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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
*****************************************
ผู้มาประชุม
1.นายดารงค์ เทพชมพู ประธานสภาฯ
2.นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ
3.นายสุพล ไชยถา
ส.อบต.ม 1
4.นายบุญมี กาแพงแก้ว
ส.อบต.ม 2
5.นายพุธ จินะคา
ส.อบต.ม 2
6.นายสุเทพ กิติคุณ
ส.อบต.ม 3
7..นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ส.อบต.ม 3
8.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
ส.อบต.ม.4
9.นายถนอม แสงถา ส.อบต.ม 4
10.นางเรือนคา จิโน
ส.อบต.ม 5
11.นายนพพร อินทร์ไชย
ส.อบต.ม 5
12.นางสาวชลธิชา ธรรมปัญโญ ส.อบต.ม 6
13.นายอินทร ดาวแวดวงค์ ส.อบต.ม 7
14.นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต.ม 7
15.นายสายัณห์ ทานสีลา เลขานุการสภาฯ
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอาคม สมณะ นายก อบต.ห้วยแก้ว
2.นายจารัส ไทยสมุทร รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
3.นางสาวกรรณิการ์ มหาไม้ รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
4.นายธนิก ธนศิรโชติ รองปลัด อบต.ห้วยแก้ว
5.นายไมตรี แซ่ฉิน ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
6.นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ หัวหน้าสานักปลัด
7.นางสาวชัญญา ทิศเหนือ ผู้อานวยการกองคลัง
8.นางปาณิศา พรนิมิตร ปลัด อบต.ห้วยแก้ว
9.นายสาราญ วงค์พรหม ผู้อานวยการกองช่าง
เปิดประชุม
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๒

เลขานุการสภา อบต.

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มาประชุมพร้อมกัน จานวน 15
ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่นายอัครเดช ศรีพวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เกษียณ
อายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งทาให้ตาแหน่งดังกล่าวได้
ว่างลง
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ดาเนินการรับโอนย้าย นางปาณิศา
พรนิมิต ปลัด อบต.คูขาด อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มาดารงตาแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว แทนตาแหน่งปลัด อบต.ห้วยแก้ว เดิมที่ว่าง

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วในการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม ๒๕61
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อ วันพุธที่ 24
ตุลาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 25 61 เมื่อวัน พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้วและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้ว แล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคาในรายงานการ
ประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

๓

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ก็เป็นอานาจของมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วด้วยครับ
หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตรวจสอบรายงาน
การประชุม 30 นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสาคัญหรือยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้
ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านไดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน 1
4 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.25612564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เสนอญัตติ เรื่องพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้
ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
พิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเลขานุการและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลาดับ

ประธานสภาฯ

๔

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒
เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป”
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน ไม่ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

นายอาคม สมณะ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
นายก อบต.ห้วยแก้ว ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้พิจารณา
ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ตามหนังสือของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่
ชม 0023.3/ว 42234 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการส่งเสริม
การจัดทาบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบาย
ที่จะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นพระราชดารัสของรัชกาลที่ 9
มาขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเพื่อขจัดความยากจนของประชาชน
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาโครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนฯ
ให้สอดคล้องกับโครงการของจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกครัวเรือนจัดทา
บัญชีครัวเรือนครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของ
จานวนครัวเรือนที่มีในหมู่บ้านนั้นๆ พร้อมทั้งรายงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ นัน้
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ในรอบปี พ.ศ.
2562 หน้า 118 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 6 โครงการ
อบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านในพื้นที่มีการ
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จัดทาบัญชีครัวเรือน งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000 บาท ประกอบกับหนังสือของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอแม่ออน ที่ ชม 0023.19/ว 805
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ยกเว้นหรือผ่อนผันในกรณี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี พ.ศ.2562 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง สามารถดาเนินการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุโครงการ ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปี พ.ศ.2562 ได้เป็นกรณี
พิเศษโดยไม่ต้องดาเนินการตามข้อ 22 และข้อ 22/1 แห่ง ระเบียบ กระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบใน
โอกาสแรกเมื่อมีการประชุมของคณะกรรมการฯ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.25637 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
ดังนั้น เพื่อ ให้เป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในตาบลห้วยแก้วทุกหมู่บ้าน เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการบันทึก
บัญชีครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลปัญหาที่ได้ มาวางแผนในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
จึงได้จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ผ่านการจัดทาโดยคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้พิจารณาโดยประชาคมตาบลและ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารรูปเล่มที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
เพื่อ ที่จะนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการ เปลี่ยน
แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
และต่อไปจะได้ให้หัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดของ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
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นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
หัวหน้าสานักปลัด ตาบลห้วยแก้วทุกท่าน กระผมจะขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของ (ร่าง)
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ให้ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้ทราบ ตามลาดับ ดังต่อไปนี้

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนาพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ .การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
เดิม
6

