บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ
************************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายเมืองแมน มณีจนั ทร์
นายหมุน วันชม
นายยุทธพร ชัยภูมี
นางรวิวรรณ์ พรชัย
นายแปลง บุญน้อย
นายสว่าง ชัยภูมี
นายสมควร ศรีรักษา
นายหนูเดิม แพงวงษ์
นายแสงทวี ราชวงษา
นายพีรพล พรมมาลา
นายจันเพ็ง พันธเดช

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
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 9
ส.อบต.หมู่ 11

เมืองแมน มณีจันทร์
หมุน วันชม
ยุทธพร ชัยภูมี
รวิวรรณ์ พรชัย
แปลง บุญน้อย
สว่าง ชัยภูมี
สมควร ศรีรักษา
หนูเดิม แพงวงษ์
แสงทวี ราชวงษา
พีรพล พรมมาลา
จันเพ็ง พันธเดช

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฐีติ คันธี
2. นายสมจิตย์ นาทา
3. นายอธิษฐ์ พรหมเทศ

นายก อบต.บ้านผือ
รองนายก อบต.บ้านผือ
รองนายก อบต.บ้านผือ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้า
ห้องประชุม มีผู้มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
มีสมาชิก ทั้งหมด
11 คน
มาประชุม
11 คน
ไม่มาประชุม
- คน
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม

-2วาระที่ 3
ประธานฯ

พีรพล

ที่ประชุม
ประธานฯ
แสงทวี
ประธานฯ

ยุทธพร

ที่ประชุม
ประธานฯ
รองนายก (2)
นายกฯ
ประธานฯ
แสงทวี
ประธานฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 28 โครงการ
- การประชุมวันนี้สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ยัง
ค้างวาระที่ 3 เสนอเพื่อพิจารณา มี 3 เรื่องที่ต้องพิจารณาครับ โครงการทั้ง 28 โครงการ
สมาชิกท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับ ปร.4 ปร.5 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ
- ผม ส.อบต. หมู่ 9 บ้านโนนวารี ผมได้หารือกับรักษาราชการหัวหน้าส่วนโยธาเรื่องโครงการของ
บ้านโนนวารี เดิม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อการเกษตรครับ เปลี่ยนชื่อโครงการครับ รายละเอียดทุกอย่างเหมือนเดิมครับ
- รับทราบ
- มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ
- ผม ส.อบต. หมู่ 7 บ้านดง ผมสงสัยยอดเงินรวมทั้งหมดของ ปร.4 และ ปร.5 ไม่ตรงกันครับ
- ปร.4 จะเป็นตัวชี้วัดของปริมาณงาน ส่วน ปร.5 จะรวมยอดทั้งหมด จะมีค่าภาษี ค่าแรงงาน
Factor F
- สมาชิกแต่ละหมู่บ้านตรวจสอบรายละเอียดชัดเจนไหม ถ้าผิดพลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ
- โครงการ หมู่ 13 จานวน 4 โครงการ ไม่มีสถานที่ดาเนินการ ซึ่งเป็น คสล. 2 เส้น ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 2 เส้น ชี้แจงสถานที่ ดังนี้
โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงสาราญ หมู่ 13 ปริมาณงาน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สถานที่หน้าบ้านนายสุนัน – นางประครอง
โครงการที่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้านดงสาราญ หมู่ 13 ปริมาณงาน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่บ้านนายศักดิ์ทางไปหนองเดิ่น
โครงการที่ 20 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านดงสาราญ หมู่ 13 ปริมาณงานกว้าง 3.00
เมตร ยาว 340.00 เมตร โดยมีปริมาณดินลูกรังเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 204 ลูกบากศ์เมตร สถานที่ ทาง
ไปหนองต้น – หนองเบน
โครงการที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านดงสาราญ หมู่ 13 ปริมาณงานกว้าง
4.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร ปริมาณดินลูกรังเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,560 ลูกบากศ์เมตร สถานที่บ้าน
นายศักดิ์ ไปชนเส้นไปลาห้วยโมง และหนองเดิ่น
- รับทราบ
- มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ
- ผมนายอธิษฐ์ พรหมเทศ โครงการทั้ง 28 โครงการ การประมาณตาม ปร.4 ปร.5 ยอดเงินไม่
ตรงกันครับ เนื่องจากช่างประมาณมี 2 ช่างครับ
- โครงการทั้ง 28 โครงการ มีช่างประมาณ 2 ท่าน สมาชิกอาจสับสนบ้าง แต่ถ้าเราอนุมัติก็
สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ครับ
- ผมว่าให้ยึด ปร.4 และ ปร.5 ปัจจุบันที่ช่างเทศบาลตาบลกลางใหญ่ให้เป็นปัจจุบันครับ
- ผม ส.อบต. หมู่ 7 บ้านดง โครงการที่ 19 ผมให้ช่างแก้ไขสถานที่ ตัดริมฝั่งลาห้วยโมงครับ
- เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ครับ

ประธานฯ
พีรพล

-

ประธานฯ
ที่ประชุม

-

ประธานฯ
ที่ประชุม

ประธานฯ

รองนายก (2)
ประธานฯ
พีรพล
ประธานฯ
ที่ประชุม
ประธานฯ
ที่ประชุม
ที่ประชุม
วาระที่ 4
ประธานฯ
นายกฯ

-3ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้อนุมัติเป็นโครงการหรืออนุมัติทั้งหมดเลยครับ
ผม ส.อบต. หมู่ 9 บ้านโนนวารี ผมว่าสมาชิกทุกท่านคงตรวจสอบรายละเอียดทุกโครงการแล้ว ก็
ควรอนุมัติทั้งหมดเลยครับ
ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 28 โครงการ ขอมติที่ประชุม
มีมติทั้งสภา เห็นควรอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 28 โครงการ
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

