-สาเนารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕62
วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายวุฒิชัย พระเวียงคา
ส.อบต.ม.6 วุฒิชัย พระเวียงคา
๒
นายหนูแดง ลุนพุฒ
ส.อบต.ม.14 หนูแดง ลุนพุฒ
๓
นายจันทิมา พันเดช
ส.อบต.ม.9 จันทิมา พันเดช
๔
นางปัญจา มารมณ์
ส.อบต.ม.9 ปัญจา มารมณ์
๕
น.ส.อุบล แสนจันทร์
ส.อบต.ม.13 อุบล แสนจันทร์
๖
นายหมาน โคตรโสภา
ส.อบต.ม.4 หมาน โคตรโสภา
๗
นายสาราญ สาปิตตา
ส.อบต.ม.12 สาราญ สาปิตตา
๘
นายสมหวัง อ้วนทา
ส.อบต.ม. 1 สมหวัง อ้วนทา
๙
น.ส.วรรณเพ็ล เวียนเป๊ะ
ส.อบต.ม. 5 วรรณเพ็ล เวียนเป๊ะ
๑๐
นายประเวศ คงทวี
ส.อบต.ม. 6 ประเวศ คงทวี
๑๑
นายนาวิน สรวลเส
ส.อบต.ม. 8 นาวิน สรวลเส
๑๒
นายเสถียร แสนศรี
ส.อบต.ม. 15 เสถียร แสนศรี
๑๓
นางหนูเล็ก ชัยสงค์
ส.อบต.ม.10 หนูเล็ก ชัยสงค์
๑๔
นายวิเชียร ศรีบุญ
ส.อบต.ม. 8 วิเชียร ศรีบุญ
๑๕
นายดอน สุธรรมลิตร
ส.อบต.ม. 10 ดอน สุธรรมลิตร
๑๖
นางวงเดือน ศรีพันลม
ส.อบต.ม. 11 วงเดือน ศรีพันลม
๑๗
นางสาราญ มาริชิน
ส.อบต.ม. 13 สาราญ มาริชิน
๑๘
นายชาติ สรเสส
ส.อบต.ม. 14 ชาติ สรเสส
๑๙
นายประเสริฐ ทองบุญมา
ส.อบต.ม.2 ประเสริฐ ทองบุญมา
๒๐
นายคารณ เย็นรักษา
ส.อบต.ม. 5 คารณ เย็นรักษา
๒๑
นายเฉลิมพล กลางวิชัย
ส.อบต.ม. 7 เฉลิมพล กลางวิชัย
๒๒
นายสุกรี แสงค้อม
รอง ปธ.สภาฯ สุกรี แสงค้อม
๒๓
นายประธานยศ ประสมพืช
ปธ.สภาฯ ประธานยศ ประสมพืช
๒๔
นางวีระ ทุมรักษ์
ส.อบต.ม. 12 วีระ ทุมรักษ์
๒๕
26
27

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายทรงยศ มุขอาษา
2
นางวันเพ็ญ นามมูลน้อย
3
นายสถิต สาวิกัลย์
4

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม. 3
ส.อบต.ม. 15
ส.อบต.ม. 11

หมายเหตุ
ลากิจธุระ
ลากิจธุระ
ลากิจธุระ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ
นายสนั่น อศูรย์
นายอุดร ยอดตา
นายธนกฤต กองจันทร์ดี
นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง
ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานุมา
นางสุรยิ า อาพะวา
นายอาคมสัน กันสีชา
นายสุรวิทย์ เทียนคา
นายประสิทธิ์ ศรีโนนยาง
น.ส.กิตติยา ปัญญา
น.ส.ณัฐปภาดา อาสาสะนา
นายจักรพงษ์ ศรีเศษพิมพ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขาฯนายก อบต.
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองการศึกษา
นักวิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
ทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ
สนั่น อศูรย์
อุดร ยอดตา
ธนกฤต กองจันทร์ดี
รุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง
สุทัศน์ ทานุมา
สุริยา อาพะวา
อาคมสัน กันสีชา
สุรวิทย์ เทียนคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประสิทธิ์ ศรีโนนยาง
นิตกิ ร
กิตติยา ปัญญา
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
ณัฐปภาดา อาสาสะนา
ผช.นักวิชาการเกษตร จักรพงษ์ ศรีเศษพิมพ์

