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ชื่อ- สกุล
นายสามรถ ครองสัตย์
นายปฏิวัติ สระแก้ว
นายสุจิน พรมตวง
นางสมใจ ณ เชียงใหม่
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นายกอบต.ฯ
รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการฯ

ลายมือชื่อ
สามรถ ครองสัตย์
ปฏิวัติ สระแก้ว
สุจิน พรมตวง
สมใจ ณ เชียงใหม่

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
นายสามารถ ครองสัตย์ นายกอบต. หนองอียอประธานมนที่ประชุม ได้แจ้งให้คนที่ประชุมทราบว่า
ในสถานการณ์ปัจจุบันในเขตต้าบลหนองอียอได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ประชาชนบางส่วนขาดน้้า
อุปโภคบริโภค ได้สั่งการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้จัดหา
น้้าดื่มให้กับทางวัดและทางโรงเรียน และชุมชนที่ขาดแคลนน้้าดื่มในช่วงฤดูแล้งนี้ จนกว่าจะหมดปัญหาภัยแล้ง
เขื่อนป้องกันภัยอันเกิดจากธรรมชาติ พายุฤดูร้อน ในช่วงนี้จะเกิดพายุฤดูร้อน ให้มีการประกาศเตือน
ให้เฝ้าระวังและป้องกัน และให้ชาวบ้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แน่นหนาถาวรเพื่อป้องกันภัยจากวาตภัย
ประธานในที่ประชุมได้ฝากเตือน เรื่องการเผาทุ่งนาในหน้าแล้งเพราะท้าให้เกิดมลพิษและอัคคีภัย
ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองผลกรประชุมที่ผ่านมา
เลขานุการนายกได้อ่านการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม 2559 ให้ในที่ประชุม
ได้รับทราบ จากนั้น นายสมารถ ครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอียอ ประธานในที่ประชุมได้
หามติในที่ประชุม
มติ รับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงสุกร ม. 6 บ้านอาเลา ได้มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงิน
เศรษฐกิจชุมชน จาก อบต. หนองอียอเป็นเงินจ้านวน 70 ,000 บาท เพื่อน้าเงินไปใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
ตามกิจกรรมของกลุ่ม โดยทางกลุ่มเลี้ยงสุกรได้มีเงินสมทบ 30 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 100 ,000 บาทถ้วน
ทางกลุ่มได้แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน 3 คนดังนี้
1. นายสังวาล ชะช้างรัมย์
2. นางสุดาวัลย์ พรมตวง
3. นางจินตนา พรมตวง
กลุ่มเลี่ยงสุกร ม. 6 บ้านอาเลา มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน
1. นายสังวาล ชะช้างรัมย์
2. นางสุดาวัลย์ พรมตวง
3. นางจินตนา พรมตวง

-2กลุ่มเลี้ยงสุกร ม. 6 บ้านอาเลา เป็นกลุ่มที่ผ่านกรประชาคมหมู่บ้านและเป็นกลุ่มที่คณะกรรมการ
หมู่บ้านรับรองว่าเป็นกลุ่มที่มีอยู่จริง
1.ซื้อลูกสุกร 20 ตัวๆละ 1500
จ้านวน 30,000 บาท
2. ซื้อลูกสุกร 10 ตัวๆละ 1500
จ้านวน 15,000 บาท
3. ค่าอาหารสุกร
จ้านวน 53,200 บาท
4. ค่ายาเวชภัณฑ์
จ้านวน 1,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่ม
จ้านวน 800 บาท
กลุ่มเลี่ยงสุกร ม. 6 บ้านอาเลา เป็นกลุ่มที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและเป็นกลุ่มที่คณะกรรมการ
หมู่บ้านรับรองว่าเป็นกลุ่มที่มีจริง โดยทางกลุ่มเลี่ยงสุกรจะด้าเนินการดังต่อไปนี้
1.ซื้อลูกสุกร 20 ตัวๆละ 1
,500 จ้านวน 30
,000 บาท
2.ซื้อลูกสุกร 10 ตัวๆละ 1
,500 จ้านวน 15
,000 บาท
3.ค่าอาหารสุกร
จ้านวน 53
,200 บาท
4.ค่ายาเวชภัณฑ์ จ้านวน 1
,000 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่ม จ้านวน 800 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น จ้านวน 100
,000 บาท
การก้าหนดการส่งคืนเงินกู้ยืม โดยก้าหนดช้าระคืนภายใน 5 ปีดังนี้
งวดที่ 1 จ้านวนเงิน 14
,500 บาท ภายในวันที่29 พฤษภาคม 2560
งวดที่ 2 จ้านวนเงิน 14
,000 บาท ภายในวันที่ 29พฤษภาคม 2561
งวดที่ 3 จ้านวนเงิน 14
,000 บาท ภายในวันที่ 29พฤษภาคม 2562
งวดที่ 4 จ้านวนเงิน 14
,000 บาท ภายในวันที่29พฤษภาคม 2563
งวดที่ 5 จ้านวนเงิน 14
,000 บาท ภายในวันที่ 29พฤษภาคม 2564
การกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องช้าระคืนตามก้าหนดที่ให้ไว้ใน
สัญญา หากผิดสัญญาจะต้องเสียดอกเบี้ยตามกฎหมาย
นายปฏิวัติ สระแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอียอ ได้ให้ความเห็นว่า เห็นสมควร
อนุมัติให้กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านอาเลา ม.6 เพราะในหมู่บ้านอาเลา ม. 6 ยังมีกลุ่มอาชีพน้อย เพื่อให้เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ จากนั้นนายสามารถ ครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลประธาน
ในที่ประชุมให้หามติ
มติ ที่ประขุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม
ลงชื่อ สมใจ ผูบ้ นั ทึก
นางสมใจ ณ เชียงใหม่
ลงชื่อ สามารถ
นายสามารถ ครองสัตย์

ผูต้ รวจ/ทาน