3.3 ขออนุมัติป้ายหนองเดิ่น
- ท่านพีรพล พรมมาลา ได้เสนอขอให้พิจารณาป้ายหนองเดิ่น ผมขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติป้าน
หนองเดิ่นครับ
- มีมติเห็นควรอนุมัติป้ายหนองเดิ่นทั้งสภา
3.4 ขออนุมัติซัมเมอร์ส จานวน 4 ตัว
- เนื่องจากในช่วงนี้หน้าแล้ง และจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทันเวลาและ
รวดเร็ว จึงได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อซัมเมอร์ส หรืออุปกรณ์ระบบประปา เนื่องจากเราได้
ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อในส่วนนี้ไว้น้อยมาก ฉะนั้นแล้วอยากขอมติสมาชิกว่าเห็นควรอนุมัติ
งบประมาณให้เจ้าหน้าที่จัดซื้ออุปกรณ์ระบบประปาครับ
- ผมนายอธิษฐ์ พรหมเทศ ผมอยากขอให้สภาได้อนุมัติซื้อซัมเมอร์ส ถ้าสภาฯ ไม่อนุมัติฝ่ายบริหารก็
ไม่สามารถดาเนินการได้ครับ
- ผมอยากทราบยอดเงินจัดซื้อซัมเมอร์ส เดิมตั้งไว้เท่าไรครับ
- ส.อบต. หมู่ 9 เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุไม่ได้แจ้งยอดเงินรวมครับ
- ถ้าไม่มีราคาของซัมเมอร์ส ให้เจ้าหน้าที่ระบุตามราคากลางของระเบียบได้ไหม
- ขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติงบประมาณจัดซื้อซัมเมอร์ส จานวน 4 ตัวหรือไม่
- มีมติเห็นควรทั้งสภา อนุมัติจัดซื้อซัมเมอร์ จานวน 4 ตัว
3.5 ขออนุมัติเงินอุดหนุน อบจ. หมู่บ้านละ 20,000 บาท
- ท่านรองอธิษฐ์ พรหมเทศ ได้ขอให้พิจารณาเงินอุดหนุนน้ามันเชื้อเพลิง อบจ. หมู่บ้านละ
20,000 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติหรือไม่
- มีมติเห็นควรอนุมัติ 4 เสียง
- มีมติไม่เห็นควรอนุมัติ 6 เสียง เงินอุดหนุน อบจ. หมู่บ้านละ 20,000 บาท
เรื่อง อื่น ๆ
- สมาชิกท่านใดเพิ่มเติมหรือสงสัยไหม
- เนื่องในปัจจุบันน้าในหนองทุ่งมนเริ่มแห้งขอด ผมได้ประสานกับ อบต.จาปาโมง หาวิธีเอาน้าลาห้วย
โมงมาลงหนองทุ่งมน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องงบประมาณ
ยังไม่แน่ใจ ฝากท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ

ประธานฯ
นายกฯ

-

รองประธานฯ นายกฯ

-

ประธานฯ

-

แสงทวี

-

หนูเดิม

-

จันเพ็ง

-

ประธานฯ

-

-4สภาฯ จะรับเข้าวาระเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปครับ เพราะเป็นโครงการที่เร่งด่วนครับ
ผมอยากให้สภาได้พิจารณาอนุมัติด้วย ส่วนเรื่องจะเบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนไหน ผมจะให้
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตรวจสอบครับ
ผม นายหมุน วันชม รองประธานสภาฯ ผมได้ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ส่วนมาก
ชาวบ้านอยากให้ทาระบบน้าประปาที่หนองเดิ่นครับ
เนื่องจากผมได้พิจารณาแล้วน้าหนองเดิ่นมีปริมาณที่ไม่เพียงพอครับ และอีกอย่างเรื่องน้าเป็นปัญหา
ที่เร่งด่วนมากครับ ผมอยากให้ดาเนินการในส่วนนี้ก่อนครับ
ครับผม เรื่องนี้ผมขอฝากให้ท่านนายกได้ประสานและสอบถามรายละเอียดกับ อบต.จาปาโมงครับ
ซึ่งโครงการร่วมกับ อบต.จาปาโมง เรามีงบประมาณในส่วนนี้แล้ว เพียงแต่รออนุมัติครับ ถ้าจะ
ดาเนินการทางสภาฯ จะเรียกประชุมสมัยวิสามัญอีกครั้งครับ
ผม ส.อบต. หมู่ 7 บ้านดง ฝายของ หมู่ 7 ช่วยดาเนินการให้ด้วยครับ ชาวบ้านร้องเรียนมาครับ
เพราะช่วงนี้น้าก็แห้งหมดแล้วครับ สามารถดาเนินงานได้ครับ
ผม ส.อบต. หมู่ 7 บ้านดง ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ สภาฯ ได้อนุมัติโครงการทั้ง 28 โครงการ
แล้ว การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง อยากให้แต่งตั้งสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านได้เป็น
กรรมการตรวจด้วยครับ
ผม ส.อบต. หมู่ 11 บ้านภูทอง ผมได้เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ซ่อมท่อน้าประปาของบ้านภูทอง
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ ไม่สามารถซ่อมได้ เนื่องจากท่อน้าประปาลึกมากครับ
ฝากผู้บริหารพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยครับ เพราะปัญหาเรื่องน้าเป็นสิ่งสาคัญ
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายยุทธพร ชัยภูมี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเมืองแมน มณีจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ

