๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
ครั้งที่ 2
วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑. นายทองใบ พุดชู ประธานสภา ฯ ทองใบ พุดชู
๒. นางประภาศรี งามสง่า รองประธานสภาฯ
๓. นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๔. นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ประสิทธิ์ บุญมาก
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

ประภาศรี งามสง่า
บุญเพ็ง จันทร์ล้า
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 – ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง ลายมือชื่อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

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
นายบุญมี จาปาจีน ผอ.กองช่าง บุญมี จาปาจีน
๗. นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จนท.วิเคราะห์ฯ
๘. นางสาวอนุธิดา นิยมวัน นักวิชาการเงินและบัญชี อนุธิดา นิยมวัน
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ ฯ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
ครั้งที่ 2
วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 โอนและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
(นายทองใบ พุดชู)

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 )
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่มีการแก้ไข เป็นเอกฉันท์ จานวน 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ที่ประชุมทราบ
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภาฯ ซึ่งก่อนอื่นขอชี้แจง
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณขอเชิญท่านนายกฯเป็นผู้ชี้แจงแก่ที่ ประชุมเพื่อพิจารณา
นายก อบต. เนื่องด้วยโครงการตามข้อบัญญัติค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ที่ทาการใหม่)
(นายสามารถ ครองสัตย์) งบประมาณตามข้อบัญญัติจานวน 4 ,500,000 บาท ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ในการ
ก่อสร้างจึงยังไม่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ และเพื่อให้
การใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลของเราจึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่จาเป็นเร่งด่วน ซึ่งโครงการต่างๆได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมสภาเมื่อ

๔

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 เรื่องการ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560) ซึ่งมีการเพิ่มเติม
โครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อกระทาการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอ มีรายละเอียดดังนี้
ขออนุมัติโอนลด งบประมาณรายจ่าย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14
เมตร ยาว 28 เมตร สูง 6.60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้
4,500,000 บาท (ข้อบัญญัติ หน้า 11/12)ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จานวน 4,500,000 บาทและขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 2,919,200 บาท
เพื่อดาเนินการดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน 6 รายการดังนี้
1.ด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่า
ก่อสร้างสาธารณูปโภค
1.1 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าก่อสร้าง ถนน คสล.จากศาลปู่ตา ทิศใต้บ้าน
สาโรง หมู่ที่ 8 ระยะทาง 237 เมตร กว้าง 4 เมตร งบประมาณที่ขอโอนจานวน
471,900 บาท
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรืองบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 6.60 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท (ข้อบัญญัติ หน้า
11/12) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าก่อสร้าง ถนน คสล.จากศาลปู่ตา ทิศใต้บ้าน
สาโรง หมู่ที่ 8 ระยะทาง 237 เมตร กว้าง 4 เมตร งบประมาณที่ขอโอนจานวน
471,900 บาท
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

๕

นายกฯ 1.2
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนน คสล.ทิศใต้บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
(นายสามารถ ครองสัตย์) ระยะทาง 152 เมตร กว้าง 5 เมตร งบประมาณที่ขอโอน จานวน 375,900
บาท
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรืองบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 6.60 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท (ข้อบัญญัติ หน้า
11/12) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนน คสล.ทิศใต้บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
ระยะทาง 152 เมตร กว้าง 5 เมตร
งบประมาณที่ขอโอน จานวน 375,900
บาท
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายกฯ 1.3
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านโนนเซียง ถึงบ้าน
(นายสามารถ ครองสัตย์) หนองหว้า หมู่ที่ 4 ระยะทาง 470 เมตร กว้าง 5 เมตร งบประมาณที่ขอโอน
จานวน 1
,179,000 บาท
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรืองบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 6.60 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท (ข้อบัญญัติ หน้า
11/12) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านโนนเซียง ถึงบ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 4 ระยะทาง 470 เมตร กว้าง 5 เมตร งบประมาณที่ขอโอน
จานวน 1
,179,000 บาท
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายกฯ 1.4 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศตะวันออกบ้านผู้ใหญ่กัณหา
(นายสามารถ ครองสัตย์) ถึงสวนยางพารา ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 4 เมตร งบประมาณที่ขอโอน
จานวน 197,300 บาท
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรืองบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 6.60 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท (ข้อบัญญัติ หน้า
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11/12) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศตะวันออกบ้าน
ผู้ใหญ่กัณหา ถึงสวนยางพารา ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 4 เมตร งบประมาณที่
ขอโอน จานวน 197,300 บาท
เห็นชอบ 21 เสียง

