-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖2
ครั้งที่ 1
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
-------------------------------------------------1. ผู้มาประชุม 28 คน (รวมเลขาฯ) 2. ผู้ขาดประชุม - คน
3. ผู้ลาประชุม 2 คน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน
5. ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - คน
1. ผู้มาประชุม
1. นายปั่น ฝ่ายกลาง
2. นายสมหมาย เวสันเทียะ
3. นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
4. นายนาค พลัดกลาง
5. นายช้อย หันสันเทียะ
6. นางจวง ฝ่ายกลาง
7. นายสงบ เปลื้องกลาง
8. นายสมชาติ เกิดกลาง
9. นายพิมพ์ ดวงกลาง
10. นายสว่าง กลีบกลาง
๑1. นายฮิน จงย่อกลาง
๑2. นายเฉลิม หวังหมู่กลาง
๑3. นายแย้ม ชอบมะลัง
14. นายประเทือง แจ้งโรจน์
15. นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร
16. นายมานพ แสพลกรัง
๑7. นายหม่าว อ่ำกลาง
18. นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง
19. นายอนันต์ กึ่งกลาง
20. นายมานะ เอกกลาง
๒1. นางฉลวย หวังฟังกลาง
22. นางพนอ กองเงินกลาง
๒3. นายสำอาง มุ่งเมืองกลาง
๒4. นายแขนง มุ่งแฝงกลาง
25. นายสังคม โทนหงส์ษา
26. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง
27. นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง
28. นายภัย เพียงขุนทด

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
2. ผู้ขาดประชุม.....
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2. ผู้ขาดประชุม
- ไม่มี 3. ผู้ลาประชุม
1. นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง
2. นางหวอง หวังกลุ่มกลาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

4. ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางดอกไม้ พากลาง
2. นายตุลชัย ดังกลาง
3. นายปภพ มุ่งแฝงกลาง
4. นางสายใย วัชรเมฆขลา
๕. นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ
๖. นางสาวขวัญจิต นิฤมล
7. นางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
8. นายพศวัฒน์ หวังกลาง
9. นายธนะพงศ์ เกิดผล
10. นายนุกูล เหลาสา
11. นางสาวกลิ่นราตรี น้อยลา
12. นางสาวนิด ดังกลาง

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ลาป่วย
ลาป่วย

นายก อบต.ขามสะแกแสง
รองนายก อบต.ขามสะแกแสง
รองนายก อบต.ขามสะแกแสง
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เริ่มประชุม.....
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญ
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล
และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ขามสะแกแสง ทุกท่าน ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
๒. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี
พ.ศ. 2562 เริ่ ม ตั้งแต่วัน ที่ 16 - 30 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 มี กำหนด 15 วัน
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วัน ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.
2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕62
สำหรั บ รายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง
ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30
กั น ยายน พ.ศ. ๒๕62 ครั้ งที่ แ ล้ ว ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูก ต้องอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อรับ รอง หากท่านใดที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ให้
เสนอได้ เพื่อให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป
หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว” ขอให้ยกมือขึ้น

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รับรอง 26 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562)
ในระเบี ย บวาระนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ เสนอขอความเห็ น ชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562) เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขา.....

ประธานสภาฯ
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เลขานุการสภาฯ

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ .ศ. 2561
หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้ อ 22 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน การเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ให้ สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ งพระราชบัญ ญัติส ภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ที่ เพิ่ มเติม ได้รับ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ งแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562)

นายก อบต.

ขอมอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
ชี้แจง เรื่อง นำเสนอร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่
1/2562)

รองปลัด อบต.

ขอเสนอร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่
1/2562) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง ได้ ให้ ค วาม
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ
สมั ย ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2562
และนายกองค์การบริห ารส่ วนตำบลขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้รับหนังสือแจ้งจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอโครงการแก้ไข
ปั ญ หาภั ย แล้ ง เนื่ อ งจากในเขตพื้ น ที่ ต ำบลขามสะแกแสง ได้ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง
เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค โดยโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ดังนั้น.....
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ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ
อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของประชาชนที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จึ ง มี ค วามจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การเพิ่ ม เติ ม โครงการในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับ ประชาคมหมู่บ้ านในตำบล
ขามสะแกแสง ได้ดำเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสนอโครงการแก้ไขปัญหา
ภั ย แล้ ง และบรรเทาปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ในระหว่ า งวั น ที่ 2-17
กัน ยายน พ.ศ. 2562 เพื่ อเพิ่ ม เติ มโครงการในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 25612565) พร้อมเหตุผลและความจำเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 18
ธั น วาคม พ.ศ. 2562 เพื่ อ จั ด ทำร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562) พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และประชาคมตำบลขามสะแกแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการ
พั ฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง และประชาคมตำบลขามสะแกแสง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อ พิจารณาให้ ความเห็นชอบร่างแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง เพื่อส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เห็นชอบแล้ว
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562) ให้
นายกองค์การบริห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง ประกาศใช้ พร้อ มทั้งปิด ประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง ประกาศใช้
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยั ง ใช้ เป็ น กรอบและแนวทางในการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
จึงมีความจำเป็ นต้องขอเสนอร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ต่อไป
(รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1/2562) ที่แนบท้าย)

