รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
*****************************
ผู้มาประชุม
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี
นางลำเอียง ศรีกระทุม
นายวินัย สวาดนา
นางสาวพจมาน ศรีกระทุม
นายฉบับ แก้วยาศรี
นายพันธ์ สุวรรณทา
นางสั้น คนล่ำ
นายธวัชชัย รูปทอง
นายแสง สามี
นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 6
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(เลขานุการฯ)

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี
ลำเอียง ศรีกระทุม
วินัย สวาดนา
พจมาน ศรีกระทุม
ฉบับ แก้วยาศรี
พันธ์ สุวรรณทา
สั้น คนล่ำ
ธวัชชัย รูปทอง
แสง สามี
ธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
ศักดิช์ ัย ปัทถาพงษ์

หมายเ
หตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายอุดร จันทะภา
นายสมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
นายพรชิต อินแก้ว
นางสาวพรรณี สังฆวงค์
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
นางวารุณี ชาคำรุณ
นางบุญเกื้อ พรมมีนิล

ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เลขานุการนายกฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
อุดร จันทะภา
สมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
พรชิต อินแก้ว
พรรณี สังฆวงค์
ทัศนีย์ จันทร์สว่าง
วารุณี ชาคำรุณ
บุญเกื้อ พรมมีนิล

หมายเห
ตุ

-2เปิดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
:รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถูกต้อง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นางธนพร ศรีกระทุม กล่าว
นักวิเคราะห์ฯ

สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
3.1 การพิจารณาลงหินคลุกบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม
:เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้แจ้งผลการดำเนินการว่า
อยูใ่ นขั้นตอนใด
:อยูร่ ะหว่างให้ชา่ งสำรวจเพื่อประมาณราคา ในช่วงนี้ช่างต้องควบคุมงานก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติ ฯ ประจำปี 2561 และต้องสำรวจพื้นที่เพื่อประมาณราคา
โครงการโครงสร้างพื้นฐานของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะดำเนินการในเรื่องลงหินคลุกต่อ
:รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 การพิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 2
:การเพิ่มเติมแผนฯ เชิญเจ้าหน้าที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยครับ
:ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ ่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตอ่ ไป
.../สำหรับรายละเอียด...
-3สำหรับรายละเอียดการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 80 โครงการ เป็นเงิน
22,265,780 บาท ได้แก่
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าปู่เหนือ (ต่อจากจุดเดิม)
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,000,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังแคมป์กรมทาง (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 1
งบประมาณ 617,440 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไกรวรรณ บุญมี หมู่ที่ 1 งบประมาณ
24,480 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจันทร์เพ็ญ แก้วยาศรี หมู่ที่ 1
งบประมาณ 42,520 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญใย อดทน หมู่ที่ 1
งบประมาณ 21,760 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนุ่น พลายแก้ว หมู่ที่ 1
งบประมาณ 500,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัชรี บุญมี หมู่ที่ 1
งบประมาณ 400,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเอกภพ บุญตะการ หมู่ที่ 1
งบประมาณ 40,800 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทินกร สังฆะวงศ์ หมู่ที่ 1
งบประมาณ 409,200 บาท

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยส้มผ่อ-บ้านนางเครือวัลย์ หมู่ที่ 1
งบประมาณ 818,400 บาท
-โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 400,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางก่อง วันหากิจ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 34,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดามสาคร สุพรรณทอง หมู่ที่ 3
งบประมาณ 500,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายศักดิ์ ดวงมาลา หมู่ที่ 3 งบประมาณ
500,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางพิจิตร ขันตีชู หมู่ที่ 3 งบประมาณ
150,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยโปร่งคำ หมู่ที่ 3 งบประมาณ
500,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนอิอ่าง (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 3 งบประมาณ
361,760 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุรเดช อินปลัด หมู่ที่ 5 งบประมาณ
500,000 บาท
.../-โครงการ...
-4-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประหยัด อาจภาษา หมู่ที่ 5
งบประมาณ 500,000 บาท
-โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณเมรุ จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 4 งบประมาณ
131,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประยุทธ กุลจณี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 409,200 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหมัน กาญดี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 233,920 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสนิท กันณคร หมู่ที่ 5 งบประมาณ
200,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลำพอง จันพิลา หมู่ที่ 6
งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวีระพงษ์ สมนาม หมู่ที่ 6
งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนงลักษณ์ มณีศรี หมู่ที่ 6

งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอุทัย กาญดี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 102,000 บาท
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 งบประมาณ
1,500,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมนึก นิจจำนงค์ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 34,000 บาท
-โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำแคม
งบประมาณ 400,000 บาท
-โครงการเสริม/เปลี่ยนและย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านนางยอด โนนศิริ หมู่ที่ 1
งบประมาณ 500,000 บาท
-โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต
อบต.น้ำแคม งบประมาณ 1,000,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายน้ำแคม-ห้วยเดื่อ
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 500,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางเข้าห้วยผุก
หมู่ที่ 2 งบประมาณ 300,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางออกห้วยด้าย
หมู่ที่ 2 งบประมาณ 150,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายห้วยโปร่งคำ
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทางขึ้นวัดดอย
เฉลิมพระเกียรติ ฯ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 200,000 บาท
.../โครงการ...

-5-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายบ้านนางวงเพชร กะบัดทอง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายบ้านนายศักดิ์ ดวงมาลา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายนางหนูประเดิม จันจวง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 20,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายบ้านนางสาวเสถียร สีแสงรัตน์ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 30,000 บาท

-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
บริเวณเชื่อมต่อจุดขยายเขตเดิม หมู่ที่ 4 งบประมาณ 160,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไปวัดภูสวรรค์
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 50,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จากลานมันไปสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 50,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายห้วยโปร่งช้าง
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 50,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนางหมัน กาญดี
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 30,000 บาท
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายห้วยศาลา
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 30,000 บาท
-โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยสามขา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 280,000 บาท
-โครงการก่อสร้างสะพานอานม้าสายนาตาเข็มทอง หมู่ที่ 1
งบประมาณ 167,800 บาท
-โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการซ่อมแซมขั้นดินกั้นน้ำห้วยนกกก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 100,000 บาท
-โครงการซ่อมแซมขั้นดินกั้นน้ำห้วยโปร่งคำ หมู่ที่ 3 งบประมาณ
2,000,000 บาท
-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนผ่าน) สายร่องขอนเปือย หมู่ที่ 6
งบประมาณ 100,000 บาท
-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนผ่าน) สายห้วยศาลาเหนือ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 100,000 บาท
-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนผ่าน) สายห้วยน้ำแคมกลาง (นาแม่เอ็ม)
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 100,000 บาท
-โครงการขุดลอก/ซ่อมแซม บูรณะรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 งบประมาณ
200,000 บาท
-โครงการซ่อมแซม บูรณะรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 240,000 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายทองหนัก (ลงห้วย) หมู่ที่ 5
งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางผาง-นางอรทัย หมู่ที่ 5
งบประมาณ 300,000 บาท
.../-โครงการ...
-6-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยด้าย(รางตื้นเดิม)

หมู่ที่ 5 งบประมาณ 88,000 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบาย สายข้างบ้านนายสุรเดช อินปลัด หมู่ที่ 5
งบประมาณ 220,000 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายข้างบ้านนางหมัน กาญดี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 220,500 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าบ้านนายหมั่น ศรีวงค์ไชย หมู่ที่ 6
งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา บริเวณที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำแคม งบประมาณ 405,000 บาท
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (2 ห้อง) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
งบประมาณ 81,000 บาท
-โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
งบประมาณ 48,000 บาท
-โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
งบประมาณ 48,000 บาท
-โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง งบประมาณ
60,000 บาท
-โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง รั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
งบประมาณ 144,000 บาท
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
งบประมาณ 200,000 บาท
-โครงการทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคมงบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการก่อสร้างอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
งบประมาณ 500,000 บาท
-โครงการติดมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง งบประมาณ 35,000 บาท
-โครงการติดมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม งบประมาณ 40,000 บาท
-โครงการสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม งบประมาณ 35,000 บาท
-โครงการย้ายประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง งบประมาณ 13,000 บาท
-โครงการรื้ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง งบประมาณ 20,000 บาท
-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ อบต.น้ำแคม งบประมาณ
500,000 บาท
-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 500,000 บาท
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.10 นาฬิกา

เริม่ ประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

-7นางธนพร ศรีกระทุม กล่าว
นักวิเคราะห์ฯ

:ขออนุญาตเสนอแผนเพิ่มเติมต่อคะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน เพื่อการท่องเที่ยว
จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 63,380 บาท ได้แก่
-โครงการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร งบประมาณ 17,940 บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและชุมชนเข้มแข็ง งบประมาณ 16,440 บาท
-โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
งบประมาณ 9,000 บาท
-โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว“ประเพณีบุญชำฮะ” งบประมาณ 20,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 106,300 บาท
-โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมติดตั้งถึงดับเพลิงในจุดเสี่ยง
อัคคีภัย วัด โรงเรียน งบประมาณ 56,300 บาท
-โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 324,340 บาท ได้แก่
-โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมติดตั้งถึงดับเพลิงในจุดเสี่ยง
อัคคีภัย วัด โรงเรียน งบประมาณ 33,600 บาท
-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 15,000 บาท
-โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแคม งบประมาณ 100,000 บาท
-โครงการอบรมจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท่าลี่คัพ “นภาท่าลี่”
หนองผือ ฯลฯ งบประมาณ 60,000 บาท
-โครงการส่งนักกีฬาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขัน งบประมาณ 12,000 บาท
-โครงการเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำ งบประมาณ
56,340 บาท
-โครงการหล่อเทียนและหล่อเทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 8,700 บาท
-โครงการลอยกระทง งบประมาณ 8,700 บาท
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 30,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท ได้แก่
-โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”ท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ” งบประมาณ
20,000 บาท
-โครงการบริหารจัดการกองทุนขยะ งบประมาณ 30,000 บาท
-โครงการจัดซื้อรถขยะแบบเปิดท้าย งบประมาณ 950,000 บาท

.../6. ยุทธศาสตร์...

-86. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จำนวน 11 โครงการ
เป็นเงิน 353,000 บาท ได้แก่
-อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ งบประมาณ 20,000 บาท
-โครงการจัดซื้อเต้นท์ งบประมาณ 100,000 บาท
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท
-จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท งบประมาณ 10,500 บาท
-จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ 6 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000 บาท
-จัดซื้อโต๊ะเหล็กแบบพับขาได้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำแคม จำนวน
7 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท งบประมาณ 10,500 บาท
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน
2 เครื่อง งบประมาณ 56,000 บาท
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี งบประมาณ 40,000 บาท
-โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ งบประมาณ 15,000 บาท
-โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 50,000 บาท
รวม ยุทธศาสตร์ จำนวน 111 โครงการ เป็นเงิน 16,980,740 บาท
บัญชีแผนเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน 5 โครงการ
เป็นเงิน 18,993,680 บาท ได้แก่
-โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกถนนสายภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3
งบประมาณ 6,480,000 บาท

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อตบ.น้ำแคม
มติที่ประชุม

-โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกถนนสายภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 6
งบประมาณ 3,600,000 บาท
-โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกถนนทางขึ้นองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 913,680 บาท
-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยนกกก (ขุดลอก) บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3
งบประมาณ 3,000,000 บาท
-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยน้ำแคม (ขุดลอก) บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1
งบประมาณ 5,000,000 บาท
สำหรับแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได้เสนอให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
จะสอบถามหรือไม่ เชิญค่ะ
:เจ้าหน้าที่ได้เสนอแผนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
:เห็นชอบ 8 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 2 คะแนน
(งดออกเสียง 2 คน คือ ร้อยตรีเสียน มะโนศรี , นางลำเอียง ศรีกระทุม)
.../ร้อยตรีเสียน...
-9-

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

:สำหรับการประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอนัดการประชุมครั้งต่อไป
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562v ในวันที่
10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 17.20 นาฬิกา
(ลงชื่อ)

ศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ) ร้อยตรี เสียน มะโนศรี
ผูต้ รวจรานงานการประชุม
( เสียน มะโนศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ธวัชชัย รูปทอง
ประธานกรรมการ
( นายธวัชชัย รูปทอง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5

(ลงชื่อ)

สั้น คนล่ำ
กรรมการ
( นางสั้น คนล่ำ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5

(ลงชื่อ) พจมาน ศรีกระทุม
เลขานุการ/กรรมการ
( นางสาวพจมาน ศรีกระทุม )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3

