-๑-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
**********************
ผู้เข้าประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน ๘ คน รายนาม ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายจรัญ อินทร์มะดัน
ประธานสภาฯ
จรัญ อินทร์มะดัน
๒
นายวิรัตน์ จินนิน
รองประธานสภาฯ
วิรัตน์ จินนิน
๓
นายสุริยา ปิติพัตรา
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
สุริยา ปิติพัตรา
๔
นายจรูญ ทินกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
จรูญ ทินกระโทก
๕
นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
วิชานนท์ ปรึกมะเริง
๖
นายศรัณย์ กรำกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
ศรัณย์ กรำกระโทก
๗
นายคำผิว อะทอยรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
คำผิว อะทอยรัมย์
๘
นายไชยยันต์ แมงกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
ไชยยันต์ แมงกลาง
๙
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ บุณณดา สมศรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ
ที่
๑ นายบุญส่ง
เชียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
บุญส่ง
เชียงหนู
๒ นางสีนวน
มั่นคง
รองนายก อบต.ท่าช้าง
สีนวน
มั่นคง
๓ นายสมชาย มนปาน
รองนายก อบต.ท่าช้าง
สมชาย
มนปาน
เลขานุการ นายก อบต.ท่าช้าง
๔ นายชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี
ชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๕ นางสาวอินทิราพร พันภัย
อินทิราพร พันภัย
ผอ.กองคลัง
๖ นางสาวสุมิตรา เทพมณี
สุมิตรา
เทพมณี
ผอ.กองการศึกษา
๗ นางนภัสนันท์ กาญจนเกตุ
ภัสนันท์
กาญจนเกตุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๘ นางกาญจนา ใจงูเหลือม
กาญจนา ใจงูเหลือม
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ชนาภา
๙ นางสาวชนาภา เฮงสูงเนิน
เฮงสูงเนิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อุไรรัตน์ ขีดกลาง
๑๐ นางสาวอุไรรัตน์ ขีดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
๑๑ นางสาวพรอุไร สว่างจิตร
พรอุไร
สว่างจิตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
๑๒ นายณิชพน จงฤทธิ์
ณิชพน
จงฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
๑๓ นายสุรเดช โฮทองหลาง
สุรเดช
โฮทองหลาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
๑๔ นางบุปผา ปราบงูเหลือม
บุปผา
ปรามงูเหลือม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕
๑๕ นางตุ๊ ไชยนอก
ตุ๊
ไชยนอก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒
๑๖ นายชัชณัช อินทร์มะดัน
ชัชณัช
อินทร์มะดัน

-๒เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมาครบองค์ประชุมแล้ว จำนวน ๘ คน
เข้านั่งประจำที่ นายจรัญ อินทร์มะดัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ให้เลขานุการสภาฯชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น
การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ
ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจามิให้โฆษณา ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ ฯลฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้ง
นี้แล้ว
ประธานสภาฯ
ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
สมัยประชุมสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
/มติที่ประชุม....

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕

-๓ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่ นตัง้ ขึ้นพิ จารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
โอนลด
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นงบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๑๖๐,๔๖๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๓๙,๕๔๐ บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานการเกษตร งานส่ ง เสริ ม การเกษตร งบดำเนิ น งาน หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐๐.๐๐บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๖๐,๔๖๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๖๐,๔๖๐ บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
(1) จัดซื้อสายยางตัวหนอน เพื่อจัดซื้อสายยางตัวหนอน 012" ยาว 4 เมตร พร้อม
หน้าแปลน 2 ด้านใช้ได้กับท่อหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนสามารถตีตัวได้ 1 ด้าน
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เส้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 00.00 บาท โอนเพิ ่ ม ครั ้ ง นี ้ 129,340.- บาท งบประมาณหลั ง โอน
129,340.- บาท
(2) จัดซื้อท่อเหล็กดำ เพื่อจัดซื้อท่อเหล็กดำขนาด 14" หนา 6 มม. ยาว 1.10 ม.
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ท่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 00.00 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 24,620.- บาท งบประมาณหลังโอน 24,620.บาท
(3) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้
200 ลิตรต่อนาทีโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 Y2 "
/๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า....

ประธานสภาฯ

-๔๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร
๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 00.00
บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 6.500.- บาท งบประมาณหลังโอน 6,500.- บาท
ให้ป ลัดองค์การบริห ารส่ว นตำบล/เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและข้ อ
กฎหมายต่อสภาฯ

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ซึ่งในการโอนในครั้งนี้ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จึงเสนอต่อ
สภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเสนอต่อสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรีชำรุดไม่สามารถสูบน้ำ
ให้แก่เกษตรกรได้ จึงต้องมีการดำเนินการซ่อมแซม แต่เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องได้แก่สายยางตัวหนอน ท่อเหล็กดำ และเครื่องสู บน้ำ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขออนุมัติต่อสภาฯเพื่อโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
ดังกล่าว
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จึง
ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวหรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียงอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ที ่ ด ิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
โอนลด
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นงบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๑๖๐,๔๖๐.- บาท งบประมาคงเหลือหลังโอน ๑๓๙,๕๔๐ บาท

/โอนเพิ่ม....

-๕โอนเพิ่ม
แผนงานการเกษตร งานส่ ง เสริ ม การเกษตร งบดำเนิ น งาน หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐๐.๐๐บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๖๐,๔๖๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๖๐,๔๖๐ บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
(1) จัดซื้อสายยางตัวหนอน เพื่อจัดซื้อสายยางตัวหนอน 012" ยาว 4 เมตร พร้อม
หน้าแปลน 2 ด้านใช้ได้กับท่อหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนสามารถตีตัวได้ 1 ด้าน
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เส้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 00.00 บาท โอนเพิ ่ ม ครั ้ ง นี ้ 129,340.- บาท งบประมาณหลั ง โอน
129,340.- บาท
(2) จัดซื้อท่อเหล็กดำ เพื่อจัดซื้อท่อเหล็กดำขนาด 14" หนา 6 มม. ยาว 1.10 ม.
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ท่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 0 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 24,620.- บาท งบประมาณหลังโอน 24,620.- บาท
(3) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้
200 ลิตรต่อนาทีโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 Y2 "
๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร
๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้ตั้งจ่า ยจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 00.00
บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 6.500.- บาท งบประมาณหลังโอน 6,500.- บาท

ประธานสภาฯ

๕.๒ ญัต ติพิจ ารณาร่า งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าและเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด
และข้อกฎหมาย

นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสาหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริห าร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
/ซึ่งร่างทบทวน....

ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

-๖ซึ่งร่างทบทวน ได้ผ่านกระบวนการกระจัดทำแผนซึ่งมีการประชาคมท้องถิ่นแล้วนั้น
รายละเอียดตามเอกสาร แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแยกเป็นหน้า
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้เสนอต่อสภาฯ

เสนอต่อที่ประชุมว่า แผนพัฒนามีความสำคัญที่ต้องมีการทบทวนเพื่อให้โอกาส
ประชาคมในระดับหมู่บ้าน ตำบลได้เสนอโครงการที่สำคัญที่อาจตกหล่น เพื่อให้มีใน
แผนพัฒนาจะได้นำมาดำเนินการตั้งงบประมาณได้ และได้มีการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ผ่านกระบวยการมากแล้วนั้น จึงเสนอต่อสภา
ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปราย แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
นายสุริยา ปิติพัตรา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ อภิปรายว่าการตรวจสอบโครงการที่ผ่านการประชาคม ในครั้งแรกไม่พบ
ในบางโครงการ แต่ทราบว่าได้มีการจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงทำให้มีบาง
โครงการแยกออกไปตามยุทธศาสตร์ และขอติดตามโครงการที่มีอยู่ที่ตั้งข้อบัญญัติ
แล้วจะดำเนินการเมื่อไหร่ และหากพบว่ามีแผนงานโครงการที่ตกหล่นจะสามารถ
เพิ่มเติมได้หรือไม่
ประธานสภาฯ
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง
นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงว่าการจัดทำร่างแผนจะแยกเป็นรายยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาจึงทำให้โครงการที่ไม่เกี่ยวข้อกับด้านโครงสร้างพื้นฐานจะไปปรากฏในหน้า
อื่นๆ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบตามหน้าเอกสาร ที่แจ้งไปแล้วนั้น ส่วนกรณีที่หาก
พบว่ามีแผนงานโครงการที่ยังไม่ปรากฏในแผนฉบับนี้ หรือมีโครงการใหม่ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตถึงแม้แผนพัฒนาฉบับนี้จะมีระยะเวลา ๕ ปี แต่จะมีการทบทวนใน
ทุกปี หรือเมื่อมีโครงการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ที่เป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
เป็นลำดับต้นๆ โดยการทบทวนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบี ยบว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีโครงการที่ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณไว้แล้วจะดำเนินการเมื่อมีรายได้
เพียงพอและหากดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณก็สามารถกันเงินงบประมาณ
ไว้ได้เพื่อดำเนินการในปีถัดไป
ประธานสภาฯ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายอีก แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจึงขอมติที่
ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียงเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่ วน
ตำบลท่าช้าง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป
/ระเบียบวาระที่ ๖....