ประธาน.....
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ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562) ตามที่เสนอ
ต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 26 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
5.2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายใน
หมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (กันเงิน)

ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (กันเงิน) ขอให้
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิ น และสิ่ งก่อ สร้าง ที่ ท ำให้ ลั กษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ ย น หรือ เปลี่ ย นแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. ขอชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 (กันเงิน)

นายก อบต.

ขอมอบหมายให้นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ชี้แจง
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่
3 (กันเงิน)

ปลัด อบต.

ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ป โภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์
หมู่ที่ 3 (กันเงิน) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

เรื่องเดิม.....
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เรื่องเดิม
ตามมติ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 อนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3
จำนวนเงิน 441,000 บาท นั้น
ข้อเท็จจริง
โครงการดังกล่าว ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากถนนบางช่วงคับแคบข้าง
ถนนมีต้นไม่ใหญ่ เจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ตั ดต้นไม้ ทำให้เครื่องจักรกลทำถนนเข้าออก
ไม่สะดวก จะทำให้เครื่องจักรกลได้รับความเสียหาย ถ้าฝืนทำจะทำให้งานออกมาไม่ดี
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และได้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารและ
นายช่างโยธา เห็นควรขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะช่วงที่ทำได้ ส่วนช่วงที่
คับแคบให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ซื้อหินคลุกให้
และให้ทางหมู่บ้านหารถเกรดมาบดเกลี่ย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้
ใช้เส้นทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงความยาวจาก
850.00 เมตร เป็น 585.00 เมตร
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบ
ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายใน
หมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (กันเงิน)
(รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงิน) ที่แนบท้าย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ตามที่ นายก อบต. ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (กันเงิน) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น
มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (กันเงิน) ตามที่
เสนอต่อที่ประชุม “ขอให้ยกมือขึ้น”
อนุมัติ 26 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
5.3 เรื่อง.....
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5.3 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 15 และ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อ
ออโต้สวิทช์ (กองช่าง)
ประธานสภาฯ

ในระเบี ยบวาระนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ เสนอขออนุ มั ติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณ ฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้ าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค โครงการขยายเขตท่ อเมนต์ป ระปา
ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 และ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จัดซื้อออโต้สวิทช์ (กองช่าง) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 3) หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ ๒7 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ขอเชิ ญ ท่ า นนายก อบต. นำเสนอขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าง)

นายก อบต.

ขอมอบหมายให้นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ชี้แจง
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยาย
เขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 และ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อออโต้สวิทช์ (กองช่าง)

ปลัด อบต.

ขอเสนออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยาย
เขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 และ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อออโต้สวิทช์ (กองช่าง) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว น
ตำบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เรื่องเดิม
1. ตามหนั งสื อ นายพิ เชษฐ์ ขอห้ อ งกลาง ผู้ ใหญ่ บ้ านโนนสะอาด หมู่ ที่ 15
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความช่วยเหลือด้านประปาหมู่บ้าน วางท่อประปา
จากฝายท่าอีโด่ง (ซึ่งใช้ผลิตประปาของหมู่บ้าน) จนถึงคุ้มโนนลาน ซึ่งมีระยะทางประมาณ
1,150 เมตร เพื่อที่ประชาชนในคุ้มโนนลานจะได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภค
2. ตามหนังสือนายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง หมู่ที่ 15 แจ้งว่าไฟฟ้าส่ องทาง หมู่ที่ 15 ดับทั้งสาย เนื่องจากออโต้สวิทซ์
ชำรุด
ข้อเท็จจริง.....
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ข้อเท็จจริง
1. กองช่างได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ในเขตพื้นที่ตำบลขามสะแกแสง
ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ
ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค เห็นควรขยายท่อเมนต์ประปาบ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 15
2. ไฟฟ้ า สาธารณะ (ฝายท่ า อี โ ด่ ง ) บ้ า นโนนสะอาด หมู่ ที่ 15 ดั บ ทั้ ง สาย
เนื่องจากออโต้สวิทซ์ชำรุด
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นให้ กั บ ประชาชน จึ งขอโอนเงิน งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (กองช่าง) ที่แนบท้าย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ

ตามที่ ท่านนายก อบต. ได้ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติโอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ าย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่ าง) ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบแล้ ว นั้ น
มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่
ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอต่อที่
ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

อนุมัติ 26 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
5.4 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ประธานสภาฯ

ในระเบี ยบวาระนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ เสนอขออนุ มั ติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ ๒7 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ขอเชิ ญ ท่ า นนายก อบต. นำเสนอขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายก อบต......
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นายก อบต.

