บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
*****************************
ผู้มาประชุม

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 ร้อยตรีเสียน มะโนศรี
2 นางลำเอียง ศรีกระทุม
3 นายวินัย สวาดนา
4 นางสาวพจมาน ศรีกระทุม
5 นายฉบับ แก้วยาศรี
6 นายพันธ์ สุวรรณทา
7 นางสั้น คนล่ำ
8 นายธวัชชัย รูปทอง
9 นายแสง สามี
10 นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
11 นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายอุดร จันทะภา
2 นายสมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
3 นายพรชิต อินแก้ว
4 นางสาวพรรณี สังฆวงค์
5 นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
6 นางวารุณี ชาคำรุณ
7 นายพูลศักดิ์ สารวงษ์
8 นางธนพร ศรีกระทุม
9 นางวาสนา ขันทะคีรี
10 นายหลักทรัพย์ ประเสริฐศรี
11 นายชัยนาท ศรีกระทุม
12 นางบุญเกื้อ พรมมีนิล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

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

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เลขานุการนายกฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์ฯ
นักพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเ
หตุ

ลำเอียง ศรีกระทุม
วินัย สวาดนา
พจมาน ศรีกระทุม
ฉบับ แก้วยาศรี
พันธ์ สุวรรณทา
สั้น คนล่ำ
ธวัชชัย รูปทอง
แสง สามี
ธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
ศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์

อุดร จันทะภา
สมฤทธิ์ สุพรมอินทร์
พรชิต อินแก้ว
พรรณี สังฆวงค์
ทัศนีย์ จันทร์สว่าง
วารุณี ชาคำรุณ
พูลศักดิ์ สารวงษ์
ธนพร ศรีกระทุม
วาสนา ขันทะคีรี
หลักทรัพย์ ประเสริฐศรี
ชัยนาท ศรีกระทุม
บุญเกื้อ พรมมีนิล

หมายเห
ตุ

13
14
15

นางบัวลอง โสมาศรี
นายสุริยา เครือผักปัง
นายสุบัญดิฐ ศรีกระทุม

ผู้ใหญ่บ้านห้วยผุก หมุ่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหาดเจริญ หมู่ 4
นักป้องกันและบรรเทาฯ

บัวลอง โสมาศรี
สุริยา เครือผักปัง
สุบัญดิฐ ศรีกระทุม

-2เปิดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันที่ 1,10,15 สิงหาคม 2561
:รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันที่ 1,10,15 สิงหาคม 2561 ถูกต้อง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันที่ 1,10,15 สิงหาคม 2561
:เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ
ด้วยครับ
:เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้วมีจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 55 โครงการ กองช่างได้ดำเนินการจัดทำ
รูปแบบรายการ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา
ราคากลางและแก้ไขเอกสารบางรายการ สัปดาห์ต่อไปคงจะหาผู้รับจ้างและ
เรียกมาทำสัญญา
2. ผู้ยากไร้ไม่มที ี่อยู่อาศัย กรณี นายเย็น ชาติวงค์ จะขอหารือกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 เพื่อขอสถานที่ให้อยู่ชั่วคราว 3 แห่ง ได้แก่
-วัดศรีโสภณ
-ทีร่ าชพัสดุสถานีตำรวจเดิม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคมเดิม
3. การลงหินคลุกรอบ ๆ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เนื่องจากช่วงที่ผ่านมากองช่างมีภารกิจเยอะ บุคลากรไม่เพียงพอ จึงขออนุญาต
ชะลอไว้ก่อน
4. กรณี นางสาวนาฎยา เกรียงไกร ตามที่ นางแปง แก้วยาศรี ได้มาแจ้งในที่

