รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕60
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
***********************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสม
๒. นายสุพรรณ
3. นายอุดม
4. นายสมบัติ
5. นายอานวย
6. นายประวิล
7. นายวิรัตน์
8. นายวินัย
9. นายมานพ
10. นายโกวิท
11. นายทน
๑2. นายธวัช
๑3. นายเกษม
๑4. นายแผน
15. นายนาม
16. นางแววดาว
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายถวิล
2. นายสวิงค์
3. นางสาวทองพูน
4. นางสาวกัลยา
5. นางจินดา
6. นางสาวพิมลศรี
7. นายสมศักดิ์
8. นางมณีรัตน์
9. นายสมบูรณ์
10. นางสุพิมล
11. นางสาวประนอม
12. นางดาราพิมพ์
13. นายจรัล

ทะนุตัน
แปงอุด
กันทะ
ปัญญาคา
สิงห์วงค์
ดีตยุ้
เป็งขันธ์
กองชัย
กันยอง
คาสุข
ด้วงเขียว
กันตุ่น
ตาแก้ว
ตาดี
ผานดอยแดน
ศิริศักดิ์ณัฐกุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 1
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 3
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 3
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 4
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 4
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 5
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 5
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 6
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 7
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 8
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 8
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย

อินทร์แก้ว
สิงห์วงค์
ปวงกันทะ
เกี๊ยะทอง
ศรีมงคล
กาบบัว
คาใจยา
กันทาดง
กาวิรส
อภัยพงค์
ใบโพธิ์
ปันกาที
มูลย่อง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
/เริ่มประชุม...

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย บัดนี้
(เลขานุการสภาฯ)
สมาชิกสภาตาบลหนองปลาสะวายได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ค่ะ
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ระเบียบวาระที่ ๑
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว น
ตาบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕60 วันพุธ ที่
23 สิงหาคม ๒๕60 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
ในโอกาสนี้ ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุม ต่อไป
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ คือ ในวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม
2558 การเข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญา การถ่ายทอด
-รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม ๒๕60

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ขอเชิญ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แถลงผลการตรวจ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ

นายสมบัติ ปัญญาคา
(สมาชิกสภา อบต. ๒)

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ท่ า นนายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ปลาสะวายทุกท่าน ผมนายสมบัติ ปัญญาคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาสะวาย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕60 เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม ๒๕60 นั้น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย เมื่อครั้งสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันจันทร์ที่
14 ธันวาคม ๒๕๕8 ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ซึ่งประกอบด้วย
/๑. นายสมบัติ...

๓

๑. นายสมบัติ
๒. นายแผน
๓. นายมานพ

ปัญญาคา
ตาดี
กันยอง

โดยที่ป ระชุมมีมติไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม เพียงแต่
แก้ไขคาที่พิมพ์ผิดเป็นบางคาเท่านั้น ในการตรวจร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ได้ตรวจร่ างตามเอกสารไม่ได้ตรวจร่างตามเทปบันทึกการประชุม ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายท่านใด ที่ได้อภิปรายไว้ตรวจดูว่าตรงตามที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้เสนอหรือไม่ หากว่าไม่ถูกต้องตรงไหนให้
ทักท้วง หากว่าไม่มี ผมขอเสนอท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ลงมติในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ฯ
ต่อไป
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ขอให้ท่านสมาชิก ได้ตรวจทานอีกครั้ง ที่ท่านได้อภิปรายไป จะมีการแก้ไข หรือ
เพิ่มเติม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม...ให้เลขานุการสภาตาบล ฯ นับ
องค์ประชุมด้วยครับ

นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย บัดนี้
(เลขานุการสภา)
สมาชิกสภาตาบลหนองปลาสะวายได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จานวน 16 ท่าน ขอเชิญ
ท่านประธานสภาดาเนินการประชุม ต่อค่ะ
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)
ที่ประชุม

สมาชิกสภาตาบลท่านใด เห็นชอบในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม ๒๕60 ขอความกรุณายกมือขึ้น
- มีมติเห็นชอบ

16 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (วาระที่ 2)

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ในวาระนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 2) ซึ่ ง เป็ น วาระของการแปรญั ต ติ ขอเชิ ญ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ขอเชิญครับ

นายสมบัติ ปัญญาคา
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย
(สมาชิก อบต. ม. 2) ผมนายสมบัติ ปัญญาคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ 2
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ขออ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ดังนี้
/บันทึกการ...

