๑
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
สมัยวิสามัญประจาปีสมัยที่ 4 ครั้งที่ 02 / 62 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา
ผู้มาประชุม...25...คน
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1 นายสมพอง ปางไธสงค์
ประธานสภา อบต.
สมพอง ปางไธสงค์
2 นายสมชาย ขุนทอง
รองประธานสภา อบต.
สมชาย ขุนทอง
3 ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก
เลขานุการสภา อบต.
ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก
4 นายสุทธิชัย ขามผดุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สุทธิชัย ขามผดุง
5 นายผ่าน พรรษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ผ่าน พรรษา
6 นายบุญสิน กันหาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
บุญสิน กันหาจันทร์
7 นายการุณ ใจกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
การุณ ใจกล้า
8 นายเมฆ
อุตุพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
------------------------------ลากิจ--9 นายคามี ภูมิประเทศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
คามี ภูมิประเทศ
10 นายมนตรี ศรีแปลงวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
มนตรี ศรีแปลงวงค์
11 นายทมทัศน์ ประเสริฐสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
------------------------------ขาด--12 นายนภดล จั่นอาจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นภดล จั่นอาจ
13 นายโกศล กมลสิงห์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โกศล กมลสิงห์ทอง
14 นายทัน
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
ทัน
กาติ๊บ
15 นายอดิศักดิ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
อดิศักดิ์ กาติ๊บ
16 นายทวีเดช สมฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
ทวีเดช สมฤทธิ์
17 นางสาวดวงฤทัย ไข่แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
ดวงฤทัย ไข่แก้ว
18 นายบุญหนา จันทฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
บุญหนา จันทฤทธิ์
19 นางดาเนิน เขตจานงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ดาเนิน เขตจานงค์
20 นายวิทยา บุตรพรหม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 วิทยา บุตรพรหม
21 นายพรไชย เยาวไสย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 พรไชย เยาวไสย
22 นายสากล
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สากล กาติ๊บ
23 นายน้อง
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 น้อง
กาติ๊บ
24 นายประดิษฐ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ประดิษฐ์ กาติ๊บ
25 นายชยพัทธ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12 ชยพัทธ์ กาติ๊บ
26 นายสิงคาร เดชประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิงคาร เดชประเสริฐ
27 นายวรวิทย์ เวียงสมุทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วรวิทย์ เวียงสมุทร
ผู้เข้าร่วมประชุม…5…คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายอนุชา กาติ๊บ
2 นายมานิตย์ เวียงสมุทร
3 นางเพ็ญศรี ชื่นวงค์
4 นายนิเวศน์ กาติ๊บ
5 นายบดินทร์นาท ไชยสงคราม
6 นางพุทธิพินทร์ ไชยสงคราม
7
8

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลานุการนายก อบต.
รอง ปลัด อบต.
หน.สป.

ลายมือชื่อ
อนุชา กาติ๊บ
---------------------------เพ็ญศรี ชื่นวงค์
นิเวศน์ กาติ๊บ
บดินทร์นาท ไชยสงคราม
พุทธิพินทร์ ไชยสงคราม

หมายเหตุ

๒
เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ส.ต.อ.สุพักตร์ ฯ เลขานุการสภา อบต. ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
อบต.ปรากฏว่าครบองค์ประชุมนายสมพอง ฯ ประธานสภา อบต. ฯ ประธานในที่ประชุมได้เชิญนายอนุชา ฯ
นายก อบต. จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญนายบุญสิน ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 กล่าวนาไหว้
พระสวดมนต์ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานสภา อบต. ฯ แจ้งให้ทปี่ ระชุมรับทราบ
นายสมพอง ฯ ประธานสภา อบต.ฯ เรียน นายก อบต. ,รองนายก อบต. , รองประธานสภา อบต.ฯ และสมาชิก
สภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่านทางสภา อบต.ฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ในที่ประชุมได้รับทราบต่าง ๆ ดังนี้.-

