๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
ครั้งที่ 1
วันอังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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

๒

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
๑. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ ฯ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

๒. นางสาวเยาวลักษณ์ บุญมี ผู้ช่วย.จนท.การเงินและบัญชี เยาวลักษณ์ บุญมี

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕9
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
----------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑.แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
(มท.0810.2/ว0600)
3.2. รายงานสถานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1.กาหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจาปี พ.ศ.2559
4.2ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
4.3ขออนุญาตซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ 1)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่
4 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่1 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข เป็นเอกฉันท์ จานวน 21 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
(มท.0810.2/ว.0600)

ประธานสภาฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและ
(นายทองใบ พุดชู) ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
(มท.0810.2/ว0600) แก่ที่ประชุมเพื่อ
รับทราบ
นักวิเคราะห์ฯ เนื่องจากมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว.0600
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล) เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ1.การกาหนดห้วงระยะเวลา รายละเอียดในการจัดทา
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3.แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 5.การกากับดูแล ซึ่งรายละเอียดดัง
เอกสารแนบที่ส่งให้ทุกท่านได้ทราบ โดยปฏิทินการปฏิบัติงานได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดสาคัญ ดังนี้ 1.ในด้านการจัดทาประชาคมท้องถิ่นสารวจปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนมาพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนา ภายใน
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ของปี 2.คัดเลือกโครงการพัฒนา สาหรับบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ. โดยจัดทาเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.
เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯระดับอาเภอ ภายในเดือนมีนาคม และ3.
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ภายในเดือน
พฤษภาคม ซึ่งจากเดิม ที่มีการอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ภายในเดือน
มิถุนายน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายละเอียดเรื่อง
(นายทองใบ พุดชู) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

๔

(มท.0810.2/ว0600) หรือไม่

ที่ประชุม:

ไม่มี

๓.2 เรื่องรายงานสถานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
(นายทองใบ พุดชู)
เลขานุการสภา อบต. ในทุกสิ้นปีงบประมาณ อบต. จะต้องเสนอรายงานสถานะการเงินการคลัง
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) ให้สภา อบต. หนองอียอ ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของ อบต. หนองอียอ ซึ่งในปีงบประมาณ
2559 ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้รับแล้ว จึงขอให้ทุกท่านได้ศึกษาดู และ
ขออนุญาตที่ประชุมกล่าวรายงานดังนี้
-รายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559 จานวน
9,170,912.17 บาท
-รายจ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559 จานวน
4
,451,524.25 บาท
-ปรากฏว่าผลการดาเนินงาน รายรับจริง สูงกว่ารายจ่ายจริง จานวน
4
,719,387.92
บาท
ที่ประชุม:
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1.กาหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจาปี พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ รายละเอียดการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ขอเชิญเลขานุการสภา
(นายทองใบ พุดชู) อบต.หนองอียอชี้แจงแก่ที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ กาหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปีระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี
ถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้นาความในข้อ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี
พ.ศ.๒๕59 และมีกาหนดกี่วัน

๕

นายบุญจันทร์ แสวงสุข ผมขอเสนอกาหนดการประชุมเป็น ๔ สมัย คือเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
และเดือนธันวาคม กาหนดระยะเวลาแต่ละสมัย มีระยะเวลา 15 วัน เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดทาแผนและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้รับรอง นาย
ประยงค์ นาดี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 และนางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๑๐ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอกาหนดสมัยการประชุมอื่นอีกหรือไม่
นายทองใบ พุดชู
ที่ประชุม -ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพิ่มผมขอมติที่ประชุมเพื่อกาหนดสมัยประชุมสภา
นายทองใบ พุดชู สมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเป็น ๔ สมัย คือสมัยที่ ๑
กุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคมและสมัยที่ ๔ เดือน
ธันวาคม โดยแต่ละสมัยมีกาหนดระยะเวลา 15 วัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒
1 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ ในกาหนดการประชุมสภาฯแต่ละสมัยขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอกาหนดวันประชุม
นายทองใบ พุดชู แก่ที่ประชุมพิจารณา
นายสมหมาย มียิ่ง เสนอกาหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญทั้ง ๔ สมัยเป็นทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นั้นๆ
ผู้รับรอง 1.นายบุญชู อเนกดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 และ2.นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอนอกเหนือจากนี้หรือไม่
นายทองใบ พุดชู
ที่ประชุม: -ไม่มี
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมในการกาหนดวันประชุม
นายทองใบ พุดชู สภาฯสมัยสามัญอีก 3 สมัยคือ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม
เป็นวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ในเดือนนั้นๆ กาหนดระยะเวลาแต่ละสมัย จานวน 15
วัน และสมัยแรกของปีพ.ศ.2559 คือเดือนกุมภาพันธ์ ในวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒
1 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
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4.2ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ประธานสภาฯ รายละเอียดของการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
(นายทองใบ พุดชู) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯเป็ฯผู้ชี้แจงรายละเอียด
แก่ที่ประชุม
นักวิเคราะห์ฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล) ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดย
แผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความ
เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสาม
ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
สาหรับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ฉบับที่ 1 ของ อบต.
หนองอียอ ในครั้งนี้มีเหตุผลและความจาเป็นคือ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอ
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทาโครงการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลฯได้ดาเนินการจัดทาโครงการ โดยพิจารณาถึง
สภาพปัญหาและความจาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว
แต่เนื่องจากโครงการเหล่านี้ยังมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ.25592561) จึงจาเป็นต้องนาโครงการเหล่านี้ ขอรับความเห็นชอบจากท่าน เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
จานวน 15 โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 1
โครงการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม จานวน 6 โครงการ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า จานวน 7 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ จานวน
1 โครงการ
สรุปโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดังนี้
1.รวมโครงการเฉพาะ ปี พ.ศ.2559 จานวน 135 โครงการ
งบประมาณ 79,648,000 บาท
2.รวมโครงการเฉพาะ ปี พ.ศ.2560 จานวน 149 โครงการ
งบประมาณ 62,798,000บาท
3.รวมโครงการเฉพาะ ปี พ.ศ.2561 จานวน 177 โครงการ
งบประมาณ 67,286,000บาท
4.รวมโครงการปี พ.ศ.2559-2561 จานวน 461 โครงการ รวมงบประมาณ
209,732,000บาท
รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1ที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว
ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบ และตามรายละเอียดร่าง
(นายทองใบ พุดชู) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 มีสมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หรือไม่
ที่ประชุม: -ไม่มี
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพิ่มผมขอมติที่ประชุม
อนุมัติร่าง
(นายทองใบ พุดชู) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อประกาศใช้ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒
1 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
4.3 ขออนุญาตซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10
ประธานสภาฯ เนื่องจากมีหนังสือจากบ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ได้แจ้งเกี่ยวกับการขอ(นาย
ทองใบ พุดชู) อนุญาตซ่อมแซมศาลาประชาคม รายละเอียดของการขออนุญาตเพื่อให้ที่ประชุม
สภาพิจารณาขอเชิญตัวแทนหมู่บ้านครับ
ส.อบต.ม.10 ด้วยศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองตาดวัฒนา เกิดการชารุดเสียหาย หลังคารั่วทาให้
(นายนพรัตน์ เงางาม) สิ่งของในศาลาประชาคมเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ชาวบ้านหนองตาด
วัฒนาได้มีการประชาคม เพื่อขอซ่อมแซม โดยได้รับงบประมาณจากโครงการแก้ไข
ปัญหาของรัฐบาล จานวน 187,000 บาท จึงได้ทาหนังสือมาเพื่อขออนุญาต
ซ่อมแซมศาลาต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ (ให้เวลา) เมื่อไม่มีสมาชิก
(นายทองใบ พุดชู) สภา
ฯท่านใดเสนอเพิ่มผมขอมติที่ประชุม อนุมัติซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านหนอง
ตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ต่อไป
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒
1 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
นา
งสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เสนอให้ปิดการประชุม โดยมี
นายเหรียญ บุญมี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 และนายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิกสภาฯ หมู่
ที่ 11 เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)
ปิดการประชุมเวลา ๑3.25 น.
ลงชื่อ

...นายสุวัฒน์ ยิ้มดี... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

...นายเหรียญ บุญมี... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเหรียญ บุญมี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

...นางประภาศรี งามสง่า... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประภาศรี งามสง่า)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

...นางพรรณทิภา อยู่เย็น... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

...นายทองใบ พุดชู... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