ที่ประชุม

ประชุมในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ทำร้ายลูกและกักขังไม่ให้ไปโรงเรียน นั้น
นักพัฒนาชุมชน ได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ในการ
ให้ความช่วยเหลือเด็ก ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้ว และได้มีหนังสือประสานมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ในการจัดประชุมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางใน
การช่วยเหลือเด็กต่อไป ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำแคม กำนันตำบลน้ำแคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตัวแทนโรงเรียนที่น้อง
ศึกษาอยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม ตำรวจ และญาติผทู้ ี่
สามารถให้ข้อมูลได้ ส่วนความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะแจ้งอีกครั้ง
:รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 4
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง กล่าว
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 รายงานการเงินและบัญชี ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
:รายงานการเงิน ฯ เชิญผู้อำนวยการกองคลังแจ้งที่ประชุมครับ
:สำหรับรายละเอียดการเงิน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สรุปได้ดังนี้
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
-เงินอุดหนุนตามภารกิจ
จำนวน 1,460,518.00

บาท

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว

-เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 4,024,543.00 บาท
รวมเงินอุดหนุน
จำนวน 5,485,061.00 บาท
2. เงินรายได้อื่น ๆ รวมทั้งเงินภาษีต่าง ๆ จำนวน 1,319,103.20 บาท
รวมรายรับทั้งหมด
จำนวน 6,804,164.20 บาท
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
-รายได้รัฐบาลค้างรับ
จำนวน
302,600.00 บาท
-โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน 1,844,000.00 บาท
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ+ผูพ้ ิการ
จำนวน 351,300.00 บาท
-เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
จำนวน 5,494,680.71 บาท
-เงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 7,491,406.22 บาท
สำหรับรายละเอียดการเงิน ฯ สรุปได้เพียงเท่านี้ มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ค่ะ
:สมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ที่ประชุม

:รับทราบ

4.2 การจัดงานกีฬาภายในตำบลน้ำแคม “เวียงสาเกมส์”
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:การจัดงานแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแคม เชิญเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ที่ประชุมทราบครับ
นายหลักทรัพย์ ประเสริฐศรี กล่าว :การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแคม หรือที่เรียกว่า“เวียงสาเกมส์”
นักจัดการงานทั่วไป
ทางคณะผู้บริหารได้มอบหมายผมดำเนินการตามแผนไว้จะจัดกีฬาอยู่ 3 ประเภท
ซึ่งได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย-หญิง และเปตองผสม
ขอความร่วมมือทุก ๆ หมู่บ้าน จัดส่งนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามรายงานใบสมัคร
แจ้งให้กำนัน ผูใ้ หญ่บ้าน และประธานเยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายพรชิต อินแก้ว กล่าว
:ขอเสนอให้ผู้นำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่ง
รองนายก อบต.น้ำแคม
กีฬาพื้นบ้านเข้าร่วมด้วย
นายอุดร จันทะภา กล่าว
:ถ้ามีกีฬาพื้นบ้านเกรงว่าติดเรื่องงบประมาณและการเบิกจ่ายหรือไม่
นายก อบต.น้ำแคม
เพราะระเบียบเบิกได้เฉพาะกีฬาสากล
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:ที่ประชุมสภา ฯ มีความเห็นอย่างไร จัดหรือไม่ขอมติที่ประชุมครับ
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม
:เห็นชอบ 9 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 1 คะแนน
-4-