1.1 มีสมาชิกสภา อบต.ลากิจ 1 ท่าน คือนายเมฆ อุทุมพร ส.อบต.ม.2
ขาดไม่มาประชุม 1 ท่าน คือนายทมทัศน์ ประเสริฐสังข์ ส.อบต.ม.5
1.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563
1.3 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 -2563
1.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562 -2563
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ตรวจและรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 02 / 62 (เมื่อ 25 ต.ค.62
ประธานสภา อบต.ฯ เรียน ท่านนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณารายงานการประชุมสภา อบต.เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ฯ ได้ส่งรายงาน
การประชุมให้สมาชิกสภา อบต.ฯ ทุก ๆ ท่านพิจารณาและตรวจสอบแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้
แก้ไขและส่งคืนฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ฯ ปรากฏว่าไม่มีทา่ นใดแจ้งขอแก้ไขรายงานประชุม ฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากมีทา่ นใดประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคาใดในรายงานการประชุม ฯ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม
เพื่อจักได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
ที่ประชุมสภา อบต. ฯ - ไม่มีการเพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง และรับรองรายงานการประชุม ฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณา
3.1 นายก อบต.เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ต่อสภา อบต.
นายสมพอง ฯ ประธานสภา อบต.ฯ เรียน นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.อ่างทอง ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ต่อไปจะ
เป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2562 ขอเรียนเชิญนายก อบต.ฯ ได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ให้ทางสภา อบต.ฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ ครับ.
นายอนุชา ฯ นายก อบต.ฯ เรียน ประธานสภา อบต.ฯ และสมาชิกสภา อบต.อ่างทอง ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

๓
ข้อ ๑4 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) ครั้งที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕62 ครั้งที่ 2 (1 พฤษภาคม ๒๕62 – 30 กันยายน ๒๕62)
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์

๑.ด้าน
พัฒนา
ระบบ
เศรษฐกิจ
๒.ด้าน
พัฒนา
สังคม ฯ
๓.ด้าน
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรฯ
๔.ด้าน
รักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบฯ
๕.ด้าน
ส่งเสริมการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมา
ภิบาล
รวม

ปีที่ ๑ ๒๕61
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

จานวน
โครง
การ

ปีที่ ๒ ๒๕62
งบ
ประมาณ

จานวน
โครง
การ

ปีที่ ๓ ๒๕๖3
งบ
ประมาณ

ปีที่ 4 2564
จานวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

จานวน
โครง
การ

รวม 4 ปี
งบประมาณ

55

58,300,000

63

98,831,813

32

211,512,000

33

55,760,000

183

424,403,813

94

20,149,900

68

20,306,140

55

19,860,980

56

20,010,980

273

80,328,000

2

100,000

2

550,000

3

650,000

3

1,550,000

10

2,850,000

11

760,000

8

366,000

8

455,000

8

455,000

35

2,036,000

9

1,209,000

9

1,023,000

7

878,000

6

860,000

31

3,970,000

171

80,518,900

150

121,076,953

105

233,355,980

106

78,635,980

532

513,587,813

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 62 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 พ.ค.62 – 30 ก.ย.62)
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
จานวน
จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
ที่อยู่ในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้
โครงการที่มีการ ที่มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ยกเลิก
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย
ละ
ละ
๑.ด้านพัฒนา
11 17.46
11 17.46
16 25.40
0
0
25 39.68
63 ๑๐๐
ระบบเศรษฐกิจ
๒.ด้านพัฒนา
38 55.89
0
0
16 23.52
0
0
14 20.59
68 ๑๐๐
สังคม ฯ
๓.ด้านบริหาร
1 50.00
0
0
1 50.00
0
0
0
0
2 ๑๐๐
จัดการทรัพยากรฯ
๔.ด้านรักษาความ
6 75.00
0
0
2 25.00
0
0
0
0
8 ๑๐๐
มั่นคงและความ
สงบฯ
๕.ด้านส่งเสริมการ
5 55.56
0
0
2 22.22
0
0
2 22.22
9 ๑๐๐
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
รวม
61 40.66 11
7.33
37 24.66
0
0
41 27.33 150 ๑๐๐

๔
การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 2 (1 พ.ค.62 – 30 ก.ย.62)
ยุทธศาสตร์
๑.ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
๒.ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ฯ
3.ด้านพัฒนาด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ
๔.ด้านรักษาความมั่นคงฯ
๕.ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
รวม

