(สาเนา)
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง ชั้น 2
………………………………………
ผู้มาประชุม
ที่
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ชื่อ - สกุล
นายสมัย
ภักดิ์มี
นายวัชรพงษ์
บัวบานบุตร
นางบัณรวี
รามศิริ
นางมลตรี
คาไล้
นางพัชรินทร์
บับพาน
นายฉัตรชัย
แก่งจาปา
นายแตง
ตองหว้าน
นายปัดใจ
ศรีทุมสุข
นายทนงศักดิ์
พรหมศรี
นายนิกร
ศรีโนนสุข
นางกรรติการ มุลทา
นายกิตติพงษ์ นิพวงลา
นางรวยล้น
สอนสุภาพ
นายวิษณุ
บัวบานบุตร
นายศักดิโชติ
เรียนยศ
นายวีระพล
กัตติยะ
นายขุนเที่ยง
มหาพรม
นางสาวดอกไม้ มุลกองศรี
นางดาว
เนาว์สุข
นายอดิเรก
ดวงสอนแสง
นางชุติกาญจน์ อาจแก้ว
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธีราทร แก่งจาปา
2. นายทรงวุฒิ บัวระพันธ์
3. นายอ๊อด บุตรศรี
4. นายบัญเทา สิงมะทาพรม
5. นายสุระศักดิ์ ดวงจาปา

หมู่ที่
3
5
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
9
10
11
11
12
12
13
13

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต. เขาหลวง
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 11
ส.อบต. หมู่ที่ 11
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 13

ตาแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
ตาแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
ตาแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
ตาแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
สมัย ภักดิ์มี
วัชรพงษ์ บัวบานบุตร
บัณรวี รามศิริ
มลตรี คาไล้
พัชรินทร์ บับพาน
ฉัตรชัย แก่งจาปา
แตง ตองหว้าน
ปัดใจ ศรีทุมสุข
ทนงศักดิ์ พรหมศรี
นิกร ศรีโนนสุข
กรรติการ มุลทา
กิตติพงษ์ นิพวงลา
รวยล้น สอนสุภาพ
วิษณุ บัวบานบุตร
ศักดิโชติ เรียนยศ
วีระพล กัตติยะ
ขุนเที่ยง มหาพรม
ดอกไม้ มุลกองศรี
ดาว เนาว์สุข
อดิเรก ดวงสอนแสง
ชุติกาญจน์ อาจแก้ว
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ
ลากิจ

หมายเหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุพรรณวดี คาสุข
2. นายเพ็ชร์ ตะพานบุญ
3. นายบรรจง นนทะจันทร์
4. นายประชัน พิมขัน
5. นางรสกร กัตติยะ
6. นางสาวมะลิวรรณ บุญชื่น
7. นางสาววนิดา เกษนาค
8. นายราชัน เจิมเฉลิม
9. นางสาวอรอุมา ชัยชนะ

ตาแหน่ง นายก อบต.เขาหลวง
ตาแหน่ง รองนายก อบต.เขาหลวง
ตาแหน่ง รองนายก อบต. เขาหลวง
ตาแหน่ง เลขานุการนายก อบต. เขาหลวง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

สุพรรณวดี คาสุข
เพ็ชร์ ตะพานบุญ
บรรจง นนทะจันทร์
ประชัน พิมขัน
รสกร กัตติยะ
มะลิวรรณ บุญชื่น
วนิดา เกษนาค
ราชัน เจิมเฉลิม
อรอุมา ชัยชนะ

-3เริ่มประชุมเวลา

09.00 น.

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงมาประชุมจานวน 21 ท่าน
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงได้มีประกาศเรียกประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
บัดนี้ได้เวลาแล้ ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย แรก
ประจาปี 2562 ครับ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 วันนี้เลขานุการสภาฯ ลากิจ
ฉะนั้น ผมจึงขอให้สมาชิก เสนอสมาชิกฯ 1 คน ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว
พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ

นายศักดิโชติ เรียนยศ
ส.อบต.หมู่ที่ 10

กระผมนายศักดิโชติ เรียนยศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอ
นางกรรติการ มุลทา เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
ผู้รับรอง นายปัดใจ ศรีทุมสุข ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางพัชรินทร์ บับพาน ส.อบต.หมูท่ ี่ 2

