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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ 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 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

ทองใบ พุดชู
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
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ผู้ไม่มาประชุม – - ท่าน
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

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
----------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ -ไม่มี
(นายทองใบ พุดชู)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดย
ไม่มีการแก้ไข เป็นเอกฉันท์ จานวน 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ประธานสภาฯ จากการประชุมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
(นายทองใบ พุดชู) ที่ผ่านมามีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเห็นชอบในวาระที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๘ ซึ่งในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 53 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามนี้ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงไปนั้น ในวาระที่ 3
ขั้นลงมติเพื่อรับรองให้ตราเป็น
(นายทองใบ พุดชู) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ในวาระที่ 3 นี้ ไม่มีกรอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯจะลงมติให้มีการอภิปราย จึงขอสอบถามว่าสมาชิกท่านใดจะ
เสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่
ที่ประชุม:
ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี จึงขอสอบถามที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) รายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเสนอแก่นายอาเภอสนมพิจารณาอนุมัติต่อไป
หรือไม่
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มติที่ประชุม:
เห็นชอบ ๒๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2559 เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เสนอให้ปิดการประชุม โดยมี
นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ และนางแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๒๕ 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