งบปกติ
จานวนเงิน
ร้อยละ

เงินสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ

จานวนงบประมาณทั้งหมด
จานวนเงิน
ร้อยละ

3,859,500
17,434,048
17,680

38.29
100
100

6,220,400
-

61.71
-

10,079,900
17,434,048
17,680

100
100
100

120,685
79,850

100
100

-

-

120,685
79,850

100
100

21,511,763

78.16

6,220,400

21.84

27,732,163

๑๐๐

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและข้อเสนอแนะ
- งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรและอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนมาล่าช้าทาให้การดาเนิน
โครงการต่างๆ ล่าช้าและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น สรุปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61- ๒๕65) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่ เฉพาะปี
๒๕62 มีรายละเอียด ดังนี.้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
จานวนโครงการ 63 โครงการ งบประมาณ 98,831,813.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
จานวนโครงการ 68 โครงการ งบประมาณ 20,306,140.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 550,๐๐๐.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จานวนโครงการ 8 โครงการ งบประมาณ 366,0๐๐.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จานวนโครงการ 9 โครงการ งบประมาณ 1,023,0๐๐.-บาท
รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕62 จานวน 150 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 121,036,953.-บาท ตามแบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
ประจาปี ๒๕62 ครั้งที่ 2 สรุปผลได้ ดังนี.้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
มีจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 63 โครงการ ดาเนินการเสร็จ 11 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 17.46 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.46 โครงการที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.40 และโครงการที่มีการเพิ่มเติม 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.68
ของโครงการทั้งหมด ในด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เบิกจ่ายงบประมาณ 3,859,500.-บาท เบิกจ่ายจากเงินสะสม
จานวน 6,220,400.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
มีจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 68 โครงการ ดาเนินการเสร็จ 38 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 55.89 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 โครงการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ 16
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.52 และโครงการที่มีการเพิ่มเติม 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของโครงการ
ทั้งหมดในด้านการพัฒนาสังคมฯ เบิกจ่ายงบประมาณ 17,434,048.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 2 โครงการดาเนินการเสร็จ 1โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 50 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 โครงการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 50 ของโครงการทัง้ หมดในด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน 17,680.-บาท

๕
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบภายใน
มีจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 8 โครงการดาเนินการเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 โครงการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดในด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 120,685.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 9 โครงการ ดาเนินการเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 โครงการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 และโครงการที่มีการเพิ่มเติม 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของโครงการ
ทั้งหมดในด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายจ่ายงบประมาณ 79,850.-บาท
สรุป ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โครงการ
ในแผนพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ ๒๕62 ทั้งหมด 150 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
60.66 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.33 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 37
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 24.66 และโครงการที่มีการเพิ่มเติม 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.33 และในการ
ติดตามประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562) อบต.อ่างทองได้ดาเนินการอนุมัติโครงการ 83 โครงการ ลง
นามท าสั ญ ญา 72 โครงการ เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 61 โครงการ โครงการที่ ไม่ ได้ ด าเนิ น การ 11 โครงการ เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามงบปกติ 21,511,763.- บาท เบิกจ่ายเงินสะสม 6,220,400.- บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 27,732,163.-บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพัน หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบ
ท้ายอันดับ 1)
ที่ประชุม ฯ

- รับทราบ
3.2

พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนและแก้ไขงบประมาณ
3.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
ประธานสภา อบต.ฯ ต่อไป จะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 เพื่อ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้สมาชิก ฯ รับทราบข้อเท็จจริง ขอเรียนเชิญให้ทางเลขานุการสภา
อบต.ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผล ความจาเป็น ให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบด้วย ครับ.
เลขานุการสภา อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภา อบต.ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก ๆ ท่าน ก่อนทีท่ างสภา
อบต.ฯ จะได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ในการนี้กระผมจะได้
ชี้แจงถึงข้อระเบียบ / ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทางสมาชิกสภา อบต.ฯ ได้รับ
ทราบก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้. ต้นเรื่อง
ตามที่ อบต.ฯ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ไปเรียบร้อยแล้วนัน้ โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ดังนี.้ สานักปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
 หมวดครุภัณฑ์ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายการค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ งบประมาณตั้งไว้ 120,000.-บาท
จ่ายไป 120,000.-บาท คงเหลือ 120,000.-บาท

๖
 ข้อเท็จจริง

เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ HP LaserJet 3390 รหัสครุภัณฑ์ 452-50-0002 เกิดการชารุด
ทางฝ่ายพัสดุ ได้ดาเนินการแจ้งช่างจากร้านชัยรัตน์คอมพิวเตอร์ ทาการตรวจสอบและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ทางร้านชัยรัตน์ คอมพิวเตอร์ ได้แจ้งยกเลิกการซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ HP
LaserJet 3390 เนื่องจากไม่มีอะไหล่ในการซ่อม
 ข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552
มาตรา 59 ( 2 ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้.- สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิน่
ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
 ข้อพิจารณาเสนอแนะ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และเพื่อเป็นการ
ปฏิบัติงานการบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ
อาศัยอานาจตามข้อกฎหมาย ดังกล่าวข้างต้นจึง ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนี้.1. สานักปลัด อบต.
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รายการค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ งบประมาณตั้งไว้
120,000.-บาท จ่ายไป 120,000.-บาท คงเหลือ 120,000.-บาท ขอโอน 18,000.- บาท
รวมขอโอนงบประมาณทั้งสิ้น 18,000.-บาท เพื่อนาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้. สานักปลัดฯ
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา งบประมาณ 18,000.-บาท
* เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่า
* เป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ใช้ราคาท้องตลาดในการ
กาหนดราคา มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน กลุ่มประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗
* เป็นไปตามหนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว. 16 ก.ค.56 ประกอบ
หนังสือ สถ.ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย.58 และหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1244 ลว. 27 มิ.ย.59
ประธานสภา อบต. ฯ - ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ ฯ ได้นาเรียนให้ทุก ๆ ท่าน ได้รับทราบถึงเหตุผลและความ
จาเป็นทีจ่ ะขอให้ทาง สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไป
เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยก่อนที่จะมีการลงมติ ครับ.
ที่ประชุม - ไม่มี สมาชิกท่านใดอภิปราย
ประธานสภา อบต.ฯ ถ้ า ไม่ มี ผู้ ใดประสงค์ จ ะอภิ ป ราย ผมขอมติ ในที่ ป ระชุ ม ว่ า สมาชิ ท่ า นใดเห็ น ชอบ ให้ โอน
งบประมาณ ฯ โปรดยกมือขึ้น
(ที่ประชุม ยกมือ -23- คน งดออกเสียง -1- คน)
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนน...-23-...เสียง งดออกเสียง...-1-…เสียง ให้ความเห็นชอบการโอน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
ประธานสภา อบต.ฯ เมื่อในที่ประชุม ฯ มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบสนามประลองไก่
ประธานสภา อบต.ฯ เรียน นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ด้วยนายพรศักดิ์ เขตบุญพร้อม
ได้ส่งเอกสารให้กับทาง อบต.เพื่อขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปิดสนามประลองไก่ ในการนี้ขอให้ทาง
เลขานุการสภา อบต.ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ด้วยครับ.
เลขานุการสภา อบต. ฯ เรียนประธานสภา อบต., ท่านนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน
ด้วยนายพรศักดิ์ เขตบุญพร้อม บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 13 ต.อ่างทอง ได้สง่ หนังสือ ลงวันที่ 20 ธันวาคม
2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นชอบสนามประลองไก่ บรรจุวาระการประชุมสภา อบต.
รายละเอียดตามทีไ่ ด้ถ่ายเอกสารแจ้งให้ทุก ๆ ท่านไปเรียบร้อยแล้ว ครับ.
ประธานสภา อบต.ฯ ตามที่สมาชิกสภา อบต.ฯ ทุก ๆ ท่านได้ศึกษารายละเอียดไปเรียบร้อยแล้ว ในการนี้
กระผมจะให้สมาชิกเจ้าของพืน้ ที่เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม ฯ ด้วยครับ.
นายโกศล ฯ เรียนท่านประธาน ฯ ที่เคารพ กระผมนายโกศล กมลสิงห์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ขอแสดงความ
คิดเห็นว่า การเลี้ยงไก่เป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สามารถเลี้ยงเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ ยิง่ เป็นไก่พื้นเมืองประเภทไก่ชนแล้ว ถ้าสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ดี ๆ หรือหา
เหล่าดีๆเก่งๆได้ ก็จะทาให้ขายได้ในราคาสูงทีเดียว เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไก่พื้นเมือง แต่การที่จะคัดเลือก
คัดสรรหาไก่ดี ไก่เก่งนัน้ ก็ต้องมีสนามปล้าไก่ เพื่อคัดสรรหาเหล่าดีไว้เลี้ยง ฉะนัน้ ผมคิดว่าการที่นายพรศักดิ์
ฯ ขอจัดตั้งสนามประลองไก่ จึงเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลีย้ งไก่ชนทางหนึ่ง เพราะจะทาให้คนที่เลี้ยงไก่
พื้นเมืองประเภทไก่ชนมีสนามปล้าไก่ที่ถูกต้อง ในเรื่องผลกระทบต่อหมู่บ้านขอเรา ก็ไม่น่าจะมีเพราะว่า
สถานที่ซงึ้ จะขอจัดตั้งก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควร และอีกอย่างหนึ่ง เจ้าของผู้ขอจัดตั้งคือ นายพรศักดิ์ ฯ
ก็รับปากกับคณะกรรมการหมู่บา้ นว่า จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหมู่บ้านทุกอย่าง ผมขอ
สนับสนุน ครับ.
ประธานสภา อบต. ฯ - ตามที่สมาชิกสภา อบต. ฯ ทุก ๆ ท่าน ได้รับทราบถึงเหตุผลและความจาเป็นที่จะขอให้ทาง
สภา อบต. ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดสนามประลองไก่ไปเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิก ฯ ท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยก่อนที่จะมีการลงมติ ครับ.
ที่ประชุม - ไม่มี สมาชิกท่านใดอภิปราย
ประธานสภา อบต.ฯ ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติในที่ประชุมว่าสมาชิท่านใดเห็นชอบการเปิดสนาม
ประลองไก่ โปรดยกมือขึ้น (ที่ประชุม ยกมือ -21- คน งดออกเสียง -3- คน)