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 21 เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านกรรติการ มุลทา ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ

ระเบียบวาระที่ 1
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด
ปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0014.2/ว7134 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2561
ด้วยจังหวัดเลย ได้จัดทาโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนใน
ชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างให้คณะครู
นักเรียนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกาเนิด
การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3rs โดย
ใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสื่อ
ต่างๆ
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสานึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ และเป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดาเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรในพื้นที่ต้นแบบโดยเน้นแนวทางการดาเนินงานที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและโรงเรียนโดยรับสมัครชุมชนเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ
/ จังหวัดเลย...

-4จังหวัดเลย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนและชุมชน/
หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงได้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่านใดจะขอ
แก้ไขถ้อยคารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 หรือไม่
ครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาพิจารณาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เสนอใหม่ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงพิจารณาให้
ความเห็นชอบ/อนุมัติ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

5.1. พิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงชี้แจงรายละเอียดครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน สาหรับบัญชีโอนงบประมาณ
นายกอบต.เขาหลวง
มอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนตั้งจ่ายใหม่คะ
/นางสาววนิดา...

-5นางสาววนิดา เกษนาค
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เนื่องจากผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวงมีความประสงค์จะโอนเงินตั้งจ่ายใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์ สานักงาน ข้อ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟารับแขกสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงมีความจาเป็นต้องมีการโอนตั้ง
จ่ า ยใหม่ อ านาจในการโอนครั้ ง นี้ เ ป็ น อ านาจของสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 (ตามเอกสารหมายเลข 1)
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป
หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ 7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ
งบประมาณอนุมัติ 795,914 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 795,914 บาท
โอนครั้งนี้ 15,000 บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 780,914 บาท (โอนไปเป็นค่าจัดซื้อ
โซฟารับแขก)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดอบต.
โอนตั้งจ่ายใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟารับแขกสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
จานวน 1 ตัว
งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
โอนครั้งนี้ 15,000 บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 15,000 บาท (โอนมาจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาฯ)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดอบต.

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ตามที่เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดการการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 นั้น
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาอนุมัติการโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง
/ นายสมัย ...
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5.2. เรื่องกาหนดจานวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจาปี 2562
ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายในการกาหนดจานวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
และกาหนดวันเริ่มการประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11(3) และข้อ 21การ
กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกในแต่ละปี
ดังนั้นจึงขอนาปรึกษาในที่ประชุมว่าในปี พ.ศ.2562 จะกาหนดสมัย
ประชุมกี่สมัย วันเริ่มต้นสมัยประชุมของแต่ละสมัย แต่ละสมัยมีกาหนดกี่วัน และ
จะกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.2563 กาหนดกี่
วันและเริ่มเมื่อใด
ผมขอเรียนสภาฯ ถึงการกาหนดสมัยประชุมครั้งที่ผ่านมาให้สภาฯ ได้รับทราบและ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปี 2561 สภาฯ ได้กาหนดสมัยประชุมไว้ 4 สมัย
คือ สมัยแรก 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 สมัยที่ 2 1-15 พฤษภาคม 2561
สมัยที่ 3 1-15 สิงหาคม 2561 สมัยที่ 4 1-15 พฤศจิกายน 2561
ให้กาหนดจานวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจาปี 2562 ครับว่า
จะกาหนดกี่สมัย วันเริ่มต้นสมัยประชุมของแต่ละสมัย และแต่ละสมัยมีกาหนดกี่วัน
เชิญสมาชิกเสนอต่อที่ประชุมครับ

นางพัชรินทร์ บับพาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ผู้เสนอ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางพัชรินทร์
บับพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้
กาหนดสมัยประชุมสามัญ.....4.....สมัยแต่ละสมัยมีกาหนด 15 วัน
โดยเริ่มสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
ผู้รับรอง

1. นางบัณรวี รามศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 1
2. นายฉัตรชัย แก่งจาปา ส.อบต.หมูท่ ี่ 3

