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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐
วันที่ จันทร์ ที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๓
นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
๔
นายสีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
สีสวาท ใยสุวงษ์
๕
นางเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๖
นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
๗
นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๘
นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๙
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๑๐ นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๑๑ นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๑๒ นายศักดิ์ชาย วีระพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ศักดิ์ชาย วีระพล
๑๓ นายจิระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคา
๑๔ นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมูที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๑๕ นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ
๑๖ นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
๓
นายกิตติ จันทะนะ
๔
นายฤทัย เรทนู
๕
นางสาวณัฐกมล ดวนลี

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หัวหน้าสานักปลัด

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประหยัด พลโลก
รองนายก อบต.
ฤทัย เรทนู
ณัฐกมล ดวนลี

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๖
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๗
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๘
นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
เลขานุการสภา
นักวิเคราะห์ฯ
ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ

หมายเหตุ
ปลัด อบต.

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเชิญกล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพลังปัญญา
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น (ถ้ามี)
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา – ด้วยมูลนิธิมนั่ พัฒนา กองทัพบก เอสซีจี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และหอการค้าไทย ร่วมดาเนินโครงการพลังปัญญา หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นาทาง
ปัญญาเพื่อความสุขยั่งยืนของชีวิต โดยจัดให้มีการอบรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐- ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ซึ่งจะมีการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
รายละเอียดสานักปลัดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ประธานสภา เลขานุการสภา-

ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ

มติที่ประชุม – มีมติเห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ทางคณะบริหารเป็นผู้ดาเนินการ
นายก อบต. - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น รวม
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตาบลหนองย่างชิ้น ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านอื่นๆ ตามนโยบาย
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่าง
ชิ้น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้กาหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการดาเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จึงขอ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงินจานวน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการต่างๆ เพื่อ
พัฒนาตาบลหนองย่างชิ้น

5

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๒,๗๖๐,๐๐๐
๕๘,๐๐๐
๒,๗๘๐,๐๐๐

เหตุผล
เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับ และด้าน
เศรษฐกิจ จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองย่างชิ้น พิจารณาอนุมัติ ต่อไป
รายงานประมาณการรายรับ
การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม
ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้
ณ ปัจจุบันหลังจาก
ตรวจสอบยอดเงินและ
หักเงินสะสมที่ต้องส่ง
ฝาก กสท. หรือ กสอ.
แล้ว

สารองจ่ายเงิน

คงเหลือเงินสะสม

สะสมที่อนุมัติแล้ว ที่นาไปใช้ได้ ณ
แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการ หรือ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ และยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย

ปัจจุบัน

สารองงบบุคลากร เงินสะสมคงเหลือ
(ประมาณ ๒
เดือน)

สารองกรณีสา
ธารณภัย ๑๐%

คงเหลือเงินสะสม
ที่นาไปใช้จ่ายได้
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๔,๘๒๓,๐๕๙.๑๔

-

๔,๘๒๓,๐๕๙.๑๔ ๑,๗๓๓,๓๘๐.๐๐ ๓,๐๘๙,๖๗๙.๑๔

๓๐๘,๙๖๗.๙๑

๒,๗๘๐,๗๑๑.๒๓

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานก่อสร้าง

งาน ................

งาน …………..

รวมรายจ่าย

โครงสร้างพื้นฐาน

ตามงบรายจ่าย

๒,๗๒๒,๐๐๐
๒,๗๒๒,๐๐๐

๒,๗๒๒,๐๐๐
๒,๗๒๒,๐๐๐

๒,๗๒๒,๐๐๐

๒,๗๒๒,๐๐๐

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร

งาน ................

งาน …………..

รวมรายจ่าย
ตามงบรายจ่าย

๕๘,๐๐๐
๕๘,๐๐๐

๕๘,๐๐๐
๕๘,๐๐๐

๕๘,๐๐๐

๕๘,๐๐๐
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง

รวม ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท
รวม ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท
รวม ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท
จานวน ๒๗๓,๐๐๐ บาท

๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑)
พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง

จานวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท

๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑)
พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑)
พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย

จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑จานวน ๔๘๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.๐.๔๐x๑.๐๐ จานวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ จานวน ๔๖๕,๐๐๐
บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
จานวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร

จานวน ๗๙,๐๐๐ บาท

หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๔๕๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร

จานวน ๔๓,๐๐๐ บาท

ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

จานวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท
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(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร

จานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร

จานวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท

หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร

จานวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท

ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร

จานวน ๔๓,๐๐๐ บาท

หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๖ จานวน ๕๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๖
ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า หมู่ที่ 2
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างประตูระบายน้า

รวม ๕๘,๐๐๐ บาท
รวม ๕๘,๐๐๐ บาท
รวม ๕๘,๐๐๐ บาท
จานวน ๒๑,๐๐๐

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๔๕ เมตร จานวน ๗ จุด
จุดละ ๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
- โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2
จานวน ๒๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน ๓ จุด
จุดละ ๙,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
-โครงการขุดวางท่อระบายน้า คสล. ถนนสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบายน้าถนนสู่แปลงเกษตร
ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จานวน ๓ จุดๆละ ๕ ท่อน

จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
ประธานสภา - เรียนท่านสมาชิกทุกท่านครับตามที่ทางคณะบริหารได้เสนอรายละเอียดโครงการเพื่อให้ทางสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการที่เสนอมาหรือไม่ ถ้ามี
เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น (ถ้ามี)
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นายชาญชัย – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก ม.๒ ผ้าเต้นท์มี
การชารุด ผมอยากให้มีการซ่อมแซม ผมขอสอบถามว่ามีงบประมาณสาหรับการซ่อมแซมหรือไม่
นายกเรียนท่านสมาชิกทุกท่าน สาหรับเรื่องการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ผมขอให้ทุกหมู่บ้านสารวจ
ครุภัณฑ์ที่ชารุดก่อน จะได้ดาเนินการซ่อมแซมพร้อมกัน
นายคามั่นเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่องการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตอนนี้ผู้สูงอายุเดือดร้อนในการไปเบิกถอนเงินเบี้ยยังชีพ ผมอยากเสนอให้มี
การนาไปจ่ายให้ที่บ้านเหมือนเดิมจะเป็นไปได้หรือไม่
นายกการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะนาไปจ่ายให้ตัวผู้สูงอายุเหมือนเดิม เนื่องจากความไม่
สะดวก อันตรายในการเดินทางไปเบิกเงินและเงินไม่ถึงมือผู้สูงอายุ ผมกับนาเรื่องไปปรึกษากับ ผอ.
กองสวัสดิการก่อน แล้วจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง
ประธานสภา

- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมและปิดสมัยประชุมแต่เพียงแค่นี้

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