๘
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนน...-21-...เสียง ไม่เห็นชอบ..-ไม่ม-ี ...งดออกเสียง...-3-…เสียง ให้
ความเห็นชอบการเปิดสนามประลองไก่ของพรศักดิ์ เขตบุญพร้อม
ประธานสภา อบต.ฯ เมื่อในที่ประชุม ฯ มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม ฯ

- รับทราบ
3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ประธานสภา อบต.ฯ เรียน นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ด้วยทาง อบต.ฯ ได้รับ นส.จาก
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยอิสาน ม.2 ลงวันที่ 16 ธ.ค.62 เรื่อง ส่งโครงการถนนลูกรังบดอัดเข้าสู่พนื้ ที่การเกษตร
ห้วยจืน ในการนี้ขอให้ทางเลขานุการสภา อบต.ฯ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม ด้วยครับ.
เลขานุการสภา อบต. ฯ เรียนประธานสภา อบต., ท่านนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน
ด้วยทาง อบต.ฯ ได้รับ นส.จากผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยอิสาน ม.2 ลงวันที่ 16 ธ.ค.62 เรื่อง ส่งโครงการถนน
ลูกรังบดอัดเข้าสู่พื้นที่การเกษตรห้วยจืน ความว่า ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ระยะทางประมาณ 3
กิโลเมตร เริ่มจากนา นายสุรารัตน์ ภูซ้ายศรี ไปถึงไร่ของ นายสมจิตร กุสุมาลย์ เดิมเป็นถนนลูกรังธรรมดา
ต่อมาได้ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าฝนทาให้สัญจรลาบากมาก ขนถ่ายผลผลิตเข้าสูย่ ุ้งฉางเป็นไปด้วยความ
ลาบาก และเสี่ยงอันตรายต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนบ้านดอยอิสาน หมู่ที่ 2 จึงขอ
ความอนุเคราะห์มายัง อบต.ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการนี้ด้วย และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ทาการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และผ่านมติเรียบร้อยแล้ว โดยยอมรับให้สร้างถนน
ลูกรังบดอัดเส้นทางนี้
นายก อบต. ฯ เรียนประธานสภา อบต., และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ตาม นส.ดังกล่าว ฯ
ถนนลูกรังเข้าสู่พนื้ ที่การเกษตรห้วยจืนบ้านดอยอิสาน ม.2 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่
เชื่อมกับตาบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างตาบลและอาเภอ ซึ่งอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของ อบจ.พะเยา
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนบ้านดอยอิสาน หมู่ที่ 2
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางสภา อบต.ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ เพื่อที่จะได้นาสนอให้กับ
ทาง อบจ.พะเยา พิจารณาให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่อไป ขอขอบคุณ ครับ.
ประธานสภา อบต. ฯ - ตามที่สมาชิกสภา อบต. ฯ ทุก ๆ ท่าน ได้รับทราบถึงเหตุผลและความจาเป็นทีจ่ ะขอให้ทาง
สภา อบต. ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอยอิสาน
ม.2 ไปเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยก่อนทีจ่ ะมีการลงมติ ครับ.
ที่ประชุม - ไม่มี สมาชิกท่านใดอภิปราย
ประธานสภา อบต.ฯ ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติในที่ประชุมว่าสมาชิท่านใดเห็นชอบโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โปรดยกมือขึ้น (ที่ประชุม ยกมือ -23- คน งดออกเสียง -1- คน)
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนน...-23-...เสียง ไม่เห็นชอบ..-ไม่ม-ี ...งดออกเสียง...-1-…เสียง ให้ความ
เห็นชอบการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พนื้ ที่การเกษตร บ้านดอยอิสาน ม.2
ประธานสภา อบต.ฯ เมื่อในที่ประชุม ฯ มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม ฯ

- รับทราบ

๙
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกสภา อบต.ฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่นๆ หารือที่ประชุมหรือไม่ หรือท่านใดจะนา
ปัญหาหารือหรือซักถามต่อคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ.
นายน้อง ฯ เรียนท่านประธาน ฯ ที่เคารพ กระผมนายน้อง กาติ๊บ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ขอสอบถามเรื่อง
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสามัคคี ม.1 ที่ใช้ร่วมกับ ม.11 ขณะนี้นาในสระที
้
่ใช้ในการทาระบบประปา
เริ่มแห้งลงไปมากแล้ว ไม่ทราบว่าทาง อบต.จะแก้ไขยังไง
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านใดจะตั้งกระทู้ถามสดอีกหรือไม่ (ที่ประชุม ไม่มี)
ถ้าไม่มีตามที่ ได้มสี มาชิกสภา อบต.ฯ ได้ตั้งกระทู้ถามสด จึงขอให้ทาง นายก อบต.ฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา
อบต. ฯ ได้รับทราบ ด้วยครับ.
นายก อบต.ฯ เรียน ท่านประธานสภา อบต.ฯ และสมาชิกสภา อบต.ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ตามที่ได้มสี มาชิก
สภา อบต. ฯ ได้ตั้งกระทู้ถามสดมา กระผม นายก อบต.ฯ ขอชี้แจงให้ได้รับทราบ ดังนี้ ครับ.
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสามัคคี ม.1 ขณะนีท้ าง อบต.ได้ทาเรื่อง ขออนุญาตเจาะบ่อน้า
บาดาลไปยังกรมทรัพยากรน้า จ.พะเยา ถ้าได้รับการอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง อบต.ก็จะดาเนินการ
เพิ่มเติมบรรจุในแผนพัฒนา ฯ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับ.
ประธานสภา อบต. ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะนาเสนอเรื่องในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่ ( ที่ประชุม ไม่มี ) เมื่อไม่มี
ผู้ใดเสนอเรื่องอีก ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในส่วนที่จะต้องดาเนินงานด้านธุรการ ฯ ก็
ขอให้ทางเลขานุการ ฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอปิด
ประชุมแต่เวลานี้.
เลขานุการสภา อบต.ฯ รับทราบ / ดาเนินการ
ที่ประชุม- รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
ส.ต.อ. สุพักตร์ บุญมาก ผู้จดบันทึกการประชุม
(สุพักตร์ บุญมาก)
เลขานุการสภา อบต. )


