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สำเนำบันทึกกำรประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคำร ที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
*********************
ผู้เข้ำประชุม จำนวน ๑๕ คน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล
นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร
นำยศรีสวำท ใยสุวงษ์
นำงมะลิศรี บำงศิริ
นำยกฤตยชญ์ พลโลก
นำงรัชนี แสนเยีย
นำงสำวเพ็ญศรี พลชำ
นำยสุนทร โกพล
นำยภักดี ไชยรำช
นำยชำญชัย พลโลก
นำยศักดิ์ชำย วีระพล
นำยคำมั่น โคตรสุวรรณ
นำยจีระวัฒน์ แสนคำ
นำยนออินทร์ ยะสะกะ
นำยมิทชัย มงคล
นำยชำนำญ วังกะธำตุ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมูที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมูที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๖

ลำยมือชื่อ
สุวิทย์ อรรคศรีวร
ศรีสวำท ใยสุวงษ์
มะลิศรี บำงศิริ
กฤตยชญ์ พลโลก
รัชนี แสนเยีย
เพ็ญศรี พลชำ
สุนทร โกพล
ภักดี ไชยรำช
ชำญชัย พลโลก
ศักดิ์ชำย วีระพล
คำมั่น โคตรสุวรรณ
จีระวัฒน์ แสนคำ
นออินทร์ ยะสะกะ
มิทชัย มงคล
ชำนำญ วังกะธำตุ

ผู้ที่ไม่มำประชุม - คน
ผู้ที่ลำ ๑ คน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นำงสำรำญ คำป้อง

ตำแหน่ง
รองประธำนสภำ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
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ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๗ คน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นำยยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นำงสำวณัฐกมล ดวนลี
๓
นำยกิตติ จันทะนะ
๔
นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๕
นำยฤทัย เรทนู
๖
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๗
นำยรติพล จันทะนะ

ตำแหน่ง
นำยก อบต.
หน.สำนักปลัด
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรสภำ
เลขำนุกำรนำยก อบต.
จนท.วิเครำะห์ฯ
ผอ.กองช่ำง

เปิดประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ผู้เข้ำประชุม จำนวน ๑๕ คน
๑ นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร
๒ นำยศรีสวำท ใยสุวงษ์
๓ นำงมะลิศรี บำงศิริ
๔ นำยกฤตยชญ์ พลโลก
๕ นำงรัชนี แสนเยีย
๖ นำงสำวเพ็ญศรี พลชำ
๗ นำยสุนทร โกพล
๘ นำยภักดี ไชยรำช
๙ นำยชำญชัย พลโลก
๑๐ นำยศักดิ์ชำย วีระพล
๑๑ นำยคำมั่น โคตรสุวรรณ
๑๒ นำยจีระวัฒน์ แสนคำ
๑๓ นำยนออินทร์ ยะสะกะ
๑๔ นำยมิทชัย มงคล
๑๕ นำยชำนำญ วังกะธำตุ

ประธำนสภำ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมูที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมูที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๖

ลำยมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ณัฐกมล ดวนลี
กิตติ จันทะนะ
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ฤทัย เรทนู
ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ

หมำยเหตุ

ปลัด อบต.
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ผู้ที่ไม่มำประชุม - คน
ผู้ที่ลำ ๑ คน
๑

นำงสำรำญ คำป้อง

ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๗ คน
๑ นำยยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒ นำงสำวณัฐกมล ดวนลี
๓ นำยกิตติ จันทะนะ
๔ นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๕ นำยฤทัย เรทนู
๖ พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๗ นำยรติพล จันทะนะ

รองประธำนสภำ

นำยก อบต.
หน.สำนักปลัด
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรสภำ
เลขำนุกำรนำยก อบต.
จนท.วิเครำะห์ฯ
ผอ.กองช่ำง