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย

๔

*************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบัติ
ปัญญาคา
2. นายวิรัตน์
เป็งขันธ์
3. นายอานวย
สิงห์วงค์
4. นายมานพ
กันยอง
5. นายแผน
ตาดี
6. นายถวิล
อินทร์แก้ว
เริ่มประชุมเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย

09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว โดยมีนายสมบัติ ปัญญาคา เป็น
ประธานในที่ประชุม และนายแผน ตาดี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้นา
เรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองปลาสะวาย ได้
กาหนดเวลาการยื่ นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ ที่ 12 ,วันอาทิตย์ ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม
2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. รวมระยะเวลาในการรับยื่นแปรญัตติ
จานวน 24 ชั่วโมง เพื่อให้คณะผู้บริหารหรือว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาสะวาย ที่เ ห็นว่าควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อ บัญญัติดังกล่าว ให้เสนอคาแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดแปรญัตติ ไม่มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองปลาสะวายหรื อ คณะผู้ บ ริ ห ารท่ า นใด ยื่ น ค าขอแปรญั ต ติ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ประชุม - ......................รับทราบ..................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ประชุม - เมื่อไม่มีใครยื่นคาขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็จะไม่มีการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทาให้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี้
/แผนงาน...

๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งไว้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้งไว้
แผนงานการศึกษา
ตั้งไว้
แผนงานสาธารณสุข
ตั้งไว้
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งไว้
แผนงานเคหะและชุมชน
ตั้งไว้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งไว้
แผนงานการเกษตร
ตั้งไว้
แผนงานงบกลาง
ตั้งไว้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9,607,240.-บาท
360,000.-บาท
3,773,990.-บาท
763,091.-บาท
1,230,520.-บาท
1,824,940.-บาท
310,000.-บาท
1,850,000.-บาท
6,000,280.-บาท
9,003,839.-บาท
34,723,900.-บาท

คณะกรรมการแปรญัตติ ในปีง บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ได้
เห็นชอบตามร่างเดิมของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย จึงเห็นควร
จัดส่งรายงานให้กับประธานสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย เพื่อเสนอ
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ต่อไป
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ท่านเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แจ้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการในการแปรญั ตติ
ว่า ไม่มีคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใด
ยื่นคาขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้นาเสนอไปแล้ ว ก่อนที่ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายจะอภิปราย ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาได้ชี้แจงในข้อระเบียบก่อน ขอเชิญครับ

นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาตาบลที่เคารพ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
(เลขานุการสภาฯ)
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระของการ
แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ในลาดับต่อไปจะเป็นหน้าที่
ของท่านสมาชิกสภาตาบลที่จะมีข้อสงสัย จะสอบถามหรืออภิปราย ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่
ของท่านสมาชิก หลังจากนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นผู้ชี้แจงและเมื่อมี
การอภิปรายพอสมควรแล้วจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้ผ่านวาระนี้หรือไม่ เมื่อผ่าน
วาระที่ 2 ไปแล้ว จะมีการลงมติว่าเราจะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 3 ต่อเลยหรือไม่ ซึ่งวาระที่ 3 เป็นวาระของ
การลงมติว่าจะเห็ นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่
ตรงนี้เป็นกระบวนการที่ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ
/นายสม...

๖

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต. )

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย มีข้อสงสัยที่จะสอบถาม
หรืออภิปราย ขอเชิญครับ ... ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมในญัตติที่ 2 เรื่อง การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่
2 ซึ่งเป็นวาระของการแปรญัตติ ...ให้เลขานุการสภาตาบล ฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ

นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย บัดนี้
(เลขานุการสภา)
สมาชิกสภาตาบลหนองปลาสะวายได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จานวน 16 ท่าน ขอเชิญ
ท่านประธานสภาดาเนินการประชุม ต่อค่ะ
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)
ที่ประชุม
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใดเห็นชอบใน
ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในวาระที่ 2 ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ
- มีมติเห็นชอบ

๑6

เสียง

ผลปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายมีมติเห็นชอบ
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
วาระที่ 2 จานวน 16 เสียง
ครั บ เมื่อการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะต้องขอมติจากที่ประชุมสภา ฯ ว่า
จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วาระที่ 3 ต่อเลยหรือไม่ ซึ่งวาระที่ 3 เป็นวาระของการลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตรา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ ตรงนี้ต้ องขอมติจากที่
ประชุมด้วยครับ ... เชิญ ครับ ขอเชิญท่าน อุดม กันทะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 1 ครับ

นายอุดม กันทะ
(สมาชิก อบต. ม. 1)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ...ผมขอเสนอต่อที่ประชุมว่า
เห็นควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วาระที่ 3 ต่อเลยครับ

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต. )

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย จะเสนออีกหรือเปล่า
ครับ ขอเชิญครับ ...ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 3 ต่อเลยหรือไม่...ให้
เลขานุการสภาตาบล ฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ
/นางแววดาว…

๗

นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย บัดนี้
(เลขานุการสภา)
สมาชิกสภาตาบลหนองปลาสะวายได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จานวน 16 ท่าน ขอ
เชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุม ต่อค่ะ
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)
ที่ประชุม
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใด เห็นชอบที่จะ
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วาระที่ 3 ต่อจากนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ
- มีมติเห็นชอบ

16 เสียง

ผลปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายมีมติเห็นชอบ
จานวน 16 เสียง เพราะฉะนั้นจะพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 3 เป็นวาระต่อไปเลยครับ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 (วาระที่ ๓)

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการลงมติว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ ...ให้เลขานุการสภาตาบล ฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ

นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย บัดนี้
(เลขานุการสภา)
สมาชิกสภาตาบลหนองปลาสะวายได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จานวน 16 ท่าน ขอเชิญ
ท่านประธานสภาดาเนินการประชุม ต่อค่ะ
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)
ที่ประชุม
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)
ระเบียบวาระที่ 4
นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายท่านใดเห็นชอบให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอความกรุณายกมือขึ้น
- มีมติเห็นชอบ

16 เสียง

ผลปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายมีมติเห็นชอบ
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
วาระที่ 3 จานวน 16 เสียง
เรื่อง อื่น ๆ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใดมีเรื่องจะ
เสนอในเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ...ขอเชิญท่าน นายอุดม กันทะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๑ ครับ
/นายอุดม …

๘

นายอุดม กันทะ
(สมาชิก อบต. ม. ๑)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ผมนายอุดม กันทะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 1 ขอสอบถามท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย เรื่อง การทาหนังสือขอความอนุเคราะห์หิน
ปากโม่เพื่อนาไปซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านหนองสูน ม.๑ ได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับ

นายถวิล อินทร์แก้ว
(นายก อบต.)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ผมนายถวิล อินทร์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ขอชี้แจงว่าตอนนี้ให้กองช่างดาเนินการ
ออกไปสารวจก่อนครับ และต้องดูงบประมาณด้วยครับ

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใดมีเรื่องจะ
เสนอในเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ...ขอเชิญท่าน ผู้อานวยการกองช่างครับ

นายสมศักดิ์ คาใจยา
(ผอ. กองช่าง)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ...ผมขอแจ้งให้กับสมาชิก
สภาตาบล เรื่อง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เราได้รับจานวน
๔ โครงการ
๑). โครงการซ่อมแซมขยายเขตประปาหมูบ่ ้าน หมู่ ๖
๒). โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ ๕
๓). โครงการก่อสร้างระบบประปานาดใหญ่ หมู่ ๗
๔). โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าพลังไฟฟ้า หมู่ ๑

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใดมีเรื่องจะ
เสนอในเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ...ขอเชิญท่าน นายสมบัติ ปัญญาคา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ครับ

นายสมบัติ ปัญญาคา
(สมาชิก อบต. ม. ๒.)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ...ผมขอเพิ่มเติม เรื่อง
การขอรับ การสนับสนุนหิ นปากโม่ หมู่ ๑ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ช ารุด นั้น มีความจา
เป็นมากเพราะถนนเส้นนี้เป็นทางสัญจรระหว่างอาเภอจอมทองและอาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ละหลุมเป็นหลุมลึกเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับ

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใดมีเรื่องจะ
เสนอในเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ...ขอเชิญท่าน นายวินัย กองชัย สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๔ ครับ

นายวินัย กองชัย
(สมาชิก อบต. ม. ๔.)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ...ผมขอให้ช่างเข้าไป
ดูฌาปณสถาน เมรุเผาศพ ของหมู่ที่ 4 เกิด การชารุด มีการใช้ร่ว มกัน 3 หมู่บ้าน
ขอให้ทางช่างออกไปสารวจความเสียหายด้วย
/นายถวิล ...

๙

นายถวิล อินทร์แก้ว
(นายก อบต.)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ...ผมขอชี้แจงแจ้งให้กับ
สมาชิกว่า ขอให้ทางผู้นาหมู่บ้านทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาแจ้งให้กับทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย แล้วจะให้ช่างดาเนินการต่อไปครับ

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองปลาสะวาย ท่านใดมีเรื่องจะ
เสนอในเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ...ขอเชิญท่าน นายสมบัติ ปัญญาคา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ครับ

นายสมบัติ ปัญญาคา
(สมาชิก อบต. ม. ๒)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ...ผมขอสอบถามเรื่องขอรับ
การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป่าชุมชนจะดาเนินการได้เมื่อไหร่ครับ

นายจินดา ศรีมงคล
(ปลัด อบต.)

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวายที่เคารพ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาตาบลและเจ้าพนักงานทุกท่าน ...ดิฉันนางจินดา ศรีมงคล
ปลั ดองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองปลาสะวาย ขอชี้ แจง ให้ กับสมาชิ ก ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งอยู่ในส่วนของค่า
ใช้สอย ต้องถามทางผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตรอีกทีค่ะ ขอรับเรื่องนี้ไว้ ว่าจะ
ทาโครงการอยู่ในรูปของการอบรมหรือไม่

นายสม ทะนุตัน
(ประธานสภา อบต.)

ในวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งทางงานกิจการสภาจะได้ดาเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ
ต่อไป ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน และขอถือโอกาสนี้ปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2560

ปิดประชุม

เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)........................................................
(นางแววดาว ศิริศักดิ์ณัฐกุล)
เลขานุการสภาตาบล
ผู้จดรายงานการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
/(ลงชื่อ)...

๑๐

(ลงชื่อ)........................................................
(นายมานพ กันยอง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)........................................................
(นายแผน ตาดี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)........................................................
(นายสมบัติ ปัญญาคา)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสม ทะนุตัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาสะวาย