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นักวิชาการศึกษา

4.3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
:เชิญเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
:สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีน้ี ตรงกับวันที่
22 พฤศจิกายน 2561 โดยจัดขึ้น ณ ศาลเจ้าปู่ใต้ หมู่ 1 ตำบลน้ำแคม
มีการประกวดกระทงใหญ่ และประกวดหนูน้อยนพมาศ รายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณลักษณะของกระทงใหญ่
1. สมัครในนามหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวด
2. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานไม่น้อย 70 เซนติเมตร
3. สามารถลอยน้ำได้
4. วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย อนุโลมให้ใช้วัสดุอย่างอื่นได้
บ้างเพื่อสะดวกในการ ขึ้นรูปกระทง
การสมัครเข้าประกวด
1. ยื่นใบสมัครเข้าประกวด ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำแคม
2. กำหนดยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2561
ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำหมู่บ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำหมู่บ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 2 ชุด
การตัดสิน
1. การตัดสินการประกวดโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
3. การตัดสินกระทงใหญ่ ตัดสินจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
4. กรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นีใ้ ห้คณะกรรมการจัดการประกวดเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความสวยงาม/ความประณีต/ความละเอียด 20 คะแนน
2. ใช้วัสดุจากใบตองหรือวัสดุอื่นจากธรรมชาติ
30 คะแนน
3. การลอยน้ำ/การทรงตัวในขณะลอยน้ำ/ความสมดุล
20 คะแนน
4. ขนาดของกระทงไม่น้อยกว่า 70 ซม.
20 คะแนน
5. ความสวยงามในภาพรวมทั้งหมด
10 คะแนน
-5รางวัลสำหรับการประกวดกระทงใหญ่ จำนวน 1 รางวัล
เป็นเงิน 4,300 บาท
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณสมบัติผู้เข้า มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคมเท่านั้น
1. มีอายุระหว่าง 4 – 6 ปี บริบูรณ์นับถึงวันประกวด (เกิดระหว่างวันที่ 22
พฤศจิกายน 2555 – 22 พฤศจิกายน 2557)
2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
การสมัครเข้าประกวด
1. ยื่นใบสมัครเข้าประกวด ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม
2. กำหนดยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2561

ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของหนูน้อยนพมาศ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 2 ชุด
2. ภาพถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 2 × 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
การแต่งกายในการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายชุดไทย
2. การเสริมสวยจะต้องกระทำให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว
การตัดสิน
1. การตัดสินการประกวดโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
3. การตัดสินหนูน้อยนพมาศ ตัดสินจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
4. กรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นีใ้ ห้คณะกรรมการจัดการประกวด
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การแต่งกายสวยงามเรียบร้อย
20 คะแนน
2. รูปร่างบุคลิกภาพการเดิน การยืน ยิ้มแย้มแจ่มใส ความน่ารัก น่าเอ็นดู
30 คะแนน
3. การแนะนำตนเอง ถูกต้องชัดเจน น้ำเสียงถ้อยคำ สุภาพ อ่อนหวาน
มารยาทเรียบร้อย
30 คะแนน
4. ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการตอบคำถามจากการสัมภาษณ์
20 คะแนน
-6รางวัลสำหรับหนูน้อยนพมาศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 4,300 บาท
กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เวลา 13.00 น. - เจ้าหน้าที่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความ
สะดวกภายในงาน พร้อมกัน ณ บริเวณงาน
เวลา 16.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน กระทงใหญ่ หนูน้อย
นพมาศเข้าพักตามที่จัดให้
- ขบวนกระทงใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านถึงบริเวณ
ที่จดั งาน
- เจ้าหน้าที่นำกระทงใหญ่ลอยน้ำเพื่อให้คณะกรรมการ
ตัดสินให้คะแนนแล้วนำกระทงใหญ่ขึ้นมาตั้ง

ในสถานที่จัดไว้ให้
เวลา 17.30 น.
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณ
ที่จดั งาน
- ประกอบพิธที างศาสนา พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ผู้นำทางศาสนาดำเนินการตาม ขั้นตอนของการประกอบ
พิธี เสร็จพิธีทางศาสนา
เวลา 18.00 น.
- คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่
จำนวน 5 คน พิจารณาให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรางวัลประกวดกระทงใหญ่
และรางวัลหนูน้อยนพมาศ รวมเป็นเงิน 8,600 บาท
ไม่เกินร้อยละ 30 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เวลา 18.30 น.
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี (นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำแคม)ขึ้นเวที ประจำแท่นเพื่อรับฟัง
การกล่าวรายงาน
- กำนันตำบลน้ำแคมพร้อมคณะกล่าวรายงาน ผู้นำ
แต่ละหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะผู้จดั งาน
ยืนเข้าแถวด้านหลังผู้กล่าวรายงาน
-7-ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท พบปะประชาชน
ที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเปิดงาน
- ชมการแสดงของเด็กและเยาวชน
เวลา 19.00 น.
- เริ่มการประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 1
เวลา 19.30 น.
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการ
การหมู่บ้าน พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันลอยกระทง
-เปิดเพลงลอยกระทง