เลขำนุกำรสภำ - เชิญสมำชิกทุกคนเข้ำห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ เปิด
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคำร ที่ ๑๕ ตุลำคม
๒๕๖๒
ประธำนสภำ- กล่ำวสวัสดีที่ประชุม และกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๒ วันวันอังคำร ที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ประธำนสภำแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- ขอเชิญร่วมงำนเลี้ยงส่งครูพี่เลี้ยงเด็กที่ลำออกและเลี้ยงรับพนักงำนส่วนตำบลที่โอนย้ำยมำอยู่
ที่ อบต.หนองย่ำงชิ้น วันอังคำรที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. กำรประชุมสภำ ฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยำยน
๒๕๖๒
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องรำยงำนแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๓
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ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องพิจำรณำอนุมัติเงินกู้ยืมโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน
๑. โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๑ บ้ำนหัวขัวใต้
๒. โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๓ บ้ำนนำดี
ระเบียบวำระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
จำกนั้นดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำนสภำ - ขอเชิญร่วมงำนเลี้ยงส่งครูพี่เลี้ยงเด็กที่ลำออกและเลี้ยงรับพนักงำนส่วนตำบลที่โอนย้ำยมำอยู่ที่
อบต.หนองย่ำงชิ้น วันอังคำรที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. กำรประชุมสภำ ฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๒
ประธำนสภำ – ในระเบียบวำระนี้ผมขอมอบหมำยให้เลขำนุกำรสภำเป็นผู้ดำเนินกำรเชิญครับ
เลขำนุกำรสภำ- เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในระเบียบ วำระนี้
มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไขเพิ่มในสำระสำคัญในรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๒ หรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้มีกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ - เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องรำยงำนแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธำนสภำ- ในระเบียบวำระนี้ผมขอมอบหมำยให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนดำเนินกำรเชิญครับ
พ.จ.ต.ไพรสน- เรียนประธำนสภำ คณะบริหำรและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ในระเบียบวำระนี้ผมขอ
รำยงำนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อให้สภำ ฯ ทรำบ ว่ำ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น จะดำเนินกำรโครงกำรใดบ้ำง
รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้... ( ตำมเอกสำรที่แนบ)
ที่ประชุมรับทรำบ
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ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๓
ประธำนสภำ – เรียนคณะบริหำรและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนครับ ในระเบียบวำระนี้ทำงคณะบริหำรได้ยื่น
ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ ผมขอให้ท่ำนเลขำนุกำรสภำชี้แจง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสมก่อนที่ทำงคณะบริหำรจะชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ขอ
อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเชิญครับ
เลขำนุกำรสภำ- เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้ (๑) ให้
กระทำได้เฉพำะกิจกำรที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของ อปท.ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรชุมชนและสังคม
หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ของ อปท.หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำของ อปท.หรือตำมกฎหมำยกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจกำรของ อปท. แต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัย (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้
ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้
ให้ อปท.ใช้จ่ำยเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลัง ของ อปท.และเสถียรภำพในระยะ
ยำว ประกอบกับหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ เรื่องกำร
ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบำลมีนโยบำยที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยกำหนดมำตรกำรหลำยมำตรกำร เช่นกำรใช้จ่ำยภำครัฐโดยเฉพำะงบลงทุน
เศรษฐกิจฐำนรำกด้ำนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว กำรลงทุน และได้มอบหมำยให้
กระทรวงมหำดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม เพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงมหำดไทยได้กำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล ๕ ด้ำน ประกอบด้วย ๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชน ๓. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ๕. ด้ำนกำรศึกษำ
และอำศัยอำนำจตำมควำมใน ข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำกัน
เงินสะสมสำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณ
ภัยเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็น โดยคำนึงถึงสถำนะทำงกำรเงินกำรคลังและต้องเสนอโครงกำรเพื่อใช้
จ่ำยเงินสะสมต่อสภำภำยในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ เท่ำนั้น
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ประธำนสภำ – ลำดับต่อไปขอเชิญทำงคณะบริหำรชี้แจงเชิญครับ
นำยกเรียน ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำง
ชิ้น รวมงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บำท โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองย่ำงชิ้น ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำท้องถิ่นของตำบลหนองย่ำงชิ้น ในด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน และด้ำนอื่นๆ ตำมนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองย่ำงชิ้น ที่ได้แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน
๒๕๕๕ ได้กำหนดเป้ำหมำยที่จะพัฒนำเพื่อให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น และสร้ำงควำมกินดีอยู่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น รวมถึงกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภำคส่วน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น จึงขอเสนอรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และ
งบประมำณดำเนินงำนจ่ำยขำดเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บำท (สองล้ำนสี่แสนบำทถ้วน) เพื่อให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น ได้ร่วมกันพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำร
ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำตำบลหนองย่ำงชิ้น
จึงเรียนมำเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น พิจำรณำอนุมัติต่อไป
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนเคหะและชุมชน
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

๒,๐๔๓,๐๐๐
๓๕๗,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐

เหตุผล
เพื่อใช้ในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน และดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ซึ่งเกี่ยวกับ และด้ำน
เศรษฐกิจ จึงขอเสนอจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น พิจำรณำอนุมัติ ต่อไป
รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
กำรจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
อำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม
ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้
ณ ปัจจุบันหลังจำก
ตรวจสอบยอดเงินและ
หักเงินสะสมที่ต้องส่ง
ฝำก กสท. หรือ กสอ.
แล้ว

สำรองจ่ำยเงิน

คงเหลือเงินสะสม

สะสมที่อนุมัติแล้ว ที่นำไปใช้ได้ ณ
แต่ยังไม่ได้
ดำเนินกำร หรือ

ปัจจุบัน

สำรองงบบุคลำกร เงินสะสมคงเหลือ
(ประมำณ ๒
เดือน)

สำรองกรณีสำ
ธำรณภัย ๑๐%

คงเหลือเงินสะสม
ที่นำไปใช้จ่ำยได้

-

๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร และยัง
ไม่ได้เบิกจ่ำย

๓,๖๒๔,๐๐๘.๙๐

-

๓,๖๒๔,๐๐๘.๙๐

-

๓,๖๒๔,๐๐๘.๙๐
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำน
งบ

งบลงทุน
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

งำนก่อสร้ำง

งำน ................

งำน …………..

รวมรำยจ่ำย

โครงสร้ำงพื้นฐำน

ตำมงบรำยจ่ำย

๑,๘๘๓,๐๐๐
๒๑๗,๐๐๐
๒,๑๐๐,๐๐๐

๑,๘๘๓,๐๐๐
๒๑๗,๐๐๐
๒,๑๐๐,๐๐๐

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำน
งบ

งำนบำบัดน้ำเสีย

งำน …………..

งำน …………..

รวมรำยจ่ำย
ตำมงบรำยจ่ำย

งบลงทุน
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
กำรจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บำท จ่ำยจำกเงินสะสม แยกเป็น
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
รวม ๒,๔๐๐,๐๐๐ บำท
งบลงทุน
รวม ๒,๔๐๐,๐๐๐ บำท
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม ๒,๔๐๐,๐๐๐ บำท
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
จำนวน ๓๐๔,๐๐๐ บำท
(เส้นทำงข้ำงโรงเรียน ถึง บ้ำนนำยบุญโชม)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง
๔ เมตร ยำว ๑๓๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร (รำยละเอียด
ตำมแบบมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงของท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๓)
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ำย (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำปี หน้ำ ๗๗ ลำดับที่ ๒ )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จานวน ๒๖๙,๐๐๐ บาท
(เส้นทำงข้ำงบ้ำนนำงยุรัตน์)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง
๓ เมตร ยำว ๑๕๕ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร (รำยละเอียด
ตำมแบบมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงของท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๔)
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ำย(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำปี หน้ำ ๗๗ ลำดับที่ ๔ )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
จานวน ๑๑๗,๐๐๐ บาท
(เส้นทำงหน้ำบ้ำนนำยสุนทรไปบ้ำนนำยด้วง)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๓)
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พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำปี หน้ำ ๘๘ ลำดับที่ ๓๒ )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
จานวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท
(เส้นทำงไปประปำหมู่บ้ำน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายนา
คสล.๐.๔๐x๑.๐๐ จานวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๓) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี หน้ำ ๗๘ ลำดับที่ ๑๐ )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
จานวน ๒๘๑,๐๐๐ บาท
(เส้นทำงข้ำงบ้ำนนำยสมวิจิตร)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๓) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี หน้ำ ๗๙ ลำดับที่ ๑๒ )
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
จานวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท
เชื่อมต่อตำบลโพนทอง (เส้นทำงใบไม้รีสอร์ท)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๓) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี หน้ำ ๑๐๓ ลำดับที่ ๓ )
(โครงกำรที่เกินศักยภำพ)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
จานวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท
(เส้นทำงข้ำงหนองลำดควำย)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทถ.๒-๒๐๓) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี หน้ำ ๗๙ ลำดับที่ ๑๕ )
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
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- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี
๑๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำดี
ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองย่างชินกาหนด)
( ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี หน้ำ ๘๐ ลำดับที่ ๑๙ )
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
( ถนนสำยเชื่อมต่อบ้ำนนำดี )
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนลูกรัง ขนำดถนนกว้ำง ๓.๕๐ เมตร
หนำ ๐.๒๐ เมตร ยำว ๓๘๐ เมตร
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ อบต.หนองย่ำงชิ้นกำหนด)
( ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี หน้ำ ๘๕ ลำดับที่ ๔๗ )