ใหม่
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อบรมการจัดทา
บัญชีครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมให้
หมู่บ้านในพื้นที่มี
การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน

โครงการส่งเสริมการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชน อบรมการจัดทาบัญชี
สามารถวาง
ครัวเรือนในตาบลห้วย
แผนการใช้จ่ายใน แก้ว
ครัวเรือนของตน ทา
ให้เกิดเงินออมและ
สามารถแก้ไขปัญหา
หนี้สินในครัวเรือน
ได้

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

อบรมการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนจานวน 1 ครั้ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
บาท)

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวนครั้ง

34,390

-

10,000

ไม่น้อยกว่-าร้อย
ละ 30 มีการ
จัดทาบัญชี
ครัวเรือน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ที่มีการจัดทา
บัญชีครัวเรือน

สานักปลัด

เกิดการพัฒนาตาม สานักงาน
หลักปรัชญาของ
ปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป

ตามที่หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ตาม
รายละเอียดข้างต้น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมี
ข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้ สงสัย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึง จะขอมติที่ประชุมสภาฯ
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอมา หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอมา
ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ เวลา 1 1.55 น. ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระต่างๆ
ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รับประทานอาหารกลางวันกันก่อน แล้วจึงค่อย
กลับมาประชุมระเบียบวาระที่คงค้าง กันต่อในเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม รับทราบ
เวลา 13.00 น.
ประธานสภาฯ

บัดนี้ เป็นเวลา 13.00 น. โดยจะขอเริ่มประชุมระเบียบวาระที่คงค้างต่อ ได้แก่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้เบิกตัดปี

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
(รายละเอียดประมาณราคาการก่อสร้างฯ)
ประธานสภาฯ
ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงานเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วพิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียน
เชิญเลขานุการและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลาดับ
เลขานุการสภาฯ

1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
หมวด 4
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้เบิกตัด
ปีไว้ หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี
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2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะ ตองใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจาเป็นต้องแก ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
นายอาคม สมณะ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
นายก อบต.ห้วยแก้ว ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เห็นชอบอนุมัตกิ ันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 61 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน รายละเอียดรูปแบบและรายงานตามแบบ อบต.
กาหนด ตั้งไว้ 438,000.- บาท นั้น
ตามกองช่าง ได้ทาการตรวจสอบจากกองคลัง ปรากฏว่ามีงบประมาณเพียง
พอที่จะสามารถดาเนินการก่อสร้างตามแผนงาน โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน
จานวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.ห้วยแก้ว) งบประมาณ 438,000.00 บาท (สี่แสน
สามหมื่นแปดพันบามถ้วน) ที่ได้กันเงินงบประมาณไว้ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้
ดังกล่าวข้างต้น และกองช่างได้ทาการตรวจสอบจากรายละเอียดแบบแปลนปรับปรุง
อาคารสานักงานและรายการประมาณราคา แบบ ปร.4, ปร.5 เดิมปรากฏว่า
จาเป็นต้อง ทาการแก้ไขแบบแปลนอาคารสานักงานจากเดิม เนื่องจาก มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจาเป็นจะต้องตัดงาน
ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส 4 สาย 18 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 1 ชุด และ
ตู้ควบคุมไฟเมนต์ไฟ 3 เฟส 4 สาย 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 1 ชุด
ทาให้ปริมาณงานลดลง และวงเงินลดลงเหลือเพียง 406,500.00 บาท (สี่แสนหก
พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งวงเงินงบประมาณลดลงจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้จานวน
31,000.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามเอกสารรายละเอียดประมาณ
ราคาการก่อสร้างฯ ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
ที่ได้แจกให้กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านแล้ว
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี (รายละเอียดประมาณ

๙

ราคาการก่อสร้างฯ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ท่านใดจะเสนออภิปราย หรือมีข้อซักถามในประเด็นดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
กระผมอยากจะสนับสนุนถ้าหากมีการตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกไป เพื่อที่เรา
ส.อบต. หมู่ 4 จะได้ประหยัดงบประมาณในส่วนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดจะเสนออภิปราย
หรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่
ไม่

ที่ประชุมฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดเสนออภิปราย หรือมี
ข้อซักถามเป็นอย่างอื่น
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่ มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใด เสนออภิปราย
หรือมีข้อซักถามเป็นอย่างอื่น ผมจึง จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่า เห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอมาหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี โครงการ
ปรับปรุงอาคารสานักงาน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอมา
ดังนี้
อนุมัติ
จานวน 14 เสียง
ไม่อนุมัติ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนอ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมฯ

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนอ
เพิ่มเติมอีก

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
เสนอเป็นการอื่นอีก กระผมจึงขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วในวันนี้ และขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่าน และคณะผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการประชุมสภาองค์การ

๑๐

บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ขอการปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา

๑4.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสายัณห์ ทานสีลา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
1. .............................................
(.............................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
2. .............................................
(.............................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
3. .............................................
(.............................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายดารงค์ เทพชมภู)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