มติที่ประชุม:
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายกฯ 1.5
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในเขต
(นายสามารถ ครองสัตย์) ตาบลหนองอียอ จานวน 11 หมู่บ้าน ระยะทาง 28 กิโลเมตร งบประมาณที่ขอ
โอน
จานวน 164,000 บาท
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรืองบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 6.60 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท (ข้อบัญญัติ หน้า
11/12) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในเขต
ตาบลหนองอียอ จานวน 11 หมู่บ้าน ระยะทาง 28 กิโลเมตร
งบประมาณที่ขอ
โอน
จานวน 164,000 บาท
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายกฯ 2.งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
(นายสามารถ ครองสัตย์) 2.1 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กาจัดวัชพืชในแหล่งน้าภายในตาบลหนองอียอ
ทั้ง 11 หมู่บ้าน งบประมาณที่ขอโอน จานวน 300,000 บาท
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรืองบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 6.60 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท (ข้อบัญญัติ หน้า
11/12) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กาจัดวัชพืชในแหล่งน้าภายในตาบลหนองอียอ ทั้ง
11 หมู่บ้าน งบประมาณที่ขอโอน จานวน 300,000 บาท
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายก อบต. ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จานวน 3 รายการ
(นายสามารถ ครองสัตย์) (นายกฯ แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ที่ประชุมทราบ)
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1.ด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่า
ก่อสร้างสาธารณูปโภค
1.1 โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอไปบ้านจบก เดิม
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร สูง1 เมตร ปริมาตรดินขุด 3 ,300 ลบ.ม.
งบประมาณ 107,000 บาท ขอโอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น โครงการ
ก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอไปบ้านจบก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,186 เมตร สูง 1 เมตร ปริมาตรดินขุด 7,116 เมตร โอนเพิ่ม จากงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ที่ทาการใหม่) ฯ จานวน 148,000 บาท รวมงบประมาณ 255,000 บาท
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอเชิญครับ
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: ไม่มี
ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ขออนุมัติ
(นายทองใบ พุดชู) โอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
1.โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอไปบ้านจบก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1 ,186 เมตร สูง 1 เมตร ปริมาตรดินขุด 7 ,116 เมตร โอน
เพิ่ม จากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ฯ จานวน 148
,000 บาท รวม
งบประมาณ 255,000 บาท
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายกฯ 1.2 โครงการขุดลอกสระน้าบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 เดิม ปากบนกว้าง 30 เมตร ยาว
(นายสามารถ ครองสัตย์) 40 เมตร ก้นสระกว้าง 27 เมตร ยาว 37 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุด
3298.50 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 165 ,000 บาท
ขอโอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น โครงการขุดลอกสระน้าบ้านหัวเสือ หมู่
ที่ 5 เดิม ปากบนกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ก้นสระกว้าง 27 เมตร ยาว 37
เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 4 ,398 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
โอนเพิ่ม จากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่า
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ฯ จานวน 32
,000 บาท รวม
งบประมาณ 197,800 บาท
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอเชิญครับ
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(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม:
ไม่มี
ประธานสภาฯ
หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ขออนุมัติ
(นายทองใบ พุดชู) โอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
2.โครงการขุดลอกสระน้าบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 เดิม ปากบนกว้าง 30
เมตร ยาว 40 เมตร ก้นสระกว้าง 27 เมตร ยาว 37 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตร
ดินขุด 4,398 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โอนเพิ่ม จากงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ที่ทาการใหม่) ฯ จานวน 32,000 บาท รวมงบประมาณ 197,800 บาท
มติที่ประชุม:
เห็นชอบ 21 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายกฯ
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการ
(นายสามารถ ครองสัตย์) ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ อบต.
หนองอียอ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 400,000 บาทขอโอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ด้าน
ความโปร่งใสในการทางานและการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 451,100 บาท โอนเพิ่ม จากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ฯ จานวน
51,100 บาท รวมงบประมาณ 451,100 บาท
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอเชิญครับ
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม:
ไม่มี
ประธานสภาฯ
หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ขออนุมัติ
(นายทองใบ พุดชู) โอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
3.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ อบต.
หนองอียอ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 400,000 บาทขอโอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเป็น
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ด้าน
ความโปร่งใสในการทางานและการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 451,100 บาท โอนเพิ่ม จากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ฯ จานวน
51,100 บาท รวมงบประมาณ 451,100 บาท
เห็นชอบ 21 เสียง

มติที่ประชุม:
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายกฯ รวมงบประมาณรายจ่าย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(นายสามารถ ครองสัตย์) รายการ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ทาการใหม่) ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว
28 เมตร สูง 6.60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้ 4 ,500,000
บาท (ข้อบัญญัติ หน้า 11/12)ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน
4,500 ,000 บาทและ ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 2 ,919 ,200 บาท
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น จานวน 1,580,800 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดมีข้อราชการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมขอเสนอเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในเขตบ้านโนนสุขหมู่ที่ 9 ถึงบ้านนาดี ตาบล
(นายเชิด สุขสนิท) หนองระฆัง ซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาเป็นลาดับที่ 1 จากการประชาคมตาบลเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และยังไม่ได้ดาเนินการจึงอยากจะ
สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทาโครงการดังกล่าวเนื่องจากประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวจึงอยากให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
นายกฯ อบต. ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการไม่ได้รับความ
(นายสามารถ ครองสัตย์) สะดวกในการสัญจรเส้นทางบริเวณดังกล่าวแล้วขณะนี้กาลังหาทางในการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดมีข้อราชการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
นาย

เชิด สุขสนิท สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เสนอให้ปิดการประชุม โดยมี นายประสิทธิ์
บุญมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 และนาย อนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)

๑๐

ปิดการประชุมเวลา ๑3.50 น.
ลงชื่อ ......สุวัฒน์ ยิ้มดี...... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......เหรียญ บุญมี..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเหรียญ บุญมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......ประภาศรี งามสง่า...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประภาศรี งามสง่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ......พรรณทิภา อยู่เย็น...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ ...... ทองใบ พุดชู...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(

นายทองใบ พุดชู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

