องที่ 3 คือโครงการพาโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลโจดหนองแก ไปศึกษาดูงาน ซึ่ง
เป็นหลักสูตรก่อนจบการศึกษาของโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ โดยในปีนี้จะพาไปไหว้
พระธาตุพ นม ที่ จั งหวัดนครพนม และแวะไหว้พ ระที่ วัดพระพุ ทธบาทภูม โนรมย์ จังหวัด
มุกดาหาร เป็นการจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์จะเดินทางในคืนวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ใน
เวลา 24.00 น. และจะพาศึกษาดูงานในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563
มีท่านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ
ไม่มี

-12ประธานสภาฯ - ครับ วันนี้ เราได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุ กท่านได้ทำหน้าที่ของตนเอง
อย่างดีที่สุดแล้ว สำหรับการประชุมครั้งต่อไปผมจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบในภายหลัง ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 และในทุกๆ เรื่องที่เสนอ
- 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