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3
ครั้งที่ 01/62 ( 23 ธ.ค.62) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
น้อง กาติ๊บ
(นายน้อง กาติบ๊ )
ประธานกรรมการ

ทัน กาติบ๊
(นายทัน กาติบ๊ )
กรรมการ

ประดิษฐ์ กาติบ๊
(นายประดิษฐ์ กาติ๊บ)
กรรมการ

 สภา อบต.อ่างทอง มีมติรับรองรายงานการประชุม ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 01/62
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 ในการประชุมสภา อบต.ฯ สมัย...สมัยแรก...ครั้งที่...01/63... เมื่อวันที่ ...4 ก.พ.63...
สมพอง ปางไธสงค์
(นายสมพอง ปางไธสงค์)
ประธานสภา อบต.

ผู้รับรองรายงานการประชุม

๑๐
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 01 / 62 ( 23 ธ.ค.62)
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่างทอง
………………………………………………………………………..………………………………
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1 นายน้อง
กาติ๊บ
2 นายประดิษฐ์ กาติ๊บ
3 นายทัน
กาติบ๊

ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ประธานกรรมการ ฯ น้อง
กาติ๊บ
กรรมการ ฯ ประดิษฐ์ กาติบ๊
กรรมการ/เลขานุการ ฯ ทัน
กาติบ๊

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายทัน ฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม
และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน. ฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณา
3.1 การพิจารณาตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ฯ
สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 01 /62 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62
เลขานุการ ฯ - เรียนคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม ฯ ทีเ่ คารพทุก ๆ ท่าน ตามที่สภา ฯ ได้มี
การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 01/62 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทาสาเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนัน้
การแก้ไขถ้อยคาในรายงานการประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลา
ประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย
ณ สานักงานอปท.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท้องถิ่นทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็
ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ
ดังนั้น จึงขอให้ในที่ประชุม ฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา อบต.ฯ ครั้งนี้ด้วย ครับ.

๑๑
นายน้อง ฯ
เรียนกรรมการ ฯ ที่เคารพ กระผมนายน้อง ฯ ประธาน กก.ตรวจและรับรองรายงานการ
ประชุม ฯ ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า จากการตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ แล้วปรากฏว่า
เลขานุการสภา อบต.ฯ ได้จดบันทึกข้อความเป็นไปตามที่มีการประชุม ฯ ครับ. มีท่านใด มีความเห็นเป็น
อย่างอย่างอื่นบ้าง ครับ.
มติที่ประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ แล้ว เป็นไปตามทีป่ ระธาน ฯ ได้กล่าวนาเสนอ ไม่มีความเห็นเป็น
อย่างอื่น
เลขานุการ ฯ ถ้าที่ประชุมไม่มีท่านใดจะเสนออีก ก็ถือว่าในที่ประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจักได้รายงานให้ประธานสภา อบต. ฯ รับทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
เลขานุการ ฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) มีทา่ นใดมีเรื่องอื่น ๆ จะหารือที่ประชุมหรือไม่ขอเรียนเชิญ
ครับ. ( ทีป่ ระชุม ไม่มีผู้เสนอ) เมื่อในที่ไม่มีผู้ใดเสนอ ก็ขอขอบคุณกรรมการทุก ๆ ท่านที่มาประชุมในวันนี้
และขอปิดประชุมแต่เวลานี.้ เลิกประชุมเวลา 09.30 น.
ทัน กาติบ๊
(นายทัน กาติบ๊ )
เลขานุการ ฯ

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

น้อง กาติ๊บ ผู้ตรวจรับรองบันทึกการประชุม
(นายน้อง กาติบ๊ )
ประธานกรรมการ ฯ