-๗ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

เรื่องอื่นๆ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างแจ้งเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

แจ้งที่ประชุมว่ากำลังดำเนินการโครงการต่างที่กันเงินไว้ จำนวน ๒ โครงการ และ
โครงการที่สภาชุดที่แล้วมีมติให้ใช้เงินสะสม ได้มอบหมายให้กองช่างจัดทำราคา
กลางเพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป
สำหรับโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติปีนี้หากดำเนินการไม่ทันสามารถกันเงิน
ไว้ได้ จึงต้องดำเนินการโครงการที่ใช้เงินสะสมก่อนเพราะไม่สามารถกันเงินได้
นายคำผิว อะทอยรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ แจ้งขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบ้านพิมานเส้นหน้าโรงเรียนถึง
ศูนย์เพาะชำ ชำรุดจากน้ำป่าเซาะเป็นร่อง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านายกได้
ดำเนินการซ่อมแซม
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง
แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ถ่ายภาพ และส่งคำร้องเป็นหนังสือเพื่อจะได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
ประธานสภาฯ
นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ด้วยมีสมาชิกหลายท่านมีความ
ประสงค์จะเข้า ฝีกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ระเบียบกระหรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติม แนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของศู นย์พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบการจำแนกวิธี
งบประมาณ และแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ เทคนิค
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและ
วิธีการตั้งงบประมาณการช่วยเหลือประชาชน การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การแปรญัตติ/ลงมติ การสงวนคำแปร/สงวน
ความคิดเห็น ตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเดนโกลด์ รีสอร์ท
แอนด์สปา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นายบุญส่ง เซียงหนู
นายก อบต.ท่าช้าง

ประธานสภาฯ

หากท่ า ใดมี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า อบรมหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วให้ แ จ้ ง ยื น ยั น กั บ
นักทรัพยากรบุคคล และมีหลักสูตรที่น่าสนใจที่ทางสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดซึ่งเป็นโครงการที่ดี ถ้ามีการจัดอบรมอยากให้ทุกท่านเข้าร่วมเพราะได้รับ
ความรู้หลากหลาย เกีย่ วข้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของท่าน
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แต่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานสภาฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการ
ประชุม
/ปิดประชุม....

-๘ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
บุณณดา สมศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สุริยา ปิติพัตรา
(นายสุริยา ปิติพัตรา)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วิชานนท์ ปรึกมะเริง
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๖/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
คำผิว อะทอยรัมย์
(นายคำผิว อะทอยรัมย์)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๑๕/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าข้างสมัยประชุมสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
จรัญ อินทร์มะดัน
รับรองรายงานการประชุม
(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
-

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวบุณณดา สมศรี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุริยา
ปิติพัตรา)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๖/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายคำผิว
อะทอยรัมย์)
สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๑๕/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าข้างสมัยประชุมสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
รับรองรายงานการประชุม
(นายจรัญ อินทร์มะดัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