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ตามที่ นางพัชรินทร์ บับพาน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เสนอนั้นมีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี
/ นายสมัย...
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ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นางพัชรินทร์ บับพาน เสนอด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2562
เห็นชอบด้วยเสียง.........21...เสียง
ไม่เห็นชอบ...........-...............เสียง
งดออกเสียง ..........-.............เสียง

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

5.3. เรื่องกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563

นางพัชรินทร์ บับพาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ผู้เสนอ

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี 2563 มีกาหนด 15 วัน
และให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คะ
ผู้รับรอง

1. นางบัณรวี รามศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 1
2. นายฉัตรชัย แก่งจาปา ส.อบต.หมูท่ ี่ 3

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563
เห็นชอบด้วยเสียง.........21...เสียง
ไม่เห็นชอบ...........-...............เสียง
งดออกเสียง ..........-.............เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

6.1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญ
ผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางรสกร กัตติยะ
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางรสกร
กัตติยะ ผู้อานวยการกองคลัง ในส่วนการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ชัยชนะ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ รายงานคะ

นางสาวอรอุมา ชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บฯ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาว
อรอุมา ชัยชนะ งบแสดงฐานะการเงินรายละเอียด (ตามเอกสารหมายเลข 2)

ที่ประชุม

รับทราบ
/ นายสมัย...
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สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อตาบลหรือไม่
เชิญครับ

นายวีระพล กัตติยะ
ส.อบต.หมู่ 11

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายวีระพล กัตติยะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 มีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหาร
ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมครับ ตอนนี้ โครงการที่เราดาเนินการไปถึงไหน
แล้วครับ เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข สาหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตอนนี้ผู้รับจ้างเริ่มเข้ามาทางาน มีบ้านน้าทบ
นายกอบต.เขาหลวง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่ 2 ก็เสร็จแล้ว รอแต่เรื่องเบิกจ่าย และผู้รับจ้างก็จะมาทา
สัญญา แล้วเข้าทางานใหม่ คือ หมู่ที่ 3 โครงการถนนหินคลุกทั้ง 2 ตัว และหมู่ที่
10 อีกหนึ่งงาน และก็หมู่ที่ 9 ส่วนโครงการของหมู่ที่ 7 เป็นโครงการเล็กนะคะ
งานหนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาท อีกตัวก็ห้าหมื่นกว่าบาท ฝ่ายบริหารก็ให้กองช่างไป
ติดต่อผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างบอกว่าขอทาโครงการที่เขาเสนอได้ก่อนแล้วจะยกยอดมา
ทาที่หมู่ 7 ถ้าเราจะให้เขามาทาเลยเขาบอกว่าไม่คุ้มค่ากับเครื่องจักรที่นาเข้ามา
คงต้องรอนะคะ สาหรับอีกหลายๆ หมู่บ้านที่ทางผู้รับจ้างยังไม่เข้าดาเนินการ
ตอนนี้ก็เริ่มไปทีละหมู่คะ ขอบคุณคะ
นายวีระพล กัตติยะ
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ครับขออนุญาตครับ เป็นการปรึกษาครับ มีราษฏร หมู่ที่ 11 ชื่อ นายเกรียงไกร
ได้สร้างบ้านแล้วจะขอบ้านเลขที่จากอาเภอ เขาบอกว่าต้องขอหนังสือรับรองจาก
อบต.ก่อน บ้านของเขาเป็นลักษณะคล้ายเซเว่นครับ เขาบอกว่าได้มาขอที่อบต.แล้ว
หลายครั้ง แต่ไม่ได้หนังสือรับรอง เขาบอกว่าต้องให้วิศวกรเซ็นรับรองแบบก่อน ผม
ก็งงเหมือนกันเพราะไม่เคยเจอแบบนี้ ผมอยากจะปรึกษาครับว่าระเบียบการขอ
บ้านเลขที่เป็นยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข เกี่ยวกับการขอบ้านเลขที่ ใครมาขอเราก็ให้ เพียงแต่การดาเนินการขอของคุณมันผิด
นายก อบต.เขาหลวง
ขั้นตอน เวลาคุณจะสร้างบ้านหรือต่อเติมคุณไม่ดูระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคารมี
ตั้งแต่ปี 2558 แต่ก่อน อบต.เขาหลวงอยู่นอกเขตของการควบคุมอาคาร ต่อมาปี
2558 เริ่มมีพรบ.ออกใช้แล้ว ใครที่จะสร้างบ้านหรือต่อเติมอาคารต้องมาขอที่
อบต.ช่างจะออกแบบแปลนเขียนหนังสือรับรอง มีวิศวกรควบคุมงานแต่ของราษฏร
หมู่ที่ 11 เข้าได้ทาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะไปขอใคร มาขอให้อบต.รับรองให้
ใครจะกล้ารับรอง ถ้ามีเรื่องร้องเรียนใครจะรับผิดชอบ การขุดเจาะน้าบาดาลใน
หมู่บ้านก็เหมือนกัน เอาเอกชนมาเจาะก็ต้องขออนุญาต แต่หลายคนก็ไม่ขอ ถ้ามี
การร้องเรียนไปแล้วมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วเขาระงับเรื่องการขุดเจาะน้า
บาดาลไว้ ก็จะมาหาว่าทางราชการกลั่นแกล้งอีก ซึ่งเราไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตาม
ระเบียบที่จะต้องทา พอไปขอเรื่องจากอาเภอ อาเภอก็มาที่อบต. อบต.ก็ต้อง
เท้าความว่าก่อนที่คุณจะสร้างบ้านคุณได้มาขอมั้ย มีวิศวกรออกแบบและควบคุม
มั้ย ถ้ามีสมบูรณ์แบบทุกอย่าง อบต.ไม่มีปัญหา มาตอนนี้ก็ทาให้ตอนนี้แล้วจะมาให้
/ อบต.ทาหนังสือ..

-9อบต.ทาหนังสือย้อนหลังให้ก็ไม่กล้าทา อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันพุธ ดิฉันซึ่งเป็น
คณะกรรมการวินัยข้าราชการทาผิดมากมาย แต่บางทีก็ควรอนุโลมให้เขา บางทีก็
ไม่น่าอนุโลม ทุจริตจริงๆ น่าจะไล่ออก ถ้าทุจริตเล็กๆ น้อยๆ หรือว่าทางาน
ผิดพลาด กรณีที่อบต.เชียงคานได้ทาหนังสือและเอกสารย้อนหลัง พอมีการ
ร้องเรียนก็โดนไล่ออก แม้แต่เราเป็นคณะอนุกรรมการเราทักท้วงบอกว่าขอเป็น
ปลดออกได้มั้ย
อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้ไปทางานที่อื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการและเอกชน ถ้าประวัติเราถูกไล่ออกก็ไม่มีใครอยากรับ ถ้าปลดออกเรายัง
เงินสวัสดิการที่เราควรได้เพราะว่าเป็นราชการ
แต่สุดท้ายแล้วคณะกรรมการ
หลายท่านก็ไม่เห็นด้วย จนมาถึงวิธีการไล่ออกซึ่งไม่ได้อะไรเลยก็น่าสงสาร วันนี้จะ
ให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือลาออกจากกรรมการอนุวินัย
ไม่อยากไปรับรู้รับทราบ
เหมือนเราไปทาผิดร่วมกับเขา อะไรนิดๆ หน่อยเขาก็ไม่อนุโลม ไล่ออกอย่างเดียว
ซึ่งเราก็หดหู่ใจ ก็เลยไม่อยากจะทางานในหน้าที่ตรงนี้ต่อไป ประชุมเมื่อวันพุธ ไล่
ออกทั้ง 3 กรณี มีแต่ผู้หญิงหมด การทางานปัจจุบันนี้ ดิฉันก็พยายามบอก
เจ้าหน้าที่ว่าอันไหนที่ถูกระเบียบก็ทาไม่ถูกระเบียบอย่าทา เกิดปัญหาอะไรตัวเอง
ต้องรับผิดชอบ กรณีนี้ก็เหมือนกันใครจะกล้า บอกเลยว่าตัวเองก็ไม่กล้า เพราะมัน
ข้ามขั้นตอนไปหมดแล้ว บ้านสร้างเสร็จแล้ว อยากขอไฟ ขอบ้านเลขที่เราไม่
สามารถที่จะทาให้ได้ ให้ไปเรียนลูกบ้านแล้วให้ไปปรึกษาว่ามีทางไหนที่จะทาได้นะ
คะ
นายวีระพล กัตติยะ
ส.อบต.หมู่ 11

