๑
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
สมัยสามัญสมัยที่ 2 / ๒๕61 ครั้งที่ 3
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
๑
นายกงทอง
๒
นายชัยพร
๓
นายเทิดศักดิ์
๔
นายคมสัน
๕
นางนิรมล
๖
นายบุญเรือน
๗
นางเจษฎาวัลย์
8
นายบุญมี
9
นายจงรักษ์
10 นายแสงอาทิตย์
11 นายสารอง
๑2 นายนิยม
๑3 นายมังกร
14 นายภานุวัชร
๑5 นายสุดใจ
๑6 นายบุญถม
๑7 นายทองปน
๑8 นายวัชรินทร์
19 นางนีระพร
20
21
22
23
24
๒5
26
๒7

นางกรองใจ
นายพิสิทธิ์
นายพิเชษฐ์
นางแดง
นายพวน
นายประยูร
นายสนั่น
นางสุทัศนีย์

สกุล
นาเหล็ก
ศรีลาชม
คนมีสัตย์
รู้สงกาย
สามล
สีนุ
แก้วสมบัติ
หมู่มูลตุ่น
หล้าปุย
น้อยหา
ผางแพ่ง
เนตรซิว
ชูเชิด
บุญเทพ
ประกายศรี
ซื่อตรง
คันทะพรม
สีดาโคตร
โสชาลี

หมู่ที่
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
4
๕
5
๖
๖
๗
๘
๙
๙
๑๐
10
11

ตาแหน่ง
ประธานสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
กงทอง นาเหล็ก
ชัยพร ศรีลาชม
เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
คมสัน รู้สงกาย
นิรมล สามล
บุญเรือน สีนุ
เจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ
บุญมี หมู่มูลต่น
จงรักษ์ หล้าปุย
แสงอาทิตย์ น้อยหา
สารอง ผางแพ่ง
นิยม เนตรซิว
มังกร ชูเชิด
ภานุวัชร บุญเทพ
สุดใจ ประกายศรี
บุญถม ซื่อตรง
ทองปน คันทะพรม
วัชรินทร์ สีดาโคตร
นีระพร โสชาลี

เชื้อบุญมา
พันชาติ
ปานด้วง
ศรทศพล
ชัยฉลาด
ศรีโพนเพ็ก
กาเตื่อย
เพ็ชร์นนท์

๑๑
๑๒
12
13
13
๑๔
14

สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.
เลขานุการสภา อบต.

กรองใจ เชื้อบุญมา
พิสิทธิ์ พันชาติ
พิเชษฐ์ ปานด้วง
แดง ศรทศพล
พวน ชัยฉลาด
ประยูร ศรีโพนเพ็ก
สนั่น กาเตื่อย
สุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
๑
นายธนวรรธน์
๒
นายจรูญ
๓
นายประหยัด
๔
นายปิ่น
๕
นายชัยชนะ
6
นางวรางค์สิริ
7
นายเฉลิม
8
นางรัตน
9
นางสาวปรานประภัสสร
10 นางพิมลรัตน์
๑1 น.ส.อุมาภรณ์
12 น.ส.นภาพร
๑3 นายสมพร
๑4 นายพรเทพ
๑5 นายสมบัติ
๑6 นายประสงค์
17 นายทักสิน
18 น.ส.อมรรัตน์
19 นางสาววันวิสา
20 น.ส.ฐานิตา
21 นายสุขสันต์
22 นายยุพราช
23 นางรุ่งอรุณ
24 นายวิลาศ

สกุล
สังข์ทอง
เบ้าจรรยา
เจริญสุข
ขันธิรัตน์
ภิรมย์ไกรภักดิ์
ศศิวรินทร์กุล
โคตรทา
พิมาลัย
จันทร์มหา
ยศราวาส
นาเหล็ก
หาญเชิงชัย
พิมมะสอน
กองค้า
ปานด้วง
สุดวิเศษ
หินวิเศษ
บุญมาธรรม
เจริญสุข
คนมีสัตย์
ภาวะรัตน์
พระนาศรี
โพธิ์ศรีขาม
ชาลีกัน