หมายเหตุ

-สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง
สมัยสามัญประจาปี 2562 สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีท่ี 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าที่ป ระชุมแล้ว
นายประธานยศ ประสมพืช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย ณ แท่นบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม ตามลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประธานยศ ประสมพืช บัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง มาประชุม และเลขานุการ
ประธานสภาฯ
สภาฯ ได้ตรวจนับ มีผู้มาประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว สาหรับวันนี้มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง ลากิจ 3 คน ครับ
1. นายทรงยศ มุขอาษา ส.อบต.ม. 3
2. นายสถิตย์ สาวิกัลย์ ส.อบต.ม. 11
3. นางวันเพ็ญ นามมูลน้อย ส.อบต.ม. 15
มีเรื่องจะเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาหลายเรื่องด้วยกัน ขอให้พิจารณากันในระเบียบ
วาระต่อไป ครับ
ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผ่านมา

นายประธานยศ ประสมพืช ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง ได้มกี ารประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ
ส่วนตาบลโนนเมือง สมัยสามัญประจาปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อ
วั นอังคารที่ 15 พฤศจิก ายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่ว น
ตาบลโนนเมือง ซึ่งเลขาฯ สาเนาแจกให้สมาชิกสภาฯ อบต. ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุก
ท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็เสนอ
ต่อที่ประชุม
ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายประธานยศ ประสมพืช ตามที่ผบู้ ริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.โนนเมือง จานวนหลายฉบับด้วยกัน เพื่อ
ประธานสภาฯ
บังคับใช้ในเขต อบต.โนนเมือง และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายในการจะเสนอไป
ประกาศในราชกิจานุเบกษา ต่อไป มีรายละเอียดข้อบัญญัติ มีดังต่อไปนี้ และเสนอ
ให้เจ้าหน้าที่ชีแ้ จง ครับ
3.1 พิจารณาทบทวน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
นางสุรยิ า อาพะวา
หน.สานักปลัดฯ

นาเสนอและชีแ้ จงตามหลักการและเหตุผล ซึ่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนเมือง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 ได้ผ่านความเห็นชอบ
และประกาศใช้บังคับภายในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง แล้ว แต่ในครั้ง
นี้จะเป็นการทบทวนข้อบัญญัติ จานวน 5 เรื่อง ซึ่งเมื่อผ่านการพิ จารณาเห็นชอบ
จากสภาฯ แล้วจะนาเสนอนายอาเภอ แล้วหลังจากนั้น จะส่งเรื่องไปขอประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา สาหรับเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ได้
ส่งให้ท่าน ส.อบต. ได้นาไปอ่าน ศึกษาล่วงหน้าแล้ว จะมีทั้งหมด 4 หมวด และมี
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เรียงลาดับแต่ละกิจการที่เ กี่ย วข้องกั บข้อบัญ ญัตินี้ ลาดับต่อไปจะให้
เจ้าหน้าที่ได้เข้าอ่านเรียงรายข้อ ของข้อบัญญัติทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นการทบทวน
ร่วมกันทั้งสภา อบต.

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบและร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ

นางสุรยิ า อาพะวา
หน.สานักปลัดฯ

ที่ประชุมสภาฯ

3.2 พิจ ารณาทบทวนข้ อบั ญ ญั ติอ งค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลโนนเมื อง เรื่อ งการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ซึ่งได้สง่ ให้ท่าน ส.อบต. ได้นาไปอ่าน ศึกษาล่วงหน้าแล้ว
ข้อบัญญัติน้ี ได้จัดทาขึน้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อป้องกันอันตรายและควบคุมโรคติอต่อ
ระหว่างคนและสัตว์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ จะมีทั้งหมด 5 หมวด และมีแบบคาร้องรับใบอนุญาต
แบบคาร้องต่อใบอนุญาต เรียงลาดับที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติน้ี ลาดับต่อไป จะให้
เจ้าหน้าที่ได้เข้าอ่านรายข้อของข้อบัญญัติทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นการทบทวนร่วมกัน
ทั้งสภา อบต.
รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ

นางสุรยิ า อาพะวา
หน.สานักปลัดฯ

ที่ประชุมสภาฯ

นางสุรยิ า อาพะวา
หน.สานักปลัดฯ

ที่ประชุมสภาฯ

3.3 พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง เรื่องการ
ควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟ
และฝุน่ ละอองจากการเผา พ.ศ.2560 ซึ่งได้ส่งให้ท่าน ส.อบต. ได้นาไปอ่าน ศึกษา
ล่วงหน้าแล้ว ข้อบัญญัติน้ไี ด้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมมลพิษและหมอกควันไฟ
และฝุน่ ละอองจากการเผาของประชาชนในเขต อบต.โนนเมือง จึงมีมาตรการ
ควบคุมเป็นข้อบัญญัติไว้จานวน 12 ข้อ ที่กาหนดให้ท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติน้ี ลาดับต่อไป
จะให้เจ้าหน้าที่เข้าอ่านเรียงรายข้อของข้อบัญญัติทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นการทบทวน
ร่วมกันทั้งสภา อบต.
รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ
3.4 พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง เรื่องการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอย พ.ศ.2558 ซึ่งได้สง่ ให้ท่าน ส.อบต. ได้นาไปอ่าน ศึกษาล่วงหน้าแล้ว
ข้อบัญญัตินี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการเก็บ
การขน การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมได้ และเป็นการ
กาหนดห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่ง ปฏิกูลหรือ
ขยะมูลฝอย ให้ประชาชนโดยรวมของพื้นที่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาด ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ดารสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงมีมาตรการควบคุมไว้ในข้อบัญญัติ นีม้ ี 3 หมวด
และมีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม และมีแบบใบอนุญาต แบบคาขอต่อใบอนุญาต และ
คาร้องอนุญาตต่างๆ ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขต
อบต.โนนเมือง ในข้อบัญญัติน้ี ลาดับต่อไป จะให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าอ่านเรียงรายข้อ
ของข้อบัญญัติทั้งหมดเพื่อจะได้เป็นการทบทวนร่วมกันทั้งสภา อบต.
รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ
3.5 พิจารณาทบทวนข้อบั ญ ญั ติอ งค์ก ารบริ หารส่วนต าบลโนนเมือง เรื่อ งการ
ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2554

นางสุรยิ า อาพะวา
หน.สานักปลัดฯ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมการขุดดินและ
ถมดิ น พ.ศ.2554 ซึ่ ง ได้ ส่ ง ให้ ท่ า น ส.อบต. ได้ น าไปอ่ า น ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า แล้ ว
ข้อบัญญัติน้ไี ด้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมการขุดดินและถมดิน ให้เป็นไปตามหลัก

วิชาการการช่าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความปลอดภัย ต่อประชาชนและ
ทรั พ ย์ สิ น ได้ ร วมถึ ง การถมดิ น ที่ มี ร ะดั บ สู ง โดยไม่ มี ก ารก่ อ สร้ า งก าแพงกั้ น จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นต่ อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ กล้ เ คี ย ง เพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ จึงมีข้อกาหนดควบคุมไว้ในข้อบัญญัตินี้ มี 6
หมวด และมีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ประกอบในข้อบัญญัตินี้ ลาดับต่อไป
จะให้เ จ้า หน้า ที่ไ ด้เ ข้าอ่ านเรี ย งรายข้อ ของข้อ บัญ ญั ติ ทั้ง หมด เพื่อ จะได้เ ป็ น การ
ทบทวนร่วมกันทั้งสภา อบต.
ที่ประชุมสภาฯ
รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ
นายประธานยศ ประสมพืช ตามข้อบัญญัติน้ี ในหมวด 1 คณะกรรมการขุดดินและถมดิน ข้อ 5 ว่าด้วยคณะ
ประธานสภาฯ อบต.
กรรมการขุดดินและถมดิน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมือง
จึงเสนอให้ที่ประชุมได้เสนอรับรอง ให้เสนอเฉพาะ สมาชิก อบต.โนนเมือง ไม่เกิน
10 คน ขอให้ท่านพิจารณาเสนอตามลาดับ ครับ
ลาดับที่
ผูเ้ สนอ
คณะกรรมการขุดดินและถมดิน หมายเหตุ
1
นายประเสริฐ ทองบุญมา
นายสาราญ สาปิดตา
2
นายวิเชียร ศรีบุญ
นายนาวิน สรวลเส
3
นางสาราญ มาริชิน
นายคารณ เย็นรักษา
4
นางหนูเล็ก ชัยสงค์
นายดอน สุธรรมลิตร
5
นายนาวิน สรวลเส
นายประเสริฐ ทองบุญมา
6
นายคารณ เย็นรักษา
นายหนูแดง ลุนพุฒ
7
นายนาวิน สรวลเส
นายเฉลิมพล กลางวิชัย
8
นางจันทิมา พันเดช
นายวุฒิชัย พระเวียงคา
9
นายชาติ สรเสส
นายสุกรี แสงค้อม
10 นายประธานยศ ประสมพืช
นายหมาน โคตรโสภา
นายประธานยศ ประสมพืช ตามที่ได้พิจารณา ข้อบัญญัติตาบลในเรื่องทั้งหมดที่เสนอสู่สภา อบต.โนนเมืองนั้น
ประธานสภา
และได้มีการอภิป ราย และมีคาชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ย วข้อง เพื่อจะได้ทบทวน
ข้อบัญญัติตาบล และจะได้เสนอขอรับความคิดเห็นจากสภา อบต.โนนเมือง ดั้งนั้น
ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการทบทวนข้อบัญญัติตาบลที่เสนอมานั้น ผมขอ
มติด้วยครับ
ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเห็นชอบข้อบัญญัติที่เสนอ มีมติเป็นเอกฉันท์

นายประธานยศ ประสมพืช ลาดับต่อไป จะเป็นเรื่อง ญัตติขอโอน/เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
ประธานสภาฯ

3.6 ญัตติขอโอน/เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
นายสุทัศน์ ทานุมา
รองปลัด อบต.

ตามที่ผบู้ ริหาร ได้เสนอโอนลดงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2562 เนื่องจากระบบเครื่องสารองไฟฟ้าที่มอี ยู่ เกิดปัญหากับระบบทาให้
เกิดความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง
เครื่องหลักที่เป็นเครื่องควบคุมและรองรับระบบอินเตอร์เน็ต กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงเสนอขอโอนลดงบประมาณ
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,257,930 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 201,750 บาท โอน
ลดครั้งนี้ 36,000 บาท งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 1,020,180 บาท
โอนมาตัง้ ใหม่เป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จานวน 1 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 36,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน ทั้งสิน้ 36,000 บาท

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

นายอาคมสัน กันสีชา

ตามที่ผบู้ ริหาร ได้เสนอโอน/เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณตามข้อบัญญัติ

ผอ.กองการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ซึ่งกองการศึกษามีอุปกรณ์เครื่องมือใน
การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทางกองการศึกษา จึงเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2562 มีรายการดังนี้
แผนงานการศึกษา
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ า ใช้ ส อย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ตั้ ง ไว้ 80,000 บาท ใช้ จ่ า ยไปแล้ ว
55,100 บาท งบประมาณก่อนโอน 24,900 บาท โอนลดครั้งนี้ จานวน 8,600
บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 16,300 บาท
โอนมาตัง้ ใหม่
แผนงานการศึก ษา งานบริ หารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึก ษา หมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งพิม พ์ เ อกสารชนิ ด สี แ บบติ ด ตั้ ง แท็ ง ค์ ห มึ ก
จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท รวมงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 8,600 บาท

