รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
*******************************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นายครอบ ผ่องศรี
นายปรีดา โคตรวิทย์
นายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว
นางนิตยา พิลาแดง
นายจังโก้ แก้วเชียงหวาง
นายประดิษฐ์ โคตวิทย์
นายเสงี่ยม อุภัยพรม
นายอารมย์ ชมภูนิมิตร
นายเฉลิม
สุระคาย
นายดิเรก โกกิ
นายธงชัย นามบุตร
นายวิลม พรหมชาติ
น.ส.สุวรรณี สุระวิชัย
นายแพง
สิงคีประภา
นายอัควินทร์ เครือเนตร
นายหก
บุตรย้าง
น.ส.สุนทรีภรณ์ ขารพ
นายประไพศักดิ์ ไผ่ป้อง
นายถาวร
ศรีอุ่นลี
นายนิกอน
ธุระพล
นายบุญแปลง กาส่าน
นายณัฐพงศ์ โคตรวิทย์
นายไชยา
วงษ์พิมพ์
นายธีระศักดิ์ ไม่แพ้

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.เชียงหวาง
รองประธานสภา อบต.เชียงหวาง

ส.อบต.หมู่ 1
ส.อบต.หมู่ 1
ส.อบต.หมู่ 2
ส.อบต.หมู่ 2
ส.อบต.หมู่ 3
ส.อบต.หมู่ 3
ส.อบต.หมู่ 4
ส.อบต.หมู่ 5
ส.อบต.หมู่ 5
ส.อบต.หมู่ 6
ส.อบต.หมู่ 6
ส.อบต.หมู่ 7
ส.อบต.หมู่ 7
ส.อบต.หมู่ 8
ส.อบต.หมู่ 9
ส.อบต.หมู่ 9
ส.อบต.หมู่ 10
ส.อบต.หมู่ 10
ส.อบต.หมู่ 11
ส.อบต.หมู่ 11
ส.อบต.หมู่ 12
ส.อบต.หมู่ 12

ลายมือชื่อ
ครอบ ผ่องศรี
ปรีดา โคตรวิทย์
ศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว
นิตยา พิลาแดง
จังโก้ แก้วเชียงหวาง
ประดิษฐ์ โคตวิทย์
เสงี่ยม อุภัยพรม
ลา
เฉลิม สุระคาย
ดิเรก โกกิ
ธงชัย นามบุตร
วิลม พรหมชาติ
สุวรรณี สุระวิชัย
แพง สิงคีประภา
อัควินทร์ เครือเนตร
หก บุตรย้าง
สุนทรีภรณ์ ขารพ
ลา
ถาวร ศรีอุ่นลี
นิกอน ธุระพล
บุญแปลง กาส่าน
ณัฐพงศ์ โคตรวิทย์
ไชยา วงษ์พิมพ์
ธีระศักดิ์ ไม่แพ้

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
25 นายอภิสิทธิ์ สินงาม
26 นางบุญมี
วงขีลี
27 นายสมนึก อัธอาศัย
28 นายสังวร ประจงสาร
29 นายบัวผัน ม่านสนิท
30 นายมนตรี อุปชนม์
31 นายบุญกอง บุญจันทร์
32 นางฝน
เประกันยา
33 นายประมวล ช่วยนา
34 น.ส.วีญาวัลย์ โคตรวิทย์
35 นายวันชัย ธรรมนันท์
36 นางธัญชนก พระโคดี
37 นายศุภชัย สกุลณมรรคา
38 น.ส.เอมอร อุทัยพรม
39 นายคาพอง ชนะบริหาร
40 นายปรีดา บัวเงิน
41 นายวันนา บุญทัน
42 นายนิรพงศ์ โคตามี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายทองคูณ ศรีสิงห์
นายสมพร นครธรรม
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นางสาวสุดารัตน์ ธุระพล
นายสุดธนู งามลุน

ตาแหน่ง
ส.อบต.หมู่ 13
ส.อบต.หมู่ 13
ส.อบต.หมู่ 14
ส.อบต.หมู่ 14
ส.อบต.หมู่ 15
ส.อบต.หมู่ 15
ส.อบต.หมู่ 16
ส.อบต.หมู่ 16
ส.อบต.หมู่ 17
ส.อบต.หมู่ 17
ส.อบต.หมู่ 18
ส.อบต.หมู่ 18
ส.อบต.หมู่ 19
ส.อบต.หมู่ 19
ส.อบต.หมู่ 20
ส.อบต.หมู่ 20
ส.อบต.หมู่ 21
ส.อบต.หมู่ 21