ครับ ขอบคุณท่านนายกครับ ผมก็จะได้ไปชี้แจงให้เจ้าของบ้านได้รับทราบว่า
ระเบียบเป็นอย่างนี้ ถ้าทาไปโดยไม่ถูกระเบียบก็จะผิดกฎหมายสาหรับเจ้าหน้าที่

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ตัวอย่าง บ้านของลูกชายของสมาชิกบัณรวี จะสร้างบ้าน เขาก็มาดาเนินการ มีแบบ
นายก อบต.เขาหลวง
แปลนและมาขอรับรองก่อนแล้วเขาถึงสร้าง ต้องขอก่อนถึงจะสร้าง ไม่ใช่ว่าสร้าง
เสร็จแล้วค่อยมาขอ อันนี้ไม่ได้นะคะ
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ครับ ในเรื่องการสร้างบ้าน บ้านเราไม่เคยรู้ระเบียบมาก่อนอาจจะคิดว่าสร้างแล้ว
ค่อยไปขอเหมือนที่ผ่านมา แต่ว่าระเบียบมันออกมาแล้วที่บ้านผมก็มี แต่ได้มาขอ
ก่อนที่จะสร้าง ต้องมาให้ช่างทาแบบแปลนบ้าน กว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่มา
คานวณแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระเบียบใหม่
ให้สมาชิกประกาศเสียงตามสายแต่ละหมู่บ้านให้พี่น้องได้เข้าใจและรับทราบ
เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติภัย วาตภัย บ้านแต่ละหลังที่พังเสียหายก็ได้รับค่าชดเชยอยู่
แล้ว ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข กรณีที่มีวิศวกรรับรอง แบบบ้านที่เกิน 150 ตารางเมตรนะคะ ต่อเติมบ้าน
นายก อบต.เขาหลวง
ธรรมดาก็มาขอที่ อบต. แต่ต่อเติมแล้วเกิน 150 ตารางเมตร ก็ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงานอยู่ดีนะคะ จะต้องขอเหมือนกันคะ สาหรับเรื่องที่ดินให้สมาชิก
/ ประชาสัมพันธ์...

-10ประชาสัมพันธ์ราษฏรในหมู่บ้านให้ด้วยว่า ตอนไปแบ่งแยกที่ดินที่สานักงานที่ดิน
แล้วไม่ต้องขึ้นมาให้เซ็นรับรองที่บ้านก็ได้ ให้ไปยื่นที่สานักงานอบต.ค่ะ เพราะจะ
มีค่าธรรมเนียมด้วยคะ ในวันอังคารที่นายอาเภอมาพบปะท้องที่และท้องถิ่น ก็
พูดคุยในเรื่องของการทางานและเรื่องขยะเป็นเรื่องสาคัญ อยากให้สมาชิกทุกท่าน
ช่วยขับเคลื่อนร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. อันดับแรก อยากให้สมาชิกทุกท่านจัดตั้ง
กองทุนขยะในแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อจะได้รายงานและให้ผู้รับซื้อเข้ามาซื้อแต่ละ
หมู่บ้าน อย่างเร็วก็อยากจะให้เดือนนี้เลยคะ ส่วนถัง 30 ถังจะซื้อให้คะ ให้
เจ้าหน้าที่ชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะคะ เชิญนักวิชาการสาธารณสุขคะ
นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผมนายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข ขอชี้แจงในส่วนของเรื่องกองทุนขยะที่เรากาหนดไว้ คือ
ครอบครัวต้นแบบ หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน จะออกไปรับสมัครแต่ละหมู่บ้าน
สาหรับถังขยะเปียกตอนนี้ได้ติดต่อหาแล้วครับ จากร้านยี่สิบบาท ในราคาถังละไม่
เกิน 70 บาท ทั้งหมด 390 ตัว ซึ่งถังขยะเปียกจะต้องออกไปดาเนินการพร้อมเลย
และต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับบริจาคถังด้วย ลาพังถังที่เราแจก 390 ถัง
คงไม่พอ บางคนมีถังสีอยู่ก็เอาร่วมได้ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ในส่วนของ
สมาชิกและผู้นา ท่านนายกได้เรียนแล้วว่าไม่แจก ให้ท่านหาเอง สาหรับกองทุน
ธนาคารขยะได้ทาแผนออกรับสมัครแล้ว และจะแจ้งเป็นหนังสือว่าหมู่บ้านไหน
วันที่เท่าไหร่ ส่วนเรื่องการขับเคลื่อนขยะแยกก่อนทิ้งมีต้นแบบให้ดูใต้บันไดก่อนขึ้น
ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 ถ้ามีการคัดแยกขยะ เป็นการง่ายต่อการแยกขยะแต่ละ
ประเภทเพื่อเอาไปขาย บ้านของผู้นาและสมาชิกควรจะมีเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้าน
ด้วย