ขอมอบหมายให้นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชี้แจง
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปลัด อบต.

ขอเสนออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(กองคลัง) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เรื่องเดิม
ตามข้อบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 135,000 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้ตั้งงบประมาณจ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับ
งานประมวลผล เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลโปรแกรม Ltax gis และ Ltax 3000 จึงเห็น
ควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (กองคลัง) ที่แนบท้าย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ประธานสภาฯ

ตามที่ ท่านนายก อบต. ได้ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติโอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิก
สภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้
ยกมือขึ้น

ประธานสภาฯ

หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) ตามที่
เสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง (นางดอกไม้ พากลาง) ได้เสนอ
รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 -2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบ

ซึ่งการดำเนินงาน.....
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ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม พ.ศ. 2562
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น มีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็ น ดั งกล่ าว และต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิ บ วัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทำงานเพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่
เห็นสมควร
ขอเชิ ญ ท่ า นนายก อบต. นำเสนอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายก อบต.

ขอมอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
ชี้แจง เรื่อง การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕61-๒๕65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รองปลัด อบต.

จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริห ารส่ วนตำบลขามสะแกแสง ปรากฏว่า จำนวนโครงการตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปี 2562) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คิดเป็นร้อยละ 30.15
(รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ที่แนบท้าย)

ประธาน.....

12
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
เกี่ยวกับผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

6.2 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในระเบี ย บวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง (นางดอกไม้ พากลาง)
ได้ เ สนอรายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕6 2
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ประธานสภาฯ

ขอเชิ ญ ท่ า นนายก อบต. นำเสนอรายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

นายก อบต.

ขอมอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
ชี้แจง เรื่อง การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕61-๒๕65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รองปลัด อบต.

ขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริห ารส่ วนตำบลขามสะแกแสง ก่อนที่จะได้เข้ามาบริห ารงานในองค์การบริห ารส่ว น
ตำบลขามสะแกแสง
สำหรั บ การบริห ารงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุล าคม
2561 ถึงวัน ที่ 30 กันยายน 2562 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลง
นโยบายไว้ (รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิ บั ติงานประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่แนบท้าย) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ
6.3 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2/2562) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ. 2562

ประธานสภาฯ

ในระเบี ย บวาระนี้ ขอแจ้ ง ประกาศใช้ แ ผนการดำเนิ น งานใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2/2562) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.
2562 และแผนการดำเนิ น งานประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3 ลงวั น ที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบ
ขอให้.....
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ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้อ 26 การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งานให้ ดำเนิ น การตามระเบี ยบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทำแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศเป็ น แผนการดำเนิ น งาน ทั้ ง นี้ ให้ ปิ ด ประกาศแผ นการ
ดำเนิ น งานภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบ
โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ตามที่ ค ณ ะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง
ได้ มีมติ เห็ น ชอบร่างแผนการดำเนิ น งานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (ฉบั บ ที่ 2/2562) และร่างแผนการดำเนิน งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 และเสนอให้นายก อบต. นั้น
บัดนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้พิจารณาและอนุมัติประกาศใช้แผนการ
ดำเนิ น งานใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบั บที่ 2/2562)
และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 และได้ส่งแผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ฉบับที่ 2/2562) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน จึงขอแจ้งให้สภา อบต. ขามสะแกแสง ทราบ
ต่อไป (รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงิน สะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2/2562) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่แนบท้าย)

ที่ประชุม

รับทราบ
6.4.....
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ประธานสภาฯ

6.4 เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และสถานะการเงิน ของ อบต. ขามสะแกแสง
ในระเบี ย บวาระนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ขอรายงานรายรั บ -รายจ่ า ย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และสถานะการเงิน ของ อบต. ขามสะแกแสง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบ ขอให้นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต.

ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง

ผอ.กองคลัง

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ของ อบต.
ขามสะแกแสง
(รายละเอียดตามรายงานรายรับ-รายจ่าย ฯ ที่แนบท้าย)

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

6.5 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระ
ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจำปี 2563 ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
เพื่อทราบ ขอให้นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต.

ขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง

ปลัด อบต.

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

พรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์)
เลขานุการสภา อบต. ขามสะแกแสง
27 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการ.....
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
1) (ลงชื่อ) ถนอมศักดิ์ สมานมิตร
ประธานกรรมการ
(นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
2) (ลงชื่อ)

หม่าว อ่ำกลาง
กรรมการ
(นายหม่าว อ่ำกลาง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

3) (ลงชื่อ) วิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง กรรมการและเลขานุการ
(นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ปั่น ฝ่ายกลาง
(นายปั่น ฝ่ายกลาง)
ประธานสภา อบต.ขามสะแกแสง