ลายมือชื่อ
อภิสิทธิ์ สินงาม
นางบุญมี วงขีลี
สมนึก อัธอาศัย
สังวร ประจงสาร
บัวผัน ม่านสนิท
นายมนตรี อุปชนม์
บุญกอง บุญจันทร์
ฝน เประกันยา
ประมวล ช่วยนา
วีญาวัลย์ โคตรวิทย์
วันชัย ธรรมนันท์
ธัญชนก พระโคดี
ศุภชัย สกุลณมรรคา
ลา
คาพอง ชนะบริหาร
ปรีดา บัวเงิน
วันนา บุญทัน
นิรพงศ์ โคตามี

ตาแหน่ง
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนโยธา

ลายมือชื่อ
ทองคูณ ศรีสิงห์
สมพร นครธรรม
สหวัฒน์ วงศ์ศรี
สุดารัตน์ ธุระพล
สุดธนู งามลุน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง มาครบทุกคนแล้ว นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
น.ส.สุนทรีภรณ์ ขารพ

ที่ประชุม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 ตามที่
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง สมัยสามัญ ประจาปี 2559 เมื่อการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญสมัยที่ 2 ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน เมื่อคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียง
หวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2559 นั้น อาศัยอานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554 ข้อ 20 (1)
และข้อ 22 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จึงเรียกประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายครอบ ผ่องศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ลงนาม
เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจาปี 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
สาหรับระเบียบวาระที่ 1 วันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
2559 สาหรับวันนี้ก็มีสมาชิกลาจานวน 3 ท่าน คือ
1.นายอารมณ์ ชมภูนิมิตร เนื่องจากไม่สบายจึงขอลาป่วย
2.นายประไพศักดิ์ ไผ่ป้อง เนื่องจากติดธุระ
3.นางเอมอร อุทัยพรม เนื่องจากติดธุระเช่นกัน
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559
ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวางและสมาชิกทุกท่าน ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ได้เชิญคณะกรรมการมาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง มาตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 เรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 6 หน้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว
-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
-มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม
-งดออกเสียง

จานวน 37 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เรื่องเสนอพิจารณาชี้แจงบัญชีรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2559
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสมครับ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เรื่องเดิม
ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้ร้องของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงหวาง เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนหากล่าช้าจะทาให้เกิดผลกระทบ และ
ทาให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวางได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนถึงปัญหา
ความเดือดร้อนที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ไปแจ้งไว้แล้วอีก
ครั้งหนึ่ง จึงประสานส่วนโยธาทาการสารวจพื้นที่และประเมินความเดือดร้อน
พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
ปัญหาภัยแล้งนี้มีความรุนแรงในทุกพื้นที่รวมถึงจังหวัดอุดรธานี และได้พิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่
เพียงพอแก่การจ่าย ทุกรายการยังมีความจาเป็น ไม่สามารถที่จะโอนมาตั้งจ่ายใน
รายการที่ปรากฏนี้ได้
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนมีความจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หาก
ปล่อยไว้จะทาให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองงบประมาณจานวนมาก
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้าอุปโภค -บริโภค ที่หากองค์การบริหารส่วนตาบลเชียง
หวาง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที จะทาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก

องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง มียอดเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น ณ วันที่ 4
เมษายน 2558 จานวน 33,520,298.57 บาท เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน 24,250,687.13 บาท และไม่มีเงินสารองเงินสะสมที่มีภาระผูกพัน
แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งสามารถนาเงินสะสมมาจ่ายขาด
ได้โดยหักค่าสารองงบบุคลากร จานวน 3,228,915 บาท หักค่าสารองกรณียัง
ไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (กรณีเงินเดือนครู เบี้ยยังชีพฯลฯ) จานน 3,237,211
บาท หักสารองกรณีสาธารณภัย จานวน 2,705,417.26 บาท คงเหลือเงินที่
สามารถนามาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้
จานน 24,348,755.31 บาท
ข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2548 ข้อ 89การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กาหนด
2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
3.เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป
ทั้งนีใ้ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คานึงถึงสถานการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10
มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2086 ลงวันที่ 12
เมษายน 2559 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาบลเชียงหวาง อย่างทัน
ท้วงที และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวางได้พิจารณา และอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ งบประมาณทั้งสิ้น 5,927,000 บาท
บัญชีงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กองช่าง
***************************************************
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,927,000.00 บาท แยกเป็น
ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 5,927,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โครงการก่อสร้างถนนน้้าล้นข้ามได้ บ้านโพนเลา หมู่ที่ 7 ตั้งไว้
300,000.00 บาท คันถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ก่อสร้างดาด คสล. ท้ายน้าเหนือน้างานเรียงหินและทิ้งหิน และติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
2. โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 ห้วยโนนตาลบ้านสร้างค้า หมู่ที่ 11
ตั้งไว้ 500,000.00 บาท สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12.00
เมตร แบบมีสะพานข้าม ตามแบบมาตรฐานของฝายน้าล้น มข.2527 และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
3. โครงการก่อสร้างหอถังพร้อมขยายระบบประปา บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตั้ง
ไว้ 500,000.00 บาท ก่อสร้างโครงหอถังสูงติดตั้งปั้มสูบน้ารวมอุปกรณ์ชุด
ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมขยายเขตท่อประปาพีวีซี dai. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวโดยรวม
1,644 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.
เชียงหวางกาหนด)
4. โครงการก่อสร้างหอถังพร้อมขยายระบบประปา บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่
12 ตั้งไว้ 537,000.00 บาท ก่อสร้างโครงหอถังสูงติดตั้งปั้มสูบน้ารวมอุปกรณ์
ชุดควบคุมอัตโนมัติ พร้อมขยายเขตท่อประปาพีวีซี dai. 3 นิ้ว ชั้น 8.50 ยาว
โดยรวม 561 เมตร และท่อประปาพีวีซี dai. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวโดยรวม 400.00
เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียง
หวาง กาหนด)
5. โครงการก่อสร้างหอถังพร้อมขยายระบบประปา บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13
ตั้งไว้ 500,000.00 บาท ก่อสร้างโครงหอถังสูงติดตั้งปั้มสูบน้ารวมอุปกรณ์ชุด
ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมขยายเขตท่อประปาพีวีซี dai. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวโดยรวม
1,644 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
6. โครงการขุดลอกห้วยปากแบ่ง บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 372,500.00
บาทงานถากถาง 10,500 ตารางเมตร งานขุดลอก 9,368 ลูกบาศก์เมตร งานดินขุด
1,792 ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 15.00 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย
3.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
7. โครงการขุดลอกห้วยหนองโน บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 127,500.00
บาท งานถากถาง 2,640 ตารางเมตร งานขุดลอก 3,168 ลูกบาศก์เมตร งานดินขุด
704 ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 15.00 เมตร ยาว 176 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00
เมตร และติดตั้งป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียง
หวางกาหนด)

8. โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 500,000.00 บาท งาน
ถากถาง 19,580 ตารางเมตร งานขุดลอก 12,600 ลูกบาศก์เมตร งานดินขุด 2,672
ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 12.00 เมตร ยาว 800เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00
เมตร และห้วยปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร
และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้า (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง
กาหนด)
9. โครงการขุดลอกห้วยน้อย ระยะที่ 1 บ้านโพนทัน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้
370,000.00 บาท งานถากถาง 15,750 ตารางเมตร งานขุดลอก 7,680 ลูกบาศก์
เมตร งานดินขุด 3,800 ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,050
เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
10. โครงการขุดลอกห้วยน้อย ระยะที่ 2 บ้านโพนทัน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้
130,000.00 บาท งานถากถาง 5,745 ตารางเมตร งานขุดลอก 2,750 ลูกบาศก์
เมตร งานดินขุด 1,380 ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 10.00 เมตร ยาว 383.00
เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
11. โครงการขุดลอกห้วยซัมแพงบ้านโพนเลา หมู่ที่7 ตั้งไว้ 200,000.00 บาท
งานถากถาง 6,450 ตารางเมตร งานขุดลอก 4,716 ลูกบาศก์เมตร งานดินขุด
1,677 ลูกบาศก์เมตรปากห้วยกว้าง 10.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย
3.00 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.
เชียงหวางกาหนด)
12. โครงการขุดลอกห้วยวังเดื่อ บ้านค้าผักหนาม หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 200,000.00
บาท งานถากถาง 9,240 ตารางเมตร งานขุดลอก 5,486 ลูกบาศก์เมตร งานดินขุด
- ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 12.00 เมตร ยาว 516.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00
เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
13. โครงการขุดลอกห้วยขมิ้น บ้านค้าผักหนาม หมู่ที่ 10 ตั้งไว้
300,000 บาท งานถากถาง 5,520 ตารางเมตร งานขุดลอก 3,622 ลูกบาศก์
เมตร งานดินขุด - ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 18.00 -20.00 เมตร ยาว
230.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวาง
กาหนด)
14. โครงการขุดลอกสระเก็บน้้าที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14
ตั้งไว้ 500,000.00 บาท งานถากถาง 4,800 ตารางเมตร งานขุดลอก 5,800
ลูกบาศก์เมตร งานดินขุด 6,938 ลูกบาศก์เมตร งานขุดขนทอยดิน 4,368 ลูกบาศก์

เมตร งานดันดิน 4,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ขุดลอกสระเก็บน้าที่สาธารณะ
ประโยชน์ 4,800 ตารางเมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
15. โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 390,000.00
บาท งานถากถาง 8,400 ตารางเมตร งานขุดลอก 5,600 ลูกบาศก์เมตร งานดินขุด
8,400 ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 24.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย
3.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ปลัดอบต.

ผู้อานวยการกองคลัง

16. โครงการขุดลอกห้วยวังบาก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 20 ตั้งไว้ 500,000.00
บาท งานถากถาง 15,314 ตารางเมตร งานขุดลอก 11,346 ลูกบาศก์เมตร งานดิน
ขุด 4,100 ลูกบาศก์เมตร ปากห้วยกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,178 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 3.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกาหนด)
ผมเรื่องมีเรื่องจะชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
เมื่อสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
-มีมติเห็นชอบ
37
เสียง
-มีมติไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
2
เสียง
เรื่องอื่น ๆ
เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์
อยู่ 3 เรื่อง
เรื่องที่1 ผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 –
2562 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เรื่องที่ 2 ขอเชิญท่านสมาชิกท่านใดทีเ่ ป็นสมาชิกอปพร.เข้าร่วมอบรมฝึกทบทวน
อปพร.ในวันที่ 18 พฤษภาคม นี้ และช่วงบ่ายเราก็จะมีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแผนสามปี
เรื่อง 3 การขอใช้รถน้าในการประกอบพิธีต่างๆ ต่อไปอบต.จะอนุเคราะห์ในกรณีได้
งานศพ เนื่องจากช่วงนี้น้าขาดแคลน ส่วนงานแต่งงาน งานบุญอื่นๆ เจ้าภาพต้อง
วางแผนและจัดเตรียมแต่เนิ่นๆ
เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายมีชัย พุ่มเกาะ
ผู้อานวยการกองคลัง ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ 2 เรื่อง
1.เรื่องท่อระบายน้า ตอนนี้มีผู้รับเหมาเข้ามาทาสัญญากับ อบต.แล้ว จานวน 1 ราย
และอีกไม่นานก็คงจะเริ่มดาเนินการ

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

ประธานสภาฯ
นายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว

นายประมวล ช่วยนา

รองปลัด อบต.

2.เรื่องสถานการณ์คลังตอนนี้ ซึ่งผมได้รับข้อมูลจาระบบ e – laas จากงบประมาณ
ที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 50,500,000 บาท ซึ่งตอนทางจังหวัดยังโอนเงินมายังไม่ครบ
ผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนี้อาจทาให้โครงการของเราที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติอาจจะไม่
สามารถดาเนินการได้ ต้องรอจนถึงสิ้นปีงบประมาณหากจังหวัดยังโอนเงินมาให้เรา
ไม่ครบ เราค่อยมาปรึกษาหารือกันใหม่ครับ
ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการกองคลังที่ได้ชี้แจงให้สมาชิได้ทราบ ขอเชิญท่านนายก
ครับ
ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะทางรัฐบาลได้
สนับสนุนโครงการตาบลละ 5 ล้าน หมู่บ้านละ 2 แสน ประชารัฐ จึงทาให้เราได้รับ
ผลกระทบ ขอขอบคุณครับ
ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
เรียนประธานสภาและคณะฝ่ายบริหารทุกท่านผมนายศักดิ์ศรี ขมิ้นเขียว ส.อบต.หมู่
1 ผมขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวฝ่ายน้าล้นแก้มลิง ตามสัญญาของผู้รับเหมาหมด
สัญญาวันที่ 13 เมษายน 2559 ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารเข้าไปสารวจซ่อมแซมให้
ครับ
เรียนประธานสภาและคณะผู้บริหารทุกท่านผมนายประมวล ช่วยนา ส.อบต.หมู่ 17
ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากชาวบ้านได้มาสอบถามกับ
ผมว่าตอนไหนอบต.จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ กรุณาชี้แจงด้วยครับ
ค่ะ สาหรับเงินค่าเลี้ยงดูเด็แรกเกิดนั้น อบต.ไม่ได้เป็นคนโอนเข้าให้ค่ะ แต่เป็น
พมจ.เป็นคนโอนโดยตรง อบต.มีหน้ารับเรื่องแล้วส่งต่อไปยัง พมจ. ค่ะ

ปรีดา บัวเงิน

เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายปรีดา บัวเงิน ส.อบต.หมู่
20 ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับท่อระบายน้าหมู่ 20 เนื่องจากฝนตกดินที่ถมท่อ
ระบายน้าได้ยุบลงอยากให้อบต.ประสานไปยังผู้รับเหมาให้เข้ามาดาเนินการให้ครับ
ปลัด อบต.
อบต.จะแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบและดาเนินการครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาครับ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายครอบ ผ่องศรี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง