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข การรับซื้อขยะจะเริ่มตอนไหน
นายก อบต.เขาหลวง
นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข

เริ่มจากรับสมัครสมาชิกก่อนครับ ถ้ารับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วจะรู้วัน ว่าบ้านไหน
วันไหนที่จะไปรับซื้อเพราะคนซื้อได้ติดต่อไว้แล้ว ภายในเดือนนี้ครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข รับสมัครสมาชิกขอให้เสร็จเดือนนี้ เดือนต่อไปก็จะได้รับซื้อเลย แล้วจะได้รายงานได้
นายก อบต.เขาหลวง
เลย ฝากสมาชิกอบต. ให้ไปพูดคุยประสานกับผู้นาท้องที่ด้วยคะ ให้นักวิชาการ
สาธารณสุขจัดทาตารางออกทีละบ้าน วันละ 2 หมู่บ้านๆ ที่ติดกัน เรื่องกิจกรรม
พาลูกจูงหลานเข้าวัด เดิมเราจัดที่วัดพุทธปารมี งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท
ทีผ่ ่านมาจานวนคนไม่มาก
ปีนี้จะจัดงานอยู่ที่วัดบ้านกกสะทอนจะได้รับไหม
อาทิตย์ที่แล้วได้ปรึกษากับทางวัดไว้อยู่ ทางวัดบอกว่าวันที่เราจะจัดงานวันที่ 19
กุมภาพันธ์ นั้น พระท่านติดกิจนิมนต์ ถ้าจัดกิจกรรมก็ไม่ต้องสว่างเหมือนพระครู
อุดมก็ได้ พาเด็กมานั่งสวดมนต์กับผู้สูงอายุประมาณ 4 ทุ่ม แล้วก็ปล่อยให้นอน
/ เช้าก็ทา...

-11เช้าก็ทากิจกรรมใส่บาตร เราจะไม่ทาหลายวัน คือ วันที่ 18 จะรับลงทะเบียนและ
เด็กก็ทากิจกรรมร่วมกันอยู่ในวัด วันที่ 19 เป็นวันมาฆบูชา เราก็ทาบุญตักบาตร
ร่วมกัน กินข้าวแล้วก็แยกย้าย ถ้าทาที่วัดบ้านกกสะทอนที่พักก็สะดวก มีที่นอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า มีหลายห้อง ห้องน้าก็ครบ ถ้าวัดบ้านกกสะทอนไม่ได้ก็ไป
วัดศรีสะอาดได้มั้ย สรุปเอาวัดศรีสว่างจอมแจ้งบ้านกกสะทอนคะ
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ครับ ผมเห็นด้วยครับที่วัดบ้านกกสะทอน เพราะว่ามีที่พักมากกว่าวัดศรีสะอาดครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข เรื่องห้องน้า ต้องรอเงินก่อนเพราะว่าเงินเข้ามาทีละน้อย จ่ายเรื่องรายจ่ายประจาก็
นายก อบต.เขาหลวง
หมดไปแล้ว คงไม่นานเกินรอ ถ้าเงินเหลือก็จะทาให้เลย
น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น
ผอ.กองสวัสดิการฯ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวมะลิวรรณ
บุญชื่น ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.จะจัดกิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด
ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ลักษณะกิจกรรมเป็นการพาเด็กฟังธรรม
เกี่ยวกับครอบครัวและยาเสพติด เป็นการปฏิบัติที่ไม่เคร่งครัดมากมาย
รับ
ลงทะเบียนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนเช้าฟังธรรมกับพระครู ซึ่งกาลังให้ ส.
อบต. ดอกไม้ มุลกองศรี ติดต่อพระอาจารย์สุริยา ว่าจะว่างหรือเปล่า ถ้าท่านติด
กิจก็จะเป็นวัดอื่น กิจกรรมก็จะให้ผู้สูงอายุพาเด็กเข้าวัดฟังธรรมปกติ ถ้าเป็น
ครอบครัวตัวอย่างท่านนายกจะทาเหมือนเดิมมั้ยคะ คือมีการมอบเกียรติบัตร

