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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561
วันพุธที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
*****************************************
ผู้มาประชุม
นายดารงค์ เทพชมพู ประธานสภา อบต.ห้วยแก้ว
นายจารัส แสงฟู รองประธานสภาฯ
นายสุพล ไชยถา
ส.อบต.ม 1
นายบุญมี กาแพงแก้ว
ส.อบต.ม 2
นายพุธ จินะคา
ส.อบต.ม 2
นายสุเทพ กิติคุณ
ส.อบต.ม 3
นายดวงจันทร์ ไทยตัน
ส.อบต.ม 3
นายวีรชัย กัลยาวุฒิ
ส.อบต.ม.4
นายถนอม แสงถา ส.อบต.ม 4
นางเรือนคา จิโน
ส.อบต.ม 5
นายนพพร อินทร์ไชย
ส.อบต.ม 5
นายอินทร ดาวแวดวงค์ ส.อบต.ม 7
นายเฉลิม ม่านตัน ส.อบต.ม 7
นายสายัณห์ ทานสีลา ส.อบต.ม 8
นายอัครเดช ศรีพวง เลขานุการสภา อบต.ห้วยแก้ว
ผู้ไม่มาประชุม นางสาวชลธิชา ธรรมปัญโญ ส.อบต.ม 6
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายอาคม สมณะ นายก อบต.ห้วยแก้ว
นายจารัส ไทยสมุทร รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
นางสาวกรรณิการ์ มหาไม้ รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
นายธนิก ธนศิรโชติ รองปลัด อบต.ห้วยแก้ว
นายไมตรี แซ่ฉิน
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นายสาราญ วงค์พรหม ผู้อานวยการกองช่าง
นายจักรภพ เลาหรอดพันธ์
หัวหน้าสานักปลัด
นางสาวชัญญา ทิศเหนือ ผู้อานวยการกองคลัง
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.10 น.
เลขานุการสภา อบต.

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มาประชุมพร้อมกัน จานวน
14 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ
การประชุมประชุมต่อไป
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ประธานสภาฯ

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2561 วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม ๒๕ 61 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตา บลห้วยแก้ว ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว สมัยสามัญที่ ๑ ประจาปี ๒๕ 61 เมื่อวันพุธที่ 17
มกราคม 2561 กาหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี 2561 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕61 เป็น
ต้นไป มีกาหนดระยะเวลาประชุม ๑๕ วัน และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี 2561 ในวันนี้

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วในการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อ วัน พุธ ที่ 30 พฤษภาคม
2561
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อ วันพุธที่ 30
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ที่ผ่าน
มาแล้วนั้น ลาดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิก
สภาทราบ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภา
ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2561 เมื่อ วัน พุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝุายเลขานุการสภา ฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วและได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคาในรายงานการ
ประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ก็เป็นอานาจของมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วด้วยครับ
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หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตรวจสอบรายงาน
การประชุม 10 นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสาคัญหรือยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้
ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านไดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ
ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน 1
3 เสียง
ไม่รับรอง จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระ 1 พิจารณารับหลักการ)
ประธานสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 วรรค 3
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น จะพิจารณากันสามวาระ คือ
วาระที่ 1 วาระรับหลักการ
วาระที่ 2 วาระแปรญัตติ
วาระที่ 3 วาระลงมติ
ซึ่งในวันนี้จะเป็นวาระที่ 1 วาระรับหลักการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
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2) พ.ศ.2554 หมวด 4 งบประมาณ ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน
นายกฯ แถลงญัตติร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมสภาฯ
นายอาคม สมณะ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
บัดนี้ ถึง
นายก อบต.ห้วยแก้ว เวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วจะได้ เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
30,997,917.26 บาท
1.1.2 เงินสะสม
15,011,332.86 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
9,096,344.68 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน
......-..... โครงการ รวม .............-...........บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจานวน 1 โครงการ รวม
647,626.55 บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง.................-..................บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,185,875.77 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
388,949.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 172,365.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
321,035.91 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
107,612.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
5,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
14,022,739.98 บาท
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
12,168,173.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,395,200.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 23,879,211.37 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
5,304,645.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
9,673,120.12 บาท
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)
5,288,456.25 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
2,625,990.00 บาท
งบรายจ่ายอื่นๆ (หมวดรายจ่ายอื่น)
20,000.00 บาท
งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
967,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เฉพาะ
กิจ)
1,395,200.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
5,986,800.00 บาท
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายรับจริง
ปี พ.ศ. 2560

ประมาณการ
ปี พ.ศ. 2561

ประมาณการ
ปี พ.ศ. 2562

388,949.08
172,365.80

289,000.00
37,300.00

388,000.00
174,070.00

321,035.91
0.00

324,000.00
50,000.00

321,000.00
50,000.00

107,612.00
5,000.00
994,962.79

58,600.00
1,000.00
759,900.00

107,000.00
5,000.00
1,045,070.00

๖

หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

14,022,739.98
14,022,739.98

13,100,000.00
13,100,000.00

14,018,860.00
14,018,860.00

12,168,173.00
12,168,173.00

13,435,820.00
13,435,820.00

12,680,000.00
12,680,000.00

27,185,875.77

27,295,720.00

27,743,930.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปีพ.ศ. 2560

ประมาณการ
ปีพ.ศ. 2561

ประมาณการ
ปีพ.ศ. 2562

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
5,304,645.00 6,048,000.00
6,715,058.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
9,673,120.12 11,930,060.00 12,282,660.00
ประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน
5,288,456.25 5,635,760.00
5,061,782.00
ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
2,625,990.00 2,765,900.00
2,774,430.00
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
20,000.00
20,000.00
20,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
967,000.00
896,000.00
890,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,879,211.37 27,295,720.00 27,743,930.00
รวม 23,879,211.37 27,295,720.00 27,743,930.00

๗

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หลักการ
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินการอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
11,076,820
38,000
6,622,742
77,000
1,470,220
33,000
155,000
1,526,090
30,000
6,715,058
27,743,930

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จึงขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ประมาณการ
รายจ่ายรวมทั้งสิน 27,743,930 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกได้ดังนี้ (เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

๘

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการวันท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์
โครงการอบต.สัญจร
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน

9,136,180
5,842,980
2,398,320
514,080
42,120
42,120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

86,400 บาท
1,713,600
3,444,660
2,433,240
84,000
168,000
696,360
63,060
2,249,000
176,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

47,000
84,000
15,000
1,638,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน

1,225,000 บาท
33,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

50,000
10,000
5,000
5,000
30,000
180,000
268,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๙

วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัวๆ
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด 18 นิว้ จานวน 10 เครื่องๆ ละ 2,390 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

66,000
10,000
12,000
5,000
20,000
85,000
5,000
5,000
30,000
30,000
167,000
100,000
22,000
5,000
40,000
984,200
984,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

2,800 บาท

จานวน

23,900 บาท

จานวน

950,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท

๑๐

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอแม่ออน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ออน
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการรัฐ
พิธี ประจาปีงบประมาณ 2562
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีระยะที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รวม

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1,940,640
1,511,040
1,511,040
1,229,040
42,000
216,000
24,000
379,500
87,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,000 บาท
10,000
42,000
15,000
212,500

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

21,500 บาท

จานวน

56,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

120,000
10,000
5,000
65,000
37,000
3,000
3,000
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑

วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,800 บาท
ตู้เหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้
โต๊ะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการซักซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ห้วยแก้ว
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม

20,000
15,000
15,000
50,100
50,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

5,600 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

6,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

รวม
รวม
รวม

38,000 บาท
38,000 บาท
38,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน

8,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน

2,179,892
680,400
680,400
518,400
42,000
108,000
12,000
737,452
82,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,000 บาท

๑๒

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
พัดลมโคจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมโคจร ขนาด
ใบพัด 18 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด 18 นิว้ จานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,390 บาท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

10,000
42,000
10,000
75,000

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

10,000
20,000
10,000
580,452
10,000
3,000
2,000
538,452
10,000
3,000
14,000
14,040
14,040

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

2,090 บาท

จานวน

11,950 บาท

รวม
รวม

748,000 บาท
748,000 บาท

จานวน

748,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,442,850
3,035,520
3,035,520
2,182,140

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๓

เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
โครงการเปิดบ้านวิชาการอนุบาล อบต.ห้วยแก้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลห้วยแก้ว
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมและปูองกันโรคในสัตว์เลี้ยง
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการตาบล
ห้วยแก้ว
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม

42,000
769,320
42,060
1,207,330
51,600
42,000
9,600
1,155,730

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน
จานวน

10,000 บาท
768,800 บาท

จานวน

341,930 บาท

รวม
รวม

200,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
รวม

77,000 บาท
77,000 บาท
67,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

40,000
5,000
2,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

๑๔

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการคัดแยกและการกาจัดขยะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

1,450,220
1,212,720
1,212,720
930,720
42,000
216,000
24,000
237,500
85,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

10,000
42,000
8,000
65,000

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม

50,000
87,500
11,500
25,000
28,000
3,000
20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

33,000 บาท
33,000 บาท

๑๕

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรีตาบลห้วย
แก้ว
โครงการส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมการจัดทาแผนชุมชน
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการปลูก/แปรรูปและถนอมอาหาร
จากผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่น
ประธานสภาฯ

รวม

33,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน
จานวน

8,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ขณะนี้ เวลา 12.10 น. ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระต่างๆ
ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่นรับประทานอาหารกลางวันกันก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาประชุม
ระเบียบวาระที่คงค้าง กันต่อในเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม รับทราบ
เวลา 13.00 น.
ประธานสภาฯ

นายอาคม สมณะ
นายก อบต.ห้วยแก้ว

บัดนี้เป็นเวลา 13.00 น. ขอเริ่มประชุมระเบียบวาระที่คงค้างต่อ ได้แก่
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วาระ 1 พิจารณารับหลักการ) (ต่อ)
ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน ได้กล่าวถึงแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลาดับต่อไปจะเป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเยาชนตาบลห้วยแก้ว
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

รวม
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000
135,000
33,000
33,000

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๖

โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ
โครงการต้นกล้าคุณธรรม
โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ออน
(1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ประจาปี 2562 จานวน 10,000 บาท
(2) การจัดกิจกรรมสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอก ไม้
ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 43 ประจาปี 2562
จานวน 50,000 บาท
(3) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปี 2562 จานวน 9,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
สภาวัฒนธรรมตาบลห้วยแก้ว
เพื่อจ่ายอุดหนุนในการดาเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของสภา
วัฒนธรรมตาบลห้วยแก้ว เช่น โครงการลอยกระทง โครงการ
คริสต์มาส ฯลฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้าน
ห้วยแก้ว รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสันนิบาต
เทศบาล บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) หน้า 131 ลาดับที่ 2
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล
สาหรับจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม

1,000
10,000
20,000
2,000
102,000
102,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

69,000 บาท

จานวน

33,000 บาท

รวม
รวม
รวม

1,526,090 บาท
1,526,090 บาท
1,526,090 บาท

จานวน

1,375,000 บาท

จานวน

151,090 บาท

๑๗

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นกล้า ปุาพลิกฟื้น
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสบทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รวม
รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน
รวม
รวม
รวม

10,000
20,000
20,000
20,000

จานวน
จานวน
จานวน

10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6,715,058
6,715,058
6,715,058
100,000
5,065,200
1,075,200
66,000
200,018

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

58,000 บาท

จานวน

150,640 บาท

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ

บาท
บาท
บาท
บาท

ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 62 ดังกล่าวไปข้างต้นแล้ว ลาดับต่อไปขอเชิญท่าน
สมาชิกได้อภิปรายซักถาม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วท่านใดขออภิปรายซักถา

มเพิ่มเติม

๑๘

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดใช้สิทธิอภิปราย ดังนั้น จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
รับหลักการ จานวน 1
3 เสียง
ไม่รับหลักการ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 49 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว
ก่อนที่นัดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.25 61 ในวาระที่ 2 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ตามระเบียบฯ ระหว่าง 3 – 7 คน
ขอให้สมาชิกเสนอ ว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ กี่คน

ประธานสภาฯ

นายพุธ จินะคา เสนอ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จานวน 3 คน
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1.นาย เฉลิม ม่านตัน (ส.อบต.หมู่ที่ 7)
2.นายอินทร ดาวแวดวงค์ (ส.อบต.หมู่ที่ 7)
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ไม่

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ถ้าไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่าจะให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 3 คน หรือไม่

๑๙

มติที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 3 คน ดังนี้
เห็นชอบ จานวน 1
3 เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ลาดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 3 คน โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และให้มีผู้รับรอง
2 คน
ดังนั้น ขอเชิญเสนอชื่อผู้เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

นายจารัส แสงฟู เสนอ นาย
เฉลิม ม่านตัน (ส.อบต. หมู่ที่ 7)
ส.อบต.หมู่ที่ 6 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายพุธ จินะคา (ส.อบต.หมู่ที่ 2)
2.นายวีรชัย กัลยาวุฒิ (ส.อบต.หมู่ที่ 4)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 1 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายเฉลิม ม่านตัน (ส.อบต. หมู่ที่ 7) เป็นผู้ที่สมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
รับทราบ

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
นายเฉลิม ม่านตัน เสนอ นาย วีรชัย กัลยาวุฒิ (ส.อบต. หมู่ที่ 4)
ส.อบต.หมู่ที่ 7 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.
นายอินทร ดาวแวดวงค์ (ส.อบต.หมู่ที่ 7)
2.นายถนอม แสงถา (ส.อบต.หมู่ที่ 4)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 รายอื่นอีก
หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม

๒๐

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายวีรชัย กัลยาวุฒิ (ส.อบต. หมู่ที่ 4) เป็นผู้ที่สมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
รับทราบ

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3
นายสุพล ไชยถา เสนอ นายจารัส แสงฟู (รองประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 6)
ส.อบต.หมู่ที่ 1 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายบุญมี กาแพงแก้ว (ส.อบต.หมู่ที่ 2)
2.นายดวงจันทร์ ไทยตัน (ส.อบต.หมู่ที่ 3)
ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 3 อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
1.
3. นายจารัส แสงฟู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ดังนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อ นายจารัส แสงฟู (รองประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 6)
เป็นผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก
รับทราบ
บัดนี้ได้ คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ท่าน คือ
นายเฉลิม ม่านตัน
ส.อบต. หมู่ที่ 7
2. นายวีรชัย กัลยาวุฒิ ส.อบต. หมู่ที่ 4
รองประธาสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 6

ลาดับต่อไป ขอให้ สมาชิกสภาฯ เสนอวันเสนอ
นายจารัส แสงฟู
รองประธานสภาฯ

รับคาแปรญัตติ

เสนอกาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
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ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ
ประธานสภาฯ

กาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ เป็นอย่างอื่น

หากไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุม โดยขอให้
ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ว่าเห็นสมควร กาหนด
ระยะเวลารับคาแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 25 61 ระหว่าง เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติให้กาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่
20 - 22
สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว ดังนี้
เห็นชอบ จานวน 1
3 เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
เลขาสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ ทั้ง 3 ท่าน ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 15
สิงหาคม 2561 เวลา 1 6.00 น. เพื่อดาเนินการเลือกประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการฯ ตามระเบียบต่อไปและให้กาหนดวันระยะเวลาการเปิดรับคาขอแปร
ญัตติภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
หลังจากได้ผ่านขั้นตอนกา รรับ
หลักการแล้วให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ยื่นเสนอคาแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24
ชั่วโมงนับแต่ที่สภาท้องถิ่นมีมติในขั้นรับหลักการแล้วหากมีผู้ขอยื่นคาแปรญัตติให้ยื่น
ได้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว
ประธานสภาฯ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้เสนอญัตติขอ อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วพิจารณา
อนุมัติ ดังนั้น จึงขอเชิญเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเรียนเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้สมาชิก
ทุกท่านได้ทราบตามลาดับ
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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นายอาคม สมณะ ด้วยสานักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้เสนอขอ
นายก อบต.ห้วยแก้ว ดาเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สานักงาน ได้แก่ ตู้ แบบ 2 บาน จานวน กองละ 2 ตู้ๆละ
5,550 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) อัน
เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไปแล้ว ซึ่ง สานักงานปลัดและกอง
คลังไม่ได้เสนอซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ในช่วงจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2561 จึงทาให้ไม่มีตู้เก็บเอกสาร และฎีกาเบิกจ่าย ซึ่งอาจมีไม่เพียงพอกับ
เอกสารที่เพิ่มมากขึ้น และและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
จานวน 8 จุด จานวน 20 ,000.00 บาท ( สองหมื่น บาทถ้วน) เนื่องจากจะมีการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ในปีงบประมาณนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟูาในขณะเปิดเครื่องปรับอากาศจึงจะต้องติดตั้งผ้าม่านดังกล่าว
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เห็นควรโอนลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคาชี้แจงประกอบหน้า
68 ขณะนี้มีจานวนเงินคงเหลือ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอโอนลด
งบประมาณ จานวน 20,000.00 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตามคาชี้แจงประกอบหน้า 72 ขณะนี้มีจานวนเงิน
คงเหลือ 27,648.20 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์ ) จึง
ขอโอนลดงบประมาณ จานวน 11,000.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตามคาชี้แจงประกอบ
หน้า 77 ขณะนี้มีจานวนเงินคงเหลือ 13,500 บาท จึงขอโอนลดงบประมาณ
จานวน 11,000.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
เห็นควรโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งไว้
จานวน 20,000.00 บาท (สองหมื่น บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ชั้น 2 จานวน 8 จุด ตั้ง
ราคาตามที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนด โดยสืบราคาตามท้องตลาดใน
ท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
หน้า 14 ลาดับที่ 5
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งไว้จานวน 11 ,000.00 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ๆละ
5,550 บาท ตั้งราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี พ.ศ.2560 ฉบับเดือน
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มกราคม 2561 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 171
ลาดับที่ 2 ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตู้เหล็ก จานวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ๆละ 5,550 บาท ตั้งราคา
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี พ.ศ.2560 ฉบับเดือนมกราคม 2561 บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้า 171 ลาดั บที่ 2 ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.))
แต่เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เป็นเป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอนาเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ ต่อไป
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออภิปราย หรือมีข้อซักถามใน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
ไม่

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใดเสนออภิปราย หรือมี
ข้อซักถามเป็นอย่างอื่น
ถ้าไม่ มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ท่านใด เสนออภิปราย
หรือมีข้อซักถามเป็นอย่างอื่น ผมจึง จะขอมติที่ประชุม สภาฯ ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ว่า เห็น ควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียด
ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เสนอมาหรือไม่
มีมติ เห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้วเสนอ ดังนี้
เห็นควรอนุมัติ
จานวน 13 เสียง
ไม่เห็นควรอนุมัติ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง
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ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
บัดนี้ สมาชิกสภาทุกท่านอยู่พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแห่งนี้ และถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ มีข้อซักถามเพิ่มเติม จะ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 25 61 (วาระที่ 2 แปรญัตติและ
วาระที่ 3 ลงมติ) ในวัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม 25 60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเช่นไร
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) สาหรับสมาชิกที่ไม่มาประชุมจะได้ทาหนังสือแจ้งเพื่อ
ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภาเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
และได้ร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอปิด
ประชุม

ปิดประชุม เวลา

๑5.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายอัครเดช ศรีพวง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
1. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
2. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
3. .............................................
(................................................)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่................
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายดารงค์ เทพชมภู)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

