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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ - สกุล
นายมิทชัย มงคล
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นายชานาญ วังกะธาตุ
นายชาญชัย พลโลก
นายศักดิ์ชาย วีระพล
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
นายกฤตยชญ์ พลโลก
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
นางมะลิศรี บางศิริ
นางรัชนี แสนเยีย
นายจีระวัฒน์ แสนคา
นางสาราญ คาป้อง
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
นายภักดี ไชยราช
นายสุนทร โกพล

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
๓
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๔
นายฤทัย เรทนู

ตาแหน่ง
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมูที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมูที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
รองประธานสภา
ประธานสภา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภา
เลขานุการนายก อบต.

ลายมือชื่อ
มิทชัย มงคล
นออินทร์ ยะสะกะ
ชานาญ วังกะธาตุ
ชาญชัย พลโลก
ศักดิ์ชาย วีระพล
ศรีสวาท ใยสุวงษ์
เพ็ญศรี พลชา
กฤตยชญ์ พลโลก
คามั่น โคตรสุวรรณ
มะลิศรี บางศิริ
รัชนี แสนเยีย
จีระวัฒน์ แสนคา
สาราญ คาป้อง
สุวิทย์ อรรคศรีวร
ภักดี ไชยราช
สุนทร โกพล

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประหยัด พลโลก
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ฤทัย เรทนู

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ปลัด อบต.
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ลาดับที่
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
นายรติพล จันทะนะ
นายกิตติ จันทะนะ

ตาแหน่ง
หน.สานักปลัด
จนท.วิเคราะห์ฯ
ผอ.กองช่าง
รองนายก อบต.

ลายมือชื่อ
ณัฐกมล ดวนลี
ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ
กิตติ จันทะนะ

หมายเหตุ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการสภา - เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา เปิดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จากนั้นดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเยาวชนนอกสถานศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น เพื่อตั้งเพิ่มในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดรายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ทื่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา - ตามคาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ แผนงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา กาหนดให้ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เป็นกลไกการ
ดาเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น
การสร้างงาน สร้างอาชีพ การเรียนนอกระบบ กีฬา/นันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ โดย
กาหนดให้ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนา
ชุมชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) และ
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย) เป็นหน่วยงาน
หลักในการดาเนินงาน และตามหนังสืออาเภอเรณูนคร ที่ นพ ๐๘๑๘/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๙ เรื่อง การดาเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษาเพื่อให้การขับเคลื่อนงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น ได้มีหนังสือแจ้งถึงกานันและผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเยาวชนนอก
สถานศึกษา โดยในขณะนี้ยังขาดรายชื่อเยาวชนนอกสถานศึกษาของหมู่ที่ ๒, ๓, ๕, ๖ และ ๘ ดังนั้น
ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจึงแจ้งขอความอนุเคราะห์หมู่บ้านที่ยังไม่ส่งรายชื่อเยาวชนนอกสถานศึกษา
ได้ที่ สานักงานปลัด อบต.หนองย่างชิ้น ด่วน
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภา-

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้
ขอเลื่อนไปรับรองในคราวถัดไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เพื่อตั้งเพิ่มในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประธานสภา- ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ
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ผอ.กองช่าง-

เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สาเหตุที่ขอโอนเพิ่ม
งบประมาณในครั้งนี้เนื่องจาก การประมาณการงบประมาณสาหรับโครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ไม่สอดคล้องกับราคาวัสดุปัจจุบัน คือประมาณราคาไว้ต่าเกินไปทาให้ไม่
สามารถดาเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณจากทางสภา
รายละเอียดดังนี้
-โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ประมาณก่อนโอน ๒๐๙,๐๐๐ บาท โอนครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ ๑๖๙,๐๐๐
บาท
- โอนเพิ่ม แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)

มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ประธานสภา- เรียนท่านสมาชิกทุกท่านครับ สาหรับระเบียบวาระที่ ๖ ผมเคยเรียนนาปรึกษาหารือกับทางสภาแล้ว
เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ถนนสายหลังวัดสะพานสูงไปหนองผักไหม แต่ไม่มีการวางท่อ
ระบายน้า ทาให้เกิดน้าท่วมขังที่นาและบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้ ดังนั้นผมจึงอยากจะ
ขอให้ทางสภา ฯ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อดาเนินการตามโครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑
-โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณก่อนโอน ๑๖๙,๐๐๐ บาท โอนครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ
๑๔๙,๐๐๐ บาท
- โอนเพิ่ม แผนงาน เคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๓๕ ท่อน ( รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด )
มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
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โครงการที่ ๒
-โอนลด แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ประมาณก่อนโอน ๑๔๙,๐๐๐ บาท โอนครั้งนี้ ๓๙,๘๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ ๑๐๙,๒๐๐
บาท
- โอนเพิ่ม แผนงาน เคหะและชุมชน งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขุดวางท่อ
ระบายน้าหนองผักไหม หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๓๙,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๒ ท่อนและ
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๙ ท่อน ( รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด )
มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
ประธานสภา – ผมขอมอบหมายให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจง เชิญครับ
ผอ.กองช่าง -เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สาเหตุที่ขอ
โอนงบประมาณในครั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก ตั้ ง รายการรายละเอี ย ดแผนงานโครงการ ผิ ด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
รายละเอียดแผนงานโครงการถูกต้อง โดยปริมาณ ขนาด งบประมาณ เท่าเดิม จึงขออนุมัติทาง
สภาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้ง
เป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โครงการที่ ๑
-โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้น กาหนด ) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการดัดแปลงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นให้เป็น ศูนย์ อปพร.ตาบล
หนองย่างชิ้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้น
กาหนด ) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง

6

ผอ.กองช่าง -

เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สาเหตุที่ขอโอนงบประมาณ
ในครั้งนี้เนื่องจาก หมู่ที่ ๓ ได้รับงบประมาณดาเนินการ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่
๓ จากกรมการปกครองไปแล้ว ซึ่งทาให้โครงการซ้าซ้อน อบต. หนองย่างชิ้นจึงไม่สามารถดาเนินการ
โครงการดังกล่าวได้ จึงขออนุมัติทางสภาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด
รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๒
-โอนลด แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๙
เมตร ยาว ๑๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
- โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ( ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.๑ )
มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ทื่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น
ประธานสภา- ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ทางเลขาสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้
ผมขออ่านรายละเอียดโครงการเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ทื่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น ซึง่
โครงการเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน มีทุกหมู่ งบประมาณหมู่ละ ๑๑๕,๔๑๐ บาท
วัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรกู้ยืมประกอบอาชีพให้กู้ยืมส่งคืนภายใน ๕ ปี เมื่อส่งเงินครบแล้ว
คณะกรรมการจะต้องจัดทาโครงการเสนอมาที่ อบต. เพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะส่งให้
นายอาเภอเห็นชอบต่อไป รายละเอียดโครงการมี ดังนี้
สาเนาโครงการซื้อปุ๋ย ม.๗
๑. ชื่อโครงการ โครงการซื้อปุ๋ย ม.๗
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นร้อยละ ๘๐ แต่ส่วนใหญ่เกษตรกร
เหล่านั้น ยังต้องเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้เอง เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกษตรกรไม่มีเงินลงทุน ทาให้เกษตรกรเหล่านี้เสียเปรียบ เช่นพ่อค้าคนกลางไป เกษตรกรจึงต้องกู้
หนี้นอกระบบมาซื้อปุ๋ยดังกล่าว
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๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยเคมี-ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ
๒) เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยเคมีสูตรใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต
๔) เพื่อให้เกษตรกรไม่เป็นหนี้นอกระบบ
๔. เป้าหมาย
- จัดหาปุ๋ยสูตรที่เกษตรกรต้องการในราคาท้องตลาด
- จาหน่ายให้เกษตรในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๖๐ ครอบครัว
- จัดหาปุ๋ยไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กระสอบแล้วแต่ราคาท้องตลาดปัจจุบัน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๖๔
๖. งบประมาณ
- ขอรับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เป็นเงิน ๑๑๕,๔๑๐ ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้า
พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน )
๗. รายละเอียดของกิจกรรม
จัดซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ ตามงบประมาณที่ได้สนับสนุน
๘. ผลทีด่ าดว่าจะได้รับ
๑) เกษตรกรมีปุ๋ยเคมี – ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสูง
๒) เกษตรกรมีปุ๋ยเคมี สูตรใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เกษตรกรสามรถลดต้นทุนในการผลิต
๔) เกษตรกรไม่เป็นหนี้นอกระบบ
๙. ผู้เสนอโครงการ
ประพาส ศรีลา
(นายประพาส ศรีลา)
เลขานุการ
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
มานพ ครโสภา
(นายมานพ ครโสภา)
ประธานกลุ่มเกษตรกรทานาบ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ ๗
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๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ
ยุทธพงค์ สุวรรณพรหม
(นายยุทธพงค์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เลขานุการสภา – มีท่านใดจะซักถามเกี่ยวกับโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ
มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
นายนออินทร์- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอฝากท่านนายกเรื่อง
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน เพราะผู้สูงอายุ
ไม่มีรายได้อะไร พวกเรารอเฉพาะเงินเบี้ยยังชีพว่าเมื่อไรจะได้ เดือนไหนออกช้าจะพากันบ่นและเฝ้า
รอ
นางสาราญ- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสริมเรื่องเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขั้นตอนที่ทาให้ให้จ่ายเงินช้าอยู่ที่ขั้นตอนจัดทาฎีกา ดิฉันขอฝากท่านปลัดด้วยเรื่องการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
นายกเดิมที อบต.มีนโยบายอานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ โดยการออกไปจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุถึงบันได
บ้าน แต่มีปัญหาตรงลายมือชื่อผู้รับเงินซึ่งลายมือชื่อไม่ตรงกับลายมือชื่อผู้รับเงิน และเป็นลายมือคน
เดียวกัน อาจจะเป็นเพราะความต้องการอานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุด้วยการเซ็นแทน ซึ่งมันไม่
ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องกาชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกากับดูแลอย่างใกล้ชิดและให้เจ้าตัวเซ็นรับเอง
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นผู้เซ็นเท่านั้น
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
แต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

9

( 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

