๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒
วันอังคาร ที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑. นายทองใบ พุดชู
ประธานสภา ฯ
๒. นางประภาศรี งามสง่า
รองประธานสภาฯ
๓. นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๔. นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๕. นายวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิก อบต.หมู่ ๒
๖. นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิก อบต.หมู่ ๒ บังอร คงแถลง
๗. นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๘. นางวิลัย ดาศรี สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๙. นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๐. นายประยงค์ นาดี สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๑. นายบุญชู อเนกดี สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๒. นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๓. นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๔. นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๕. นายเหรียญ บุญมี สมาชิก อบต.หมู่ ๗
๑๖. นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๗. นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๘. นายเชิด สุขสนิท สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เชิด สุขสนิท
๑๙. นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิก อบต.หมู่ ๙
๒๐. นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐
๒๑. นายนพรัตน์ เงางาม สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ นพรัตน์ เงางาม
๒๒. นายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑
๒๓. นายสุวัฒน์ ยิ้มดี
เลขานุการสภาฯ

ทองใบ พุดชู
ประภาศรี งามสง่า
บุญเพ็ง จันทร์ล้า
ลา
วิระศักดิ์ ภูมะลา
แจ้ง ประทุมแก้ว
วิลัย ดาศรี
อนุวัฒน์ มาลีหวล
ประยงค์ นาดี
บุญชู อเนกดี
เอ็ด โคกแก้ว
สุวรรณา คาดีวี
บุญจันทร์ แสวงสุข
เหรียญ บุญมี
สถิตพงษ์ ครองสัตย์
สมหมาย มียิ่ง
สมบูรณ์ งามเลิศ
พรรณทิภา อยู่เย็น
วิโรจน์ แสนสุด
สุวัฒน์ ยิ้มดี

๒

ผู้ไม่มาประชุม – ๑ ท่าน (ลากิจ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง ลายมือชื่อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสามารถ ครองสัตย์
นายก อบต. สามารถ ครองสัตย์
นายปฏิวัติ สระแก้ว
รองนายก อบต.
ปฏิวัติ
นายสุจิน พรมตวง รองนายก อบต.
นางสมใจ ณ.เชียงใหม่ เลขานุการนายก อบต. สมใจ ณ.เชียงใหม่
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสานักงานปลัด สมเกียรติ สาระ
๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ ฯ
๗. นายวีรศักดิ์ แสวงสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

วีระศักดิ์ แสวงสุข

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
----------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องการประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) โครงการที่เกินศักยภาพ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑.เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมาขอขอบ
(นายทองใบ พุดชู) คุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และการประชุมในวันนี้ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๑ ท่านประสิทธิ์ บุญมาก ขอลากิจ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุม:
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
เป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข จานวน 20 เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องการประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) โครงการที่เกินศักยภาพ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดการประสานแผนแก่ที่ประชุมทราบ
(นายทองใบ พุดชู)
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ
จากเข้าร่วมประชุมเรื่องการประสานแผนพัฒนาสามปีเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก
(น.ส.จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น)หน่วยงานอื่น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้ประสานแผนเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เป็นจานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยแบ่งตาม
ยุทธศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จานวน 10 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว จานวน 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน จานวน 8 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค จานวน 3 โครงการ รายละเอียดโครงการดังเอกสาร

๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
-วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ ตามที่สภาฯได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(นายทองใบ พุดชู) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน ๗ ท่านโดยได้กาหนดรับคาแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕๘ ใน
วันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้
ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความใดที่ได้มีมติไปแล้ว
ขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสาคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือที่บกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก้อได้ ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น
ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน ในการประชุมวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น
ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจง ท่านสมาชิกทุกท่านคงได้ทาความเข้าใจแล้ว ผมขอ
(นายทองใบ พุดชู) เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง
ป.คกก.แปรญัตติ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้มีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(นายบุญจันทร์ แสวงสุข) รายจ่ายประจาปี 2559 วาระที่ 1 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวและ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการประชุมและมีมติดังต่อไปนี้ ในการจัดทาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 นั้น เนื่องจากการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้ดาเนินการตาม

๕

การประชาคมตาบลและได้นาเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอจะดาเนินการก่อสร้างอาคาร
สานักงานหลังใหม่ การใช้งบประมาณในการพัฒนาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นสมเหตุสมผล ประกอบกับการพิจารณาการจัดทา
แล้ว เห็นว่าเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเหมาะสมกับสถานะทางการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอแล้ว ทุกแผนงานตรงตามปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน จึงมีมติเห็นชอบยืนตามร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการแปร
(นายทองใบ พุดชู) ญัตติและให้คงตามร่างเดิมไว้ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ สมาชิกฯท่านใดเห็น
ควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2559 ผ่านใน วาระที่ 2
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม:
-เห็นชอบ 20 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(นายทองใบ พุดชู) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และการประชุมในวาระที่ ๓ คือการลงมตินั้นจะขอนัดในที่
ประชุมให้เข้าร่วมประชุมในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม - ไม่มี
นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิกสภาฯ อบต.หนองอียอ หมู่ที่ ๘ เสนอปิดการ
ประชุม โดยมี นายประยงค์ นาดี สมาชิกสภาฯ อบต.หนองอียอ หมู่ที่ ๔ และนาง
แจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิกสภาฯ อบต.หนองอียอ หมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
ปิดการประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

ลงชื่อ ......สุวัฒน์ ยิ้มดี...... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

๖

ลงชื่อ ......เหรียญ บุญมี..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเหรียญ บุญมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......ประภาศรี งามสง่า...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประภาศรี งามสง่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......พรรณทิภา อยู่เย็น...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