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ถ้ามีการมอบเกียรติบัตรจะทาให้ช้ามั้ย
นายก อบต.เขาหลวง
น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น
ผอ.กองสวัสดิการฯ

ถ้ามอบก็ประมาณ 10 ครอบครัว เป็นตัวอย่างให้กาลังใจครอบครัวตัวอย่าง

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข ให้มีทั้ง 13 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านละครอบครัว
นายก อบต.เขาหลวง
น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น
ผอ.กองสวัสดิการฯ

คุณสมบัติครอบครัวตัวอย่างก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ติดยาเสพติด ไม่ต้องขัง เป็น
ครอบครัวที่ดีในสายตาของหมู่บ้าน ไม่เกเร ไม่ติดเหล้า ไม่แข่งรถ ไม่เล่นการพนัน
คะ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข แค่ ส.อบต.รับรองให้ หมู่บ้านละครอบครัวนะคะ แล้วก็พาเขามาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
นายก อบต.เขาหลวง
กัน
/ น.ส.มะลิวรรณ...

-12น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น
ผอ.กองสวัสดิการฯ

การแต่งกายก็จะเป็นชุดปฏิบัติธรรม เสื้อขาว กางเกงดาก็ได้สาหรับผู้ชาย วันที่ 19
ตอนเช้ า ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง ก็ ใ ส่ เ สื้ อ ขาวและผ้ า ถุ ง ผู้ ช ายกางเกงด าเสื้ อ ขาว
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นาหมู่บ้านและสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ส.อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สาหรับเสื้อศูนย์พัฒนาครอบครัว กองสวัสดิการได้เตรียมไว้ให้
หมดแล้ว ถ้าใครไม่ได้เป็นประธานหรือกรรมก็ขอให้เป็นเสื้อขาวนะคะ

นายวีระพล กัตติยะ
ส.อบต.หมู่ 11

รายชื่อส่งตอนไหนครับ

น.ส.มะลิวรรณ บุญชื่น
ผอ.กองสวัสดิการฯ

ถ้าพร้อมก็ส่งได้เลยคะ 1 ครอบครัว ส่วนโรงเรียนกองสวัสดิการจะติดต่อเองคะ เห็น
โรงเรี ย นบ้ า นนาหลวงมี กิ จ กรรมทางศาสนาเด่ น คะ จะลองสอบถามดู ค ะ
งบประมาณสี่หมื่นบาท ส่วนมากเป็นค่าอาหาร อยากให้เด็กได้ทานเต็มที่

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข เรื่องการศึกษาดูงาน ก็อยากจะไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกว่างตอน
นายก อบต.เขาหลวง
ไหน
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ไปกี่วันครับ

นางสาวสุพรรณวดี คาสุข นอน 1 คืน สรุปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2562 นะคะ
นายก อบต.เขาหลวง
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาฯ

ผมขอปรึกษาเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น สภาฯ เราไม่ค่อยร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
เช่น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 28 กรกฏาคม 2561 23
ตุลาคม 2561 ส่วนมากจะมีแต่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ส่วนมาก
กิจกรรมต่างๆ สมาชิกจะปฏิเสธ ผมขอตาหนิครับ
มีใครจะเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสภาฯ อีกมั้ยครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

กรรติการ มุลทา ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางกรรติการ มุลทา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง
(ลงชื่อ)

สมัย ภักดิ์มี
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมัย ภักดิ์มี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาหลวง