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

นายประธานยศ ประสมพืช ผมจะขอสอบถาม ว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ อนุญาตให้อภิปรายและสอบถาม
ประธานสภาฯ

ได้ครับ

นางสาววรรณเพ็ล เวียนเป๊ะ สอบถามกรณีการใช้เครื่องปั่นไฟ จะสามารถใช้ให้พอเพียงกับแรงดันหรือระบบใน
ส.อบต. ม.5
ส านั ก งานได้พ อหรื อไม่ ขอให้พิจ ารณาเครื่ องจ่ ายไฟให้เ หมาะสมต่อ การใช้ งาน
สาหรับการใช้ระบบไฟฟ้าใน อบต. ฝากพิจารณาด้วยค่ะ
นายคารณ เย็นรักษา
ขอแสดงความคิดเห็น ในการใช้เครื่องปั่นไฟ ระบบจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ส.อบต. ม.5
อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับ ผมคิดว่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
นายประธานยศ ประสมพืช ในการโอนลดครั้งนี้ ได้กาหนดในบัญชีเสนอโอนลดงบประมาณจากเจ้าหน้าที่เป็น
ประธานสภาฯ
เครื่องสารองไฟ ให้กับคอมพิวเตอร์นะครับ ขอชีแ้ จงตามบัญชีรายละเอียดครับ
นายสุทัศน์ ทานุมา
ชีแ้ จงเพิ่มเติมครับ ว่าเป็นเครื่องสารองไฟฟ้าให้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องหลัก
รองปลัดฯ
ใน อบต.มีความจาเป็นจะใช้ระบบสารองที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน และ
ระบบจะได้ไม่เสียหาย ด้านอินเตอร์เน็ตต่างๆ
นางสาววรรณเพ็ล เวียนเป๊ะ
ส.อบต. ม.5
นายสุทัศน์ ทานุมา
รองปลัดฯ
นายนาวิน สรวลเส
ส.อบต. ม.8
นายสุทัศน์ ทานุมา
รองปลัดฯ

เห็นว่าหากเป็นเครื่องสารองไฟฟ้า น่าจะมีราคาตัง้ ไว้สูงเกินไป แต่หากเป็นเครื่อง
ปั่นไฟราคาจะไม่พอต่อระบบไฟฟ้าสานักงานค่ะ
กระผมยึดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่มรี าคากลางกาหนดไว้ ตามบัญชี มีราคา
ตามรายละเอียดที่ส่งให้ ส.อบต. ได้อ่านแล้ว มีคุณลักษณะตามงบประมาณที่ตั้งไว้
แต่เราอาจซื้อต่ากว่าได้ตามสเป๊ค มาตรฐานครุภัณฑ์

ตามปกติระบบคอมพิวเตอร์จะมีระบบแบตเตอรี่ในตัวเครื่องอยู่แล้ว จึงสอบถามว่า
จาเป็นต้องใช้เครื่องสารองไฟฟ้าหรือไม่
ในระบบคอมพิวเตอร์ CPU ตั้งโต๊ะนั้นจะใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊คโดยตรง จาเป็นจะต้อง
มีเครื่องสารองไฟฟ้าไว้ใช้งาน แต่ของระบบ note book พกพา จะมีแบตเตอรี่ในตัวเอง
สาหรับใช้งานเคลื่อนที่ครับ
นายประธานยศ ประสมพืช ผมจะขอมติเลยนะครับ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้ง 2 รายการ ที่เสนอขอโอนงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
3.7 พิจารณากาหนดการประชุมสภา อบต.โนนเมือง สมัยแรกของปีถัดไป
นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง ขอชีแ้ จงในการประชุมครั้งที่ผา่ นมาแล้วนั้น ส.อบต.โนนเมือง ได้กาหนดประชุม
ปลัด อบต.
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมัยที่ 1. 1-15 กุมภาพันธ์ 2562
สมัยที่ 2. 1-15 พฤษภาคม 2562

สมัยที่ 3. 1-15 สิงหาคม 2562
สมัยที่ 4. 1-15 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีนั้น เห็นควรให้มีการเปิดประชุมในเดือน
สิงหาคม และเดือนกุมภาพันธ์ และควรกาหนดไว้ไม่เกิน 4 สมัย สาหรับในปีถัดไปนั้น
ผมขอเสนอให้ท่านประธานสภา อบต. ได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะกาหนด
เป็นสมัยใดบ้าง ครับ
นายประธานยศ ประสมพืช ดังนั้นในปีถัดไป ผมจะเสนอให้ท่านสมาชิกพิจารณาว่าจะกาหนดไว้เป็นกี่สมัย สมัย
ประธานสภาฯ
ประชุมสามัญประจาปี ขอเชิญให้เสนอได้ครับ
ที่ประชุมสภาฯ
มีมติ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจาปี ในปีถัดไปเป็นแบบเดิมที่กาหนดไว้ใน
ครั้งที่แล้ว มีจานวน 4 สมั ยคือ เดื อนกุ มภาพั นธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม
เดือนพฤศจิกายน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายประธานยศ ประสมพืช ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายประเวศ คงทวี

เรื่องการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจาก อบต. ผมเสนอมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีการ

ส.อบต. ม.6

ไปช่ว ยแก้ ไ ฟฟ้าที่เ สีย ชารุด ในขณะนี้ก็มีรถกระเช้าไฟฟ้าแล้ว รถดับ เพลิง ผม
พบว่ามีก ารซ่อมแซมในช่วงที่จะช่วยดับไฟเผาอ้อย ผมปัญหามา 3 ปี ในช่วงนี้
ตลอด เป็นเพราะอะไร สอบถามผู้บริหารครับ

นายวุฒิชัย พระเวียงคา

ขอถามนายกฯ ครับ ของบประมาณซ่อมแซมเส้นนาอ่างทองเป็นหลุม เป็นบ่อ

ส.อบต. ม.6

ขอฝากดูแลซ่อมแซมให้ด้วย มีการสัญจรไปมาตลอด

นายคารณ เย็นรักษา

ในเทศกาลปีใหม่ ไม่มเี จ้าหน้าที่อยู่เวรยาม การป้องกันระงับอัคคีภัย มีหลายคน

ส.อบต. ม.5

ไม่เข้ามาปฏิบัติงาน พอในงานวันเด็ก และเทศกาล จะมีบุคลากรไม่มาเข้าร่วมเวร
ยาม เพื่อระงับภัย จึงเสนอให้กระตือรือร้นด้วย

นายนาวิน สรวลเส

สอบถามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เส้นซ่อมถนนลาดยางไปบ้านภูพระ ทาไม

ส.อบต. ม.8

นาน ล่าช้าไปครับ ขอข้อมูลด้วยครับ

นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ

ในเรื่องรถน้าเอนกประสงค์ ดับเพลิงไฟไหม้นนั้ ขอชีแ้ จงว่า มีปัญหาการบารุงรักษา

นายกฯ อบต.

เกิ ดปัญ หาพั งชารุด ในเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นพอดี และจริงๆแล้ว เราจะดับ เพลิง
เล็กๆ ช่วยเหลือในชุมชนได้บางจุด แต่ถ้าเกิดเพลิงไหม้หนัก คงจะต้องระมัดระวัง
หรือ การช่วยเหลือให้เกิดความเหมาะสม เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะสูญเสีย
งบประมาณ ราจะช่วยเหลือเท่าที่จาเป็น ที่สามารถลงพื้นที่ได้สะดวก ขออภัยที่รถ

เกิดเสียหายในขณะที่ท่านร้องขอมาให้ช่วยดับไฟเผาอ้อย ในกรณีซ่อมไฟนั้น คาด
ว่าได้รับการซ่อมแซมแล้ว ปรากฏว่ามีจุดที่ไม่ปลอดภัย จาเป็นจะต้องหาอุปกรณ์
ไปบริการใหม่ เพราะจาเป็นจะต้องมีระบบเชฟตี้ เพราะที่จะซ่อมเป็นระบบไฟฟ้า
แรงสูง ขอระยะเวลาสักนิดนึง สาหรับถนนเส้นนาอ่างทองเรามีโครงการที่จะเข้า
ไปบริการ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เส้นนาอ่างทอง-ภูพระ อยู่ระหว่างดาเนินการ
เพราะขณะนีอ้ ยู่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อน และจะจัดสรร
ต่อมาจากโครงการนี้ คาดว่าจะเริ่มเร็วๆนี้ ตอนนี้ ได้มเี งินอุดหนุนให้เร่งรัด
ด าเนินการด่ว น ตามก าหนดคือ ถนนลาดยาง ศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก และระบบ
DLTV งานป้องกัน ที่ทราบเหตุเพลิงไหม้นั้น ตรงกับวันหยุด วันเด็ก มีปัญหาไม่มี
บุคลากรปฏิบัติไม่เพียงพอ จะขอตรวจสอบอีกครั้งนึง
นายนาวิน สรวลเส

ในวันนั้น พบมีป้องกันที่เป็นลูกชายของรองสุกรี แสงค้อม คนเดียวมาปฏิบัติงาน

ส.อบต. ม.8

สอบถามว่า จะมีทัศนศึกษาดูงานหรือไม่

นายคารณ เย็นรักษา

ผมขอรายงานว่า มี บุค ลากรป้ องกั น มาท างานเพี ย งคนเดีย วในวั น เกิ ด เหตุ ให้

ส.อบต. ม.5

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบด้วยครับ

นายสุกรี แสงค้อม

กระผมเสนอโครงการของทางหลวงชนบท การช่วยเหลือของหน่วยงานทางหลวง

รองประธานสภาฯ

ชนบท ซึ่งทางหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท จะช่วยเหลือและมาดาเนินงาน ใน
เส้นทางถนนในหมู่บ้าน สายวัดป่า – สามแยก – โนนไหม – โนนม่วง – โนนสงวน
ซึ่งบรรจุเป็นความเห็นชอบจากสภา อบต. ด้วย และงบประมาณจาก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู ก็ขอให้เราเสนอเห็นชอบในการจะเอา
งบประมาณลงบรรจุ ตามแผนงานของ อบจ.และของทางหลวงชนบท เป็นการ
ปรับปรุงถนนภายในพืน้ ที่ของเราให้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติใ ห้เ สนอหน่วยงาน องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภูและกรมทาง
หลวงชนบท อนุญาตดาเนินการได้ เป็นเอกฉันท์

นางสาววรรเพ็ล เวียนเป๊ะ

เสนอโครงการจากงบ อบจ.นภ. ด้วย คือการก่อสร้างถนนในเส้น ฝายหิน -วัดป่า

ส.อบต. ม.5

ชาสมบัติ ให้อบต.โนนเมือง ได้อนุญาตในการจัดทาโครงการ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณโดย อบจ.นภ. หรือของทางหลวงชนบท

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติ เห็นชอบให้หน่วยงานอื่นๆ มาดาเนินการได้ ตามการเสนอขอ มติเป็นเอก
ฉันท์

นายประธานยศ ประสมพืช ทั้ง 2 โครงการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต.โนนเมืองแล้วครับ ในวันนี้

ประธานสภาฯ

ได้พิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว เมื่อหมดวาระการประชุม กระผมขอ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ประเวศ คงทวี
(นายประเวศ คงทวี)
ส.อบต หมู่ ๖

(ลงชื่อ)

วงเดือน ศรีพันลม
(นางวงเดือน ศรีพันลม)
ส.อบต หมู่๑๑

(ลงชื่อ)

ทรงยศ มุขอาษา
(นายทรงยศ มุขอาษา)
ส.อบต หมู่ ๓

ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

กรรมการตรวจรายงานฯ

กรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ)

รุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมฯ
(นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง)
เลขานุการสภา อบต.โนนเมือง

(ลงชื่อ)

ประธานยศ ประสมพืช ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายประธานยศ ประสมพืช)
ประธาน สภา อบต.โนนเมือง