จานวน

จานวน ๕๗,๐๐๐ บาท

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบำบัดน้ำเสีย
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บำท
งบลงทุน
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บำท
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บำท
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
- โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดวางท่อระบายนา คสล. พร้อมบ่อพัก
ขนาดท่อ ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ขนาดบ่อพัก ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร
ความยาวระยะทางรวม ๑๖๙ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองย่างชินกาหนด)
ประธานสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามในรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาให้
ความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ครังที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม ครังที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ( นำยชำญชัย พลโลกและ นำยมิทชัย มงคล)

ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องพิจำรณำอนุมัติเงินกู้ยืมโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน
๑. โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๑ บ้ำนหัวขัวใต้
๒. โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๓ บ้ำนนำดี
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ประธำนสภำ- ในระเบียบวำระนี้ผมขอมอบหมำยให้ทำงเลขำนุกำรสภำเป็นผู้ดำเนินกำรเชิญครับ
เลขานุการสภา- เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในระเบียบวำระนี้
ผมขออ่ำนรำยละเอียดโครงกำรเงินกู้ยืมโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน ในกำรประชุมครำวนี้ มีโครงกำร
เสนอมำเพื่อให้สภำเห็นชอบ จำนวน ๒ โครงกำร ได้แก่ ( ๑) โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
หมู่ที่ ๑ บ้ำนหัวขัวใต้ งบประมำณ ๑๑๕,๔๑๐ บำท ( ๒)โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
หมู่ที่ ๓ บ้ำนนำดี งบประมำณ ๑๑๕,๔๑๐ บำท เงินกูย้ ืมโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีทุก
หมู่ งบประมำณหมู่ละ ๑๑๕,๔๑๐ บำท วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รำษฎรกู้ยืมประกอบอำชีพ
ส่งคืนภำยใน ๕ ปี เมื่อส่งเงินครบแล้ว คณะกรรมกำรจะต้องจัดทำโครงกำรเสนอมำที่ อบต.
เพื่อให้สภำพิจำรณำเห็นชอบ จำกนั้นจะส่งให้นำยอำเภออนุมัติต่อไป รำยละเอียดโครงกำรมี
ดังนี้
โครงกำรที่ ๑
๑. โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๑ บ้ำนหัวขัวใต้
๒.หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจำกรำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรทำนำใช้ปุ๋ยคอกจำกมูลโค ทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน
ในนำและหลังจำกเสร็จฤดูกำลทำนำ แล้วรำษฎรในหมู่บ้ำนจะประกอบอำชีพเลี้ยงโคควบคู่กันเป็นอำชีพ
เสริมและเพื่อลดต้นทุนในกำรซื้อปุ๋ยเคมีมำบำรุงดินในนำ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกษตรกรมีอำชีพหลักและอำชีพเสริม
๓.๒ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้
๓.๓ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถรวมกลุ่มได้
๓.๔ เพื่อไม่ให้เกษตรกรเป็นหนี้นอกระบบ
๔.เป้ำหมำย
- เกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้ำนหัวขัวใต้ ที่ขำดแคลนโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก
๕. ระยะเวลำ
ตั้งแต่เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๗
๖. งบประมำณ
ขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น เป็นเงิน ๑๑๕,๔๑๐ บำท
๗. รำยละเอียดกิจกรรม
- จัดซื้อโคพันธุ์พื้นเมืองตำมโครงกำร จำนวน ๘ ตัว ๆ ละ ๑๓,๕๐๐ บำท และตัวละ ๗,๔๑๐
บำท จำนวน ๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๑๑๕,๔๑๐ บำท
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิตได้
๘.๒ สำมำรถเพิ่มรำยได้และลดรำยจ่ำยในกำรผลิต
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๘.๓ สำมำรถลดหนี้นอกระบบได้
๘.๔ สำมำรถนำมูลโคมำเป็นปุ๋ยบำรุงดินในนำได้
๙.ผู้เสนอโครงกำร
ประถม มณีคะ
( นำยทักษิณ มงคล )
เลขำนุกำร
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศรีสุวรรณ เกษรรำช
(นำยศรีสุวรรณ เกษรรำช)
ประธำนกลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ ๑
๑๑. ผู้เห็นชอบโครงกำร
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
(นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
๑๒.ผู้อนุมัติโครงกำร
ยุทธพงค์ สุวรรณพรหม
(นำยยุทธพงค์ สุวรรณพรหม)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
ประธำนสภำ – มีสมำชิกท่ำนใดจะซักถำมเกี่ยวกับโครงกำรหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภำให้ควำม
เห็นชอบโครงกำร ท่ำนใดเห็นชอบอนุมัติโครงกำเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๑ บ้ำนหัวขัวใต้
โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ - เห็นชอบเห็นชอบอนุมัติโครงกำรเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
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โครงกำรที่ ๒
๒. โครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๓ บ้ำนนำดี
๒.หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจำกรำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรทำนำใช้ปุ๋ยคอกจำกมูลโค ทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน
ในนำและหลังจำกเสร็จฤดูกำลทำนำ แล้วรำษฎรในหมู่บ้ำนจะประกอบอำชีพเลี้ยงโคควบคู่กันเป็นอำชีพ
เสริมและเพื่อลดต้นทุนในกำรซื้อปุ๋ยเคมีมำบำรุงดินในนำ
๔. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกษตรกรมีอำชีพหลักและอำชีพเสริม
๓.๒ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้
๓.๓ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถรวมกลุ่มได้
๓.๔ เพื่อไม่ให้เกษตรกรเป็นหนี้นอกระบบ
๔.เป้ำหมำย
- ชำวบ้ำน หมู่ที่ ๓ บ้ำนนำดี กลุ่มโครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง มีสมำชิกในกลุ่ม ๒๕ คน
๕. ระยะเวลำ
ตั้งแต่เดือน ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๖. งบประมำณ
ขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น เป็นเงิน ๑๑๕,๔๑๐ บำท
๗. รำยละเอียดกิจกรรม
- จัดซื้อโคพันธุ์พื้นเมืองตำมโครงกำร จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๑๑,๕๔๑ บำท รวมเป็นเงิน
๑๑๕,๔๑๐ บำท
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิตได้
๘.๒ สำมำรถเพิ่มรำยได้และลดรำยจ่ำยในกำรผลิต
๘.๓ สำมำรถลดปัญหำหนี้นอกระบบได้
๘.๔ สำมำรถนำมูลโคมำเป็นปุ๋ยบำรุงดินในนำได้
๙.ผู้เสนอโครงกำร
ประถม มณีคะ
( นำยประถม มณีคะ )
เลขำนุกำร
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๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
พูลประเสริฐ โกพล
(นำยพูลประเสริฐ โกพล)
ประธำนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
๑๑. ผู้เห็นชอบโครงกำร
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
(นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
๑๒.ผู้อนุมัติโครงกำร
ยุทธพงค์ สุวรรณพรหม
(นำยยุทธพงค์ สุวรรณพรหม)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
ประธำนสภำ – มีสมำชิกท่ำนใดจะซักถำมเกี่ยวกับโครงกำรหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภำให้ควำม
เห็นชอบโครงกำร ท่ำนใดเห็นชอบอนุมัติโครงกำรเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๓ บ้ำนนำดี
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
ประธำนสภำ – มีทำ่ นใดมีเรื่องอื่นที่จะแจ้งในที่ประชุมหรือซักถำมหรือไม่
ผอ.กองช่ำง- เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในกำรจัดทำแผน ๕ ปี
ผมอยำกให้ท่ำนสมำชิกเสนอโครงกำรก่อสร้ำงถนนตอนกรีตแอสฟัสหรือถนนลำดยำงเพื่อไว้รองรับ
งบประมำณจำกส่วนกลำงด้วยครับ
นำงมะลิศรี - เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ถนน หมู่ ๗ บริเวณ
หน้ำบ้ำนของดิฉันเป็นหลุมเป็นบ่ออยำกให้นำยำงมะตอยผสมเสร็จไปหยอดให้ด้วยคะ
ผอ.กองช่ำง- ถ้ำมีถนนบริเวณจุดใดชำรุด ขอให้ทำงผู้นำแจ้งเข้ำมำเป็นลำยลักษณ์อักษรเลยครับ ทำง อบต.จะ
จัด จนท.เข้ำไปดำเนินซ่อมแซมให้ครับ
นำยกในกำรแจ้งให้ดำเนินกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ขอให้ทำเป็นหนังสือแจ้งที่กองช่ำงเพื่อ
เป็นหลักฐำนในกำรเบิกพัสดุซ่อมแซมด้วยครับ
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ประธำนสภำ - มีสมำชิกท่ำนใดจะซักถำมหรือเพิ่มเติมในวำระนี้หรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่มำประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดำเนินกำรประชุมไปด้วย
ควำมเรียบร้อย สำหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
แต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลำ ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกกำรประชุม
( นำยรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น

( ลงชื่อ )

ชำญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยชำญชัย พลโลก )
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำยสุนทร โกพล )
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
( นำงรัชนี แสนเยีย )
เลขำนุกำร คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

