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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๕ คน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน ๑ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๓
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๔
นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
๕
นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๖
นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล
๗
นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๘
นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๙
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
สีสวาท ใยสุวงษ์
๑๐ นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๑๑ นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
๑๒ นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ
๑๓ นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๑๔ นายศักดิ์ชาย วีระพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ศักดิ์ชาย วีระพล
๑๕ นายจีระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคา
๑๖
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๙ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นายก อบต.
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
รองนายก อบต.
ประหยัด พลโลก
๓
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
หน.สานักปลัด
ณัฐกมล ดวนลี
๔
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ปลัด อบต.
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๕
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
นักวิเคราะห์ฯ
ไพรสน โสที
๖
นายรติพล จันทนะ
นายช่างโยธา
รติพล จันทนะ
๗
นายกิตติ จันทะนะ
รองนายก อบต.
กิตติ จันทะนะ
๘
นายฤทัย เรทนู
เลขานุการนายก อบต. ฤทัย เรทนู
๙
นายจีระศักดิ์ ตะมิน
นักทรัพยากรบุคคล
จีระศักดิ์ ตะมิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐(วาระที่
๓ ขั้นอนุมัต)ิ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภาเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้ขอยกไปรับรองในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุมสภา รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
( วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติ )
ประธานสภาฯ
- เรียนคณะบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ผ่าน ๒ วาระไปแล้วนั้น ลาดับต่อไปเป็นวาระที่ ๓
ขั้นอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙
ประธานสภา - ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ทาง ผอ.กองช่างดาเนินการ เชิญครับ
ผอ.กองช่าง
-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผม
ใคร่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากมีการโอนงบประมาณเพิ่มในโครงการ
ทาให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขออนุมัติทางสภาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๔ คาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว
๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว
๑๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองย่างชิ้นกาหนด)
ประธานสภา

– มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงหรือไม่ ถ้าไม่มีผม

ขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา -

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
ประธานสภา - ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ทาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการ
เชิญครับ
พ.ต.ต.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผม
ขอเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ ทั้งหมดมี ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงานหมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๓๖,๘๓๖ บาท
จานวนเงินที่โอนลด ๒,๕๐๐ บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๓ งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จานวน ๕ ท่อน
เหตุผล/คาชี้แจง เนื่องจากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้
๒. โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงานหมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๓๔,๓๓๖ บาท
จานวนเงินที่โอนลด ๑๗,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้า (คลองไส้ไก่หมูที่ ๒ )
งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้า (คลองไส้ไก่ ) ขนาดกว้าง ๑
เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
เหตุผล/คาชี้แจง เนื่องจากประชาชนมีน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
๓. โอนลด จากแผนงานงบกลาง ประเภทรายจ่ายสารองจ่าย งบประมาณอนุมัติ ๒๑๔,๒๘๓
บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๑๐,๔๔๓ บาท จานวนเงินที่โอนลด ๑๘๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางภายใน
ตาบลหนองย่างชิ้น งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังและไหล่ทางภายในตาบลหนองย่างชิ้น ปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ลูกบาศก์เมตร
เหตุผล/คาชี้แจง เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้
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๔. โอนลด จากแผนงานการศึกษา ประเภทรายจ่ายค่าอาหารเสริมนม งบประมาณอนุมัติ
๗๖๓,๘๒๗ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐๒,๖๖๙.๔๘ บาท จานวนเงินที่โอนลด ๘๘,๐๐๐
บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาดี งบประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ขนาดสูง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบตงหนองย่างชิ้นกาหนด)
เหตุผล/คาชี้แจง เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามในรายละเอียดโครงการที่โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่
กล่าวมาหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามโครงการดังกล่าวโปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลขานุการนายกเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือโครงการปั้นโอ่งทาให้โครงการสาเร็จทันเวลาส่งมอบ
นายนออินทร์- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอทราบรายละเอียดไป
อบรมที่ จังหวัดอุดรราชธานีของสมาชิกครับ
นักทรัพยากรบุคคลกาหนดวันจัดอบรม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ค่าใช้จ่ายกาลังดาเนินการเบิกจ่าย และผมขอแจ้งหลังจากเลิกประชุมแล้วแจ้งสมาชิกทุก
ท่านที่จะเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมให้ไปเซ็นเอกสารยืมเงินไปราชการที่ห้องสานักงาน
ปลัดด้วยครับ รายละเอียดอื่นที่จาเป็นจะแจ้งอีกครั้งครับ
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
แต่เพียงแค่นี้
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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