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายกอบต.
รองนายกอบต.
เลขานุการนายก อบต.
ที่ปรึกษานายก อบต.
รองปลัด อบต.สวนหม่อน
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผอ.รพสต.บ้านกอก
ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานอสม.
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.ป้องกันฯ
จพง.ป้องกันฯ
นักวิชาการศึกษา
พนักงานขับรถยนต์

ลายมือชื่อ
ธนวรรธน์ สังข์ทอง
จรูญ เบ้าจรรยา
ประหยัด เจริญสุข
ปิ่น ขันธิรัตน์
ชัยชนะ ภิรมย์ไกรภักดิ์
วรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล
เฉลิม โคตรทา
รัตน พิมาลัย
ปราณประภัสสร จันทร์มหา
พิมลรัตน์ ยศราวาส
อุมาภรณ์ นาเหล็ก
นภาพร หาญเชิงชัย
สมพร พิมมะสอน
พรเทพ กองค้า
สมบัติ ปานด้วง
ประสงค์ สุดวิเศษ
ทักสิน หินวิเศษ
อมรรัตน์ บุญมาธรรม
วันวิสา เจริญสุข
ฐานิตา คนมีสัตย์
สุขสันต์ ภาวะรัตน์
ยุพราช พระนาศรี
รุ่งอรุณ โพธิ์ศรีขาม
วิลาศ ชาลีกัน

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
เลขานุการสภาฯ
๒๕61 ครั้งที่ 3 และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สวนหม่อน เข้าประชุม จานวน ๒6 คน จากจานวน ๒6 คน ซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด จึงถือว่ามาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายกงทอง นาเหล็ก สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตาบลสวนหม่อนที่เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน วันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61

๓
ระเบียบวาระที่ ๑
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเรียกประชุมสภา อบต.สวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.
๒๕61
วันนี้การประชุมสภาฯจะได้พิจารณาในวาระที่ค้างพิจารณา คือ การพิจารณาเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ 2,3 และพิจารณาในวาระที่เหลืออยู่ต่อไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /๒๕61 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้อง
ประชุมสภาอง๕การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการฯ ได้ทารายงานการประชุมสภาฯ
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นั้น
ดังนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาดังกล่าว ก็เป็น
อานาจของมติสภาแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
หากมีข้อความใดที่ยั งไม่ส มบูรณ์ หรือจะแก้ไ ข ก็ขอให้ เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติ ที่
ประชุมสภาฯ ต่อไป
ผมขอถามที่ ป ระชุ ม สภาฯว่า จะมีส มาชิ กสภาฯ ท่า นใดแก้ ไข เพิ่ม เติม รายงานการ
ประชุมสภาฯ นี้หรือไม่
ไม่มี
เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการเสนอแก้ไข รายงานการประชุมสภาฯแล้ว ผมจึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ว่าจะเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯหรือไม่
ถ้าเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น
มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จานวน ๒6 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / ๒๕61 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม ๒๕61 ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน
25
เสียง
ไม่รับรอง
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เรื่อง ญัตติ ที่ค้างพิจารณาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องญัตติ ที่ค้างพิจารณา เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕62
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้มีมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 และที่ประชุมสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ
พิจ ารณาคาเสนอแปรญัตติ ของสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลสวนหม่อนไปแล้ ว ซึ่ง
คณะกรรมการได้กาหนดวันรับคาแประญัตติ ตั้งแต่วั นที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 15.0๐ น.
จนถึงวันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑6.3๐ น. และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อ
พิจ ารณาร่ างข้อบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2561 และได้ส่งรายละเอียดให้ ประธานสภาทราบเพื่อส่ งให้ ส มาชิกสภาก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งประธานสภาได้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกทราบแล้ว ตาม
หนั ง สื อ ที่ ขก 87201/36 ลงวั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2561 นั้ น และตามระเบี ย บ

๔
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ อ ๕๐ เมื่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่ น รายงานนั้น
อย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแประญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแประญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแประญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่ง
รายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจ ารณาร่างข้อบัญญัติง บประมาณ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือคณะกรรมการแประญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
บั ด นี้ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่าง
ใด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕62 รายละเอียดตามสิ่ง
ที่มาด้วยในหนั งสื อเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ให้ สมาชิกสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ นทุ ก ท่ า นแล้ ว จึ ง ขอเชิ ญ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ น าเสนอ
รายละเอียด ต่อไป
นายคมสัน รู้สงกาย
กราบเรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน ตามที่
ประธานฯ/ส.อบต ม.2 สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแประญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในการประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 14
สิงหาคม ๒๕61 จานวน 3 คน และกาหนดให้ยื่นคาเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม
๒๕61 เวลา 15.0๐ ถึงวันที่ ๑7 สิ งหาคม ๒๕61 เวลา ๑6.3๐ น. ณ ห้ องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน และคณะกรรมการฯได้ประชุมคัดเลือก ประธาน และ
เลขานุการ ดังนี้
๑. นายคมสัน รู้สงกาย
เป็นประธานคณะกรรมการ
๒. นายบุญเรือน สุนุ
รองประธานกรรมการ
๓. นางแดง ศรทศพล
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่านคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ตามที่สภาองค์การบริหารได้กาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61
เวลา 15.0๐ น.ถึงวันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เมื่อถึงเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนดแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวน หม่อนเสนอคาแปรญัตติ
แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 09.0๐ น.
พิจารณาอย่างรอบครอบแล้ว เห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 ฉบับนี้ดีและเหมาะสมแล้ว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้
คงไว้ซึ่งร่างเดิม
นายกงทอง นาเหล็ก ขอบคุณ คุณคมสัน รู้สงกาย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้สรุปการแปรญัตติให้ที่
ประธานสภาฯ
ประชุมทราบ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ได้นาเสนอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนท่าน

๕
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติ
เดิม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติเดิมหรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕62
ในวาระที่ 2 ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน
๒5 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อได้พิจารณาในวาระที่สองเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการจะเป็นการประชุมในวาระที่สาม
ประธานสภาฯ
ผมขอสั่งการประชุม 30 นาที และขอเชิญทุกท่านเข้าห้อง
ประชุมอีกครั้งเวลา ๑0.๓๐ น.
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ เมื่อถึงเวลา ๑0.๓๐ น. เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เลขานุการสภาฯ
และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณา ในวาระที่สามต่อไป
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ในวาระที่สองแล้ว ต่อไปผมขอประชุมในวาระที่สาม
ประธานสภาฯ
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่
ดังนั้น ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จานวน ๒6 คน และที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้
เห็นชอบ
จานวน
๒5
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
๑
เสียง
นายกงทอง นาเหล็ก เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องนาข้อบัญญัติงบประมาณ นี้ เสนอ
ท่านนายอาเภอเพื่อพิจารณาลงนาม อนุมัติ แล้วนากลับมาเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน ลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕62 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น (ถ้ามี)
นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ 4.1 แจ้งยอดผู้ผ่านการตรวจเพื่อทาบัตรคนพิการจานวน 341 คน วันรับมอบจะแจ้งให้หมู่บ้าน
เลขานุการสภาฯ
มารับมอบที่ อบต.จะได้แจ้งให้ตัวแทนหมู่บ้านมารับมอบ
4.2 การรับเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง จะมีการบางรายตัด 3 ท่าน ยอดคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจะ
ได้ไม่เท่ากัน 1,000-3,000 บาท วันที่โอนเงินรอบ 2 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง รอบแรกโอน
หมดแล้ว จะโอนภายในเดือนกันยายน 2561 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ขอ
อนุ ญ าตท า MOU ในวัน ที่ 7 กัน ยายน 2561 เป็ น วัน ประชุ มประจ าเดื อ นของอบต.ด้ ว ย
กลุ่ มเป้ าหมาย 100 คน ในวันประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น จะมีอาหาร
กลางวัน และอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วม MOU
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นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ในเมื่อไม่มีผู้
ประสงค์ที่จะเสนอ หรือสอบถามอะไรแล้ว ผมขอปิ ดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้
ปิดประชุม
เวลา ๑1.3๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกงทอง นาเหล็ก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 1
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสารอง ผางแพ่ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 6
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายบุญเรือน สีนุ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 3
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หมู่ที่ 2
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
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