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ที่ประชุม

- เริ่มการประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 2
- ชมการแสดง (ถ้ามี)
- ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ
- มอบรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
- ประกาศผลการตัดสินกระทงใหญ่
- มอบรางวัลการประกวดกระทงใหญ่
- เสร็จงาน
หมายเหตุ เวลาและรายการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สำหรับรายละเอียดของการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 มีเพียงเท่านี้
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ
:ลอยกระทงในปีนี้ ขอความร่วมมือสมาชิกสภา ฯ ทุกหมู่บ้าน ได้ส่งกระทง และ
หนูน้อยนพมาศเข้าร่วมประกวดด้วย
:รับทราบ

4.4 การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2562
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ขอให้แจ้งสภา ฯ ทราบด้วยครับ
นายชัยนาท ศรีกระทุม กล่าว
:เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
นักวิชาการศึกษา
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด งบประมาณ
30,700 บาท ได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการไปยังกองคลังเรียบร้อยแล้วครับ
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ กล่าว :-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ
เลขาสภา อบต.น้ำแคม
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งคำ บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
45,300 ลบ.ม. งบประมาณ 2,000,000 บาท

-8-เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว
800 เมตร หนา 0.03 เมตร งบประมาณ 1,079,000 บาท
-ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่ อปท. รถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำวน 1 คัน
งบประมาณ 2,400,000 บาท

ที่ประชุม

ทั้งสามโครงการอยูร่ ะหว่างการทำงานของคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขออนุมัติ
ดำเนินการต่อไป
:รับทราบ

4.5 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ประธาน
สภา อบต.น้ำแคม
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม ทราบเชิญครับ
นางธนพร ศรีกระทุม กล่าว
:ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
นักวิเคราะห์ฯ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานตามพัฒนาท้อง
ถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน
3,534,700 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน เพื่อการท่องเที่ยว
จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 110,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 466,000 บาท
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 14,902,607 บาท

-95. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน
434,000 บาท

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

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จำนวน
14 โครงการ เป็นเงิน 907,059 บาท
รวมทั้งสิ้น 83 โครงการ เป็นเงิน 20,354,366 บาท
ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเชิญค่ะ
:สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกสภา ฯ ท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอประชุม
เรื่องต่อไป
:รับทราบ
2.6 การรายงานแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
:แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด
ต่อที่ประชุมครับ
:ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 30 โครงการ เป็นเงิน
3,060,200 บาท รายละเอียด ดังนี้
-โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง งบประมาณ 60,000 บาท
-โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำแคม
งบประมาณ 400,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิจิตร หมู่ที่ 3 งบประมาณ
61,200 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนิท กันณคร หมู่ที่ 6
งบประมาณ 41,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก นิจจำนงค์ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 34,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดามสาคร สุพรรณทอง
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 110,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีอ่าง หมู่ที่ 3 งบประมาณ
220,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางก่อง วันหากิจ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 34,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันทร์เพ็ญ แก้วยาศรี
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 43,000 บาท

-10-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษณ์ มณีศรี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 41,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำพอง จันทิลา หมู่ที่ 6
งบประมาณ 41,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหมัน กาญดี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 237,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุทัย กาญดี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 103,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยุทธ กุลจณี หมู่ที่ 6
งบประมาณ 41,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศักดิ์ ดวงมาลา หมู่ที่ 3
งบประมาณ 165,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่เหนือ-สะพานฝ่ายน้ำล้น
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 110,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังแคมป์กรมทาง หมู่ที่ 1
งบประมาณ 96,000 บาท
-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 1 หมู่ที่ 4 งบประมาณ
21,000 บาท
-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ
35,000 บาท
-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 3 หมู่ที่ 4 งบประมาณ
75,000 บาท
-โครงการก่อสร้างสะพานอานม้าสายนาตาเข็มทอง หมู่ที่ 1 งบประมาณ
100,000 บาท
-โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม งบประมาณ 48,000 บาท
-โครงการก่อสร้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง งบประมาณ
48,000 บาท
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม จำนวน 2 ห้อง
งบประมาณ 81,000 บาท
-โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยสามขา งบประมาณ 280,000 บาท
-โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน บ่อขยะ
อาคาร สถานที่ จำนวน 500,000 บาท

-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดเลย งบประมาณ 800,000 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตื้น บ้านนางผาง-บ้านนางอรทัย หมู่ที่ 5
งบประมาณ 50,000 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตื้น บ้านนายทองหนักลงห้วย หมู่ที่ 5
งบประมาณ 150,000 บาท

-11-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตื้น บ้านนายสุรเดช หมู่ที่ 5 งบประมาณ
35,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว
จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 54,380 บาท
-โครงการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร งบประมาณ 17,940 บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และชุมชนเข้มแข็ง งบประมาณ 16,440 บาท
-โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณ 20,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 1,115,024 บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน งบประมาณ 250,000 บาท
-โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดสากล งบประมาณ
20,000 บาท
-โครงการ To Be Number One งบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่
งบประมาณ 20,000 บาท
-โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อำเภอท่าลี่ งบประมาณ 18,000 บาท
-โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
งบประมาณ 30,000 บาท
-โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น งบประมาณ 57,000 บาท
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยชุมชนเป็นฐาน งบประมาณ 50,000 บาท
-โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 10,000 บาท

-โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 60,000 บาท
-โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งบประมาณ 30,000 บาท
-โครงการค่าใช้จา่ ยในกรณีเกิดสาธารณภัย งบประมาณ 456,024 บาท
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
งบประมาณ 34,000 บาท
-โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ งบประมาณ 20,000 บาท
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ 50,000 บาท

-124. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ
จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 16,546,207 บาท
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม งบประมาณ
50,000 บาท
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง งบประมาณ
50,000 บาท
-โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการอาหารเสริม (นม) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ 792,948 บาท
-โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา งบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) งบประมาณ 69,700 บาท
-โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง งบประมาณ 56,000 บาท
-โครงการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล –
ป. 6 จำนวน 3 โรงเรียน งบประมาณ 1,456,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณ
303,800 บาท
-โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนภายในตำบลน้ำแคม งบประมาณ
33,600 บาท

-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 6,656,400 บาท
-เบี้ยยังชีพผู้พกิ าร งบประมาณ 4,464,000 บาท
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 96,000 บาท
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 15,000 บาท
-โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม
งบประมาณ 9,000 บาท
-โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
งบประมาณ 9,000 บาท
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน งบประมาณ 12,000 บาท
-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแคม งบประมาณ 130,000 บาท
-โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น กีฬาท่าลี่คพั นภาท่าลี่
หนองผือคัพ งบประมาณ 6,000 บาท
-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 40,700 บาท
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี งบประมาณ 40,000 บาท
-โครงการเทศกาลสงกรานต์แห่หลวงปู่ค้ำ งบประมาณ 60,000 บาท
-โครงการลอยกระทง งบประมาณ 30,000 บาท
-โครงการหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว งบประมาณ 10,000 บาท
-โครงการบริหารจัดการกองทุนขยะตำบลน้ำแคม งบประมาณ 40,000 บาท
-โครงการกิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ งบประมาณ 50,000 บาท
-13-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 30,000
บาท
-โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ งบประมาณ 100,000 บาท
-โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 70,000 บาท
-โครงการวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 20,000 บาท
-โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ 950,000 บาท
-สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) งบประมาณ 100,000 บาท
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท
-โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่ารักน้ำ” งบประมาณ
20,000 บาท
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จำนวน 6 โครงการ

เป็นเงิน 656,000 บาท
-โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประมาณ 15,000 บาท
-โครงการเลือกตั้งนายก ฯ และสมาชิกสภา อบต.น้ำแคม งบประมาณ
500,000 บาท
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 20,000 บาท
-โครงการอบรมให้ความรู้เรือ่ งพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ อปท. งบประมาณ
15,000 บาท
-โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในสำนักงาน งบประมาณ 16,000 บาท
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. งบประมาณ
100,000 บาท
-โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก งบประมาณ
5,000 บาท
รวม 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 89 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,360,811 บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 14.00 นาฬิกา
เริ่มประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา
4.7 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
:การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการประจำปี ประธาน
สภา อบต.น้ำแคม
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ได้แจ้งระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงเหตุผลในการจ่ายขาดเงินสะสม
ในเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณาด้วย
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ กล่าว :ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
ปลัด อบต.น้ำแคม
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

-14ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จดั ทำเพื่อบำบัด

นางวาสนา ขันทะคีรี กล่าว
นักพัฒนาชุมชน

ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
สำหรับเหตุผลความจำเป็นเชิญนักพัฒนาชุมชนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
:ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.6 /ว 3064
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม โดยแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เบิกจ่ายเงินรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้พิการไปก่อนแล้ว เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ดำเนินการรับเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นรายได้เงินอุดหนุนทั่วไป ปี พ.ศ. 2561
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.4/
ว 1746 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ข้อ 3
2. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมเงินสะสมไปจ่ายและตั้งรับไว้
เป็นรายได้จากรัฐบาลค้างรับ ให้นำไปชดเชยเงินที่ได้จ่ายไปแล้วในปีเก่า โดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/75617636 ลงวัน 14 กรกฎาคม 2560 ข้อ 2
3. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้พิการ
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 26 หรือข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 /ว 1746 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ข้อ 2
4. กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เงินที่ได้รับ
การจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับเบี้ยความพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ขอทำข้อตกลงกับผู้วา่ ราชการจังหวัดเพื่อใช้จา่ ยเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการ
ตามที่ได้รับจัดสรร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 89 ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลงวันที่
29 มีนาคม 2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
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นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ กล่าว
เลขานุการสภา อบต.น้ำแคม

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

พิจารณาอนุมัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะขอดำเนินการตามแนวทางกรณีที่ 4
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 (1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
ถึงเดือน มิถุนายน 2559 รายละเอียดดังนี้
-ตกเบิกการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเวลา 9 เดือน จำนวน 22 ราย ๆ ละ
800 บาท เป็นเงิน 158,400 บาท
-ตกเบิกการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเวลา 8 เดือน จำนวน 2 ราย ๆ ละ
800 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท
-ตกเบิกการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเวลา 7 เดือน จำนวน 2 ราย ๆ ละ
800 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท
-ตกเบิกการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเวลา 4 เดือน จำนวน 1 ราย ๆ ละ
800 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,600 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
สำหรับรายละเอียดและเหตุผลที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมมีเพียงเท่านี้
:ผมขออนุญาตให้เหตุผลเพิ่มเติมต่อจากนักพัฒนาชุมชนดังนี้ ปัจจุบันเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 7,992,581 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งมียอดเงินเพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ในรายการที่ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ของยอดงบประมาณ
จำนวน 185,600 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ครับ
:มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
:เห็นชอบ 6 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 4 คะแนน
4.8 การพิจารณาจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562
:เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
กรณีจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมด้วยครับ
:ด้วยเมื่อครั้งวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำแคม ได้มีโครงการ
จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม จัดเวทีประชุมเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในระดับจังหวัด
กรม และกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งมี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกส์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 0.640 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร
หรือมีปริมาณงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร งบประมาณ
1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
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ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ กล่าว
เลขานุการสภาฯ

ซึ่งได้รับมอบหมายจากผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย ให้นำหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินทุนสำรองสะสมที่คงคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม นำมาพิจารณา
ในยอดเงินงบประมาณที่มีอยู่จริง ซึ่งงบประมาณคงเหลือ จำนวน 7,491,406 บาท
(เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน)
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยขอเสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) พิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอน
ต่อไป
:ขอให้เลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถดำเนินการได้หรือไม่
:ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ข้อ 87 ทุกสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปีเพื่อ
เป็นทุนสำรองเงินสะสมโดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้า
ของทุกปี
การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสม
ในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหารให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม
เกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีน้นั หากมีความจำเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1)
ข้อ 89 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จดั ทำเพือ่ บำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่หมายกำหนด
:มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
:เห็นชอบ 6 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 4 คะแนน
4.9 การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
:ด้วยคณะผู้บริหารมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาทีด่ ินสำหรับการกำจัด
ขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลน้ำแคม จึงขอให้ท่านได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล
ตลอดทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนน้ำแคม ได้พิจารณาด้วยครับ

-17นายอดุร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

:ด้วยจังหวัดเลย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พจิ ารณาหาพื้นที่ดิน
สำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตของตนเอง ซึ่งเบื้องต้นคณะผู้บริหาร
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนได้ออกสำรวจพื้นที่ที่จะขออนุญาตเพือ่ ขอใช้ที่ดิน
จากส่วนราชการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย) โดยมี
พื้นที่อยู่ 3 จุด ซึ่งได้แก่
จุดที่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 บริเวณป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม
หรือที่เรียกกันว่า ป่าวังยาง จำนวน 3 ไร่
จุดที่ 2 บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 บริเวณป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม
หรือที่เรียกกันว่า ที่สาธารณประโยชน์ภูฮ่อมคับ จำนวน 2 ไร่
จุดที่ 3 บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 บริเวณป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม
หรือที่เรียกกันว่า ที่สาธารณประโยชน์ป่าห้วยขอนแก่น จำนวน 5 ไร่
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ไม่เป็นพื้นที่น้ำท่วม และไม่เป็นพื้นที่กีดขว้างทางน้ำ
2. ไม่อยูใ่ นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
3. ไม่อยูใ่ นพื้นที่อนุรกั ษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
4. ไม่อยูใ่ นพื้นที่อนุรกั ษ์แหล่งน้ำดิบของการประปา
5. ระยะห่างจากพื้นที่อยู่อาศัย โดยไม่เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากเสียง
รบกวนและกลิ่น
6. ไม่ยดึ กับกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
7. ได้ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านของบ้านน้ำแคม บ้านห้วยผุก และ
บ้านปากยาง เรียบร้อยแล้ว

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม

:มีท่านใดจะเสนอหรือทักท้วงอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ทุกท่านได้พจิ ารณา
อย่างรอบคอบก่อนจะลงมติให้ความเห็นชอบด้วยครับ
:เห็นชอบ 7 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 3 คะแนน

ระเบียบวาระที่ 5
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายอุดร จันทะภา กล่าว
นายก อบต.น้ำแคม

เรื่องอื่น ๆ
:ท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมเชิญครับ
-ขอแจ้งการจ่ายค่าตอบแทนของสภาท้องถิ่น โดยอำเภอท่าลี่ ได้แจ้งการจ่าย
ค่าตอบแทนของสภา ฯ โดยให้นำเงินเข้าบัญชี และสั่งจ่ายก่อนสิ้นเดือน
3 วันทำการ
-สำหรับเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จะดำเนินการจัดซื้อให้เร็วที่สดุ เพราะรถเก่า
ทรุดโทรมมาก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกเดือน และไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง
-ด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ซึ่งตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 คณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายธวัชชัย รูปทอง กล่าว
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 5
นางลำเอียง ศรีกระทุม
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 1
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
ปิดประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา

ซึ่งมีตัวแทนจากสมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท.มอบหมาย จำนวน 2 คน จึงขอให้
ที่ประชุมได้คดั เลือกตัวแทนเพื่อร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
น้ำแคมครับ
:ให้สมาชิกสภา ฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรร่วมเป็นกรรมการกองทุน ฯ เชิญครับ
:ผมนายธวัชชัย รูปทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นางสาวพจมาน ศรีกระทุม
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3 ครับ
:ดิฉัน นางลำเอียง ศรีกระทุม สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายแสง สามี
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6
:มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นกรรมการกองทุนอีกหรือไม่ ถ้าไม่ขอมติที่ประชุมให้
สมาชิกสภาฯ ทั้งสองท่านร่วมเป็นกรรมการกองทุน ฯ ครับ
:เห็นชอบ 6 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 4 คะแนน
:มีทา่ นใดจะแจ้งเรื่องอื่นในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุมครับ

(ลงชื่อ)

ศักดิช์ ัย ปัทถาพงษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ) ร้อยตรีเสียน มะโนศรี ผู้ตรวจรานงานการประชุม
( เสียน มะโนศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย รูปทอง
ประธานกรรมการ
( นายธวัชชัย รูปทอง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5

(ลงชื่อ)

สั้น คนล่ำ
กรรมการ
( นางสั้น คนล่ำ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
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ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายธวัชชัย รูปทอง กล่าว
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 5
นางลำเอียง ศรีกระทุม
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 1
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม

ซึ่งมีตัวแทนจากสมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท.มอบหมาย จำนวน 2 คน จึงขอให้
ที่ประชุมได้คดั เลือกตัวแทนเพื่อร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
น้ำแคมครับ
:ให้สมาชิกสภา ฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรร่วมเป็นกรรมการกองทุน ฯ เชิญครับ
:ผมนายธวัชชัย รูปทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นางสาวพจมาน ศรีกระทุม
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3 ครับ
:ดิฉัน นางลำเอียง ศรีกระทุม สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายแสง สามี
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6
:มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นกรรมการกองทุนอีกหรือไม่ ถ้าไม่ขอมติที่ประชุมให้
สมาชิกสภาฯ ทั้งสองท่านร่วมเป็นกรรมการกองทุน ฯ ครับ
:เห็นชอบ 6 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 4 คะแนน

ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

:มีทา่ นใดจะแจ้งเรื่องอื่นในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ) ร้อยตรี

ผู้ตรวจรานงานการประชุม

( เสียน มะโนศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

( นายธวัชชัย รูปทอง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นางสั้น คนล่ำ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 5
(ลงชื่อ)
เลขานุการ/กรรมการ
( นางสาวพจมาน ศรีกระทุม )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ 3

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันที่
1,10,15 สิงหาคม 2561 ได้รับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ร้อยตรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( เสียน มะโนศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
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ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
นายธวัชชัย รูปทอง กล่าว
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 5
นางลำเอียง ศรีกระทุม
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ 1
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
มติที่ประชุม
ร้อยตรีเสียน มะโนศรี กล่าว
ประธานสภา อบต.น้ำแคม

ซึ่งมีตัวแทนจากสมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท.มอบหมาย จำนวน 2 คน จึงขอให้
ที่ประชุมได้คดั เลือกตัวแทนเพื่อร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
น้ำแคมครับ
:ให้สมาชิกสภา ฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรร่วมเป็นกรรมการกองทุน ฯ เชิญครับ
:ผมนายธวัชชัย รูปทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นางสาวพจมาน ศรีกระทุม
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3 ครับ
:ดิฉัน นางลำเอียง ศรีกระทุม สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายแสง สามี
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6
:มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นกรรมการกองทุนอีกหรือไม่ ถ้าไม่ขอมติที่ประชุมให้
สมาชิกสภาฯ ทั้งสองท่านร่วมเป็นกรรมการกองทุน ฯ ครับ
:เห็นชอบ 6 คะแนน , ไม่เห็นชอบ – คะแนน , งดออกเสียง 4 คะแนน
:มีทา่ นใดจะแจ้งเรื่องอื่นในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา
(ลงชื่อ)

ศักดิช์ ัย ปัทถาพงษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ) ร้อยตรีเสียน มะโนศรี ผู้ตรวจรานงานการประชุม
( 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 )

