- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 26 สิงหำคม 2563
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถำฉลอง
ผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย
๒
นายนรสิงห์ อ่วมบุญมี
๓
นางสาววีณา ศรีดารา
๔
นางทิม เรือนอินทร์
5
นางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
6
นางพนาวัล คุ้มบ้าน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
รองประธานสภา อบต.ถ้าฉลอง
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่
สมาชิกสภา อบต.ถ้าฉลอง หมู่

๑
๒
๔
4

ลำยมือชื่อ
ธนาภูมิ พุทธาน้อย
นรสิงห์ อ่วมบุญมี
วีณา ศรีดารา
ทิม เรือนอินทร์
ร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง
พนาวัล คุ้มบ้าน

หมำยเหตุ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมหมาย ภู่ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 3 (ลาป่วย)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นางสมจิตร หลวงปันตัน
2
นางล้าพวน หลวงเรื่อง
3
นายอ้านวย ทาระสุข
4
นายบุญเกิด ฟันอ้น
5
นายมานัส ตายศ
6
นางรจนา อินต๊ะปัญญา
7
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
8
นางชนิภรณ์ เหลี่ยมมา
9
นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
10 นายธราธร ใจกล้า

ตำแหน่ง
ครู กศน.
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
เลขานุการนายก อบต.ถ้าฉลอง
รองนายก อบต.ถ้าฉลอง
ประธานประชาคม หมู่ 4
ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 2
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล

ลำยมือชื่อ
สมจิตร หลวงปันตัน
ล้าพวน หลวงเรื่อง
อ้านวย ทาระสุข
บุญเกิด ฟันอ้น
มานัส ตายศ
รจนา อินต๊ะปัญญา
ภุมรินทร์ จันทะคุณ
ชนิภรณ์ เหลี่ยมมา
กฤษณะ เครือประดิษฐ์
ธราธร ใจกล้า

หมำยเหตุ

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
วันนี นายสมหมาย ภู่ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต้าบลถ้าฉลอง หมู่ที่ 3
ขอลาป่วย วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วันนีจึงไม่ได้มาร่วมประชุมสภาฯ เนื่องจากเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ครับ
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี เนื่องจากเลขานุการสภาฯยังมิได้ เสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓3 ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง วาระที่ ๒ (ขันแปรญัตติ)
ขอให้เลขานุการสภาฯชีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ก้าหนดว่า ” ในการพิจารณาร่าง
ข้อบั ญญัติว าระที่ส องให้ ปรึกษาเรียงตามล้ าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติห รือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติหรือเห็นด้ วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติของเปลี่ยนแปลงนันอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส้าคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึนอีก ใน
กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ วการ
พิจารณาเฉพาะข้อนันๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ
อื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึนในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด้าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นัน
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนันให้แก่สมาชิ กสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านัน”

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

๓
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชีแจงรายงานการแปรญัตติฯตามที่ส ภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง ได้ ม อบหมายให้ พิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่ ว นต้าบลถ้าฉลองในคราวประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นต้าบลถ้าฉลองครังที่
ผ่านมา
นายธนาภูมิ พุทธาน้อย ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญั ต ติ พิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม
2563 โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ได้ก้าหนดระยะเวลา
เสนอค้าแปรญัตติในวันที่ 17 , 18 และ 19 สิ งหาคม 2563 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลอง และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก้าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 20
สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้า
ฉลอง นัน ปรากฏว่าไม่มีท่านสมาชิกฯท่านใดและผู้บริหารยื่นค้าขอแปรญัตติ ไม่มี
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ท่ า นใดขอสงวนความเห็ น หรื อ สงวนค้ า แปรญั ต ติ
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่ว ไป
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ครับ
ประธานสภาฯ
ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชีแจงมานัน ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
คงทราบบ้ างแล้ ว ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่ งให้ ท่าน
สมาชิกสภาฯทุกท่านก่อนล่วงหน้าแล้ว เมื่อไม่มีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯท่ านใดและ
คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดยื่นค้าขอแปรญัตติไม่มีการขอสงวนความเห็น ไม่มี
การขอสงวนค้าแปรญัตติ ผมก็จะขอมติที่ประชุมหากท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้าฉลองตามร่างเดิม โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)
๔.๒ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง ในวาระที่ ๓ (ขันลงมติ)
ประธานสภาฯ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
เลขานุการสภาฯ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 ข้ อ 52 ก้ า หนดว่ า การพิ จ ารณาร่ า ง
ข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี ให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ
ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภาฯนะครั บ ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ สมาชิ ก สภาฯท่ า นใด
เห็ น ชอบให้ ร่ างข้ อบัญญัติง บประมาณรายจ่า ยทั่ว ไป ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

๔
ประธานสภาฯ

สรุ ป ว่ า สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลถ้ า ฉลองเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ เมื่อเวลา 11.30 น.

ระเบียบวำระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ้านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,619,000.- บาท
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,421,000.- บาท
มีรายการดังนี
1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1 จ้านวนเงิน
160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 75
เมตร หนา 0.15 เมตร โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากโครงการขุดลอกคลอง
จุ ด นายเสงี่ย ม ไชยทอง หมู่ ที่ 1 เป็ น เงิ น 160,000.- บาท (งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563)
1.2 โครงการล้ อมรัวบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านห้ว ยฉลอง
จ้านวนเงิน 235,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวความยาว รวม 74 เมตร
พร้อมประตู 1 แห่ ง โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนน
คสล. ทางซอยเข้าห้วยหลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง เป็นเงิน 235,000.- บาท (-เงิน
กันเงินงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2562)
1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3
เป็นเงิน 480,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากโครงการ
ก่อ สร้ า งถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้ านหนองมะเกลื อซอยบ้ านนายจ้ าลอง ศรี วิจิ ต ร
งบประมาณ 480,000.- บาท (เงินกันเงินงบประมาณประจ้าปี 2562)
1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนบริเวณ
บ้านนางพนม ฟันอ้น หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 438,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง
1 เมตร สู ง 0.50 เมตร จ้านวน 1 ช่อง โดยขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณจาก
โครงการปรับปรุงฝายน้าล้นบริเวณไร่นายสมาน ตันดี หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 200,000.บาท และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้าช้า หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 238,000.บาท รวมเป็นเงิน 438,000.- บาท (เงินงบประมาณประจ้าปี 2563)
1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้าน
ต้นต้อง จ้านวนเงิน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
จากโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟสายนายปัญญา สมานมิตรมงคล
หมู่ที่ 4 จ้านวนเงิน 100,000.- บาท และโครงการติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะจุด
บ้ านนายสมควร ทรงพระทัย หมูที่ 4 จ้านวนเงิ น 8,000.- บาท รวมเป็นเงิ น
108,000.- บาท (เงินงบประมาณประจ้าปี 2563)
2. ค่าครุภัณฑ์ จ้านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 198,000.- บาท
2.1 ค่าจัดซือครุภัณฑ์การเกษตร จ้านวน 2 รายการ ดังนี
2.1.1 ค่ า จั ด ซื อเครื่ อ งพ่ น หมอกควั น จ้ า นวน 2 เครื่ อ ง ๆ ละ
59,000.- บาท รวมเป็นเงิน 118,000.- บาท
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คุณลักษณะเฉพาะ
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) ก้าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
หมายเหตุ : ใช้ส้าหรับการก้าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชือโรค หรือ
การป้องกันก้าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน้าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
โดยขออนุมัติ โ อนจากโครงการก่อ สร้า งถนนดิน พร้อ มปรั บเกลี่ ยหิ นคลุ ก
พร้อมวางท่อระบายน้าสายนานางสุปราณี อินใจ – ไร่ นายสมศักดิ์ ตินธนกิจ หมู่ที่
3 เป็นเงิน 118,0๐๐.- บาท (เงินงบประมาณประจ้าปี 2563)
2.2.2 ค่ า จั ด ซื อเครื่ อ งพ่ น หมอกควั น ชนิ ด ละอองฝอย (ULV)
จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 80,000.- บาท
โดยขออนุมัติโอนจากโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตังดวงโคม
ไฟฟ้าสายบ้านนายจวน อินสอน หมู่ที่ 1 จ้านวน 70,000.- บาท และโครงการ
ติ ด ตั งโคมไฟฟ้ า สาธารณะจุ ด บ้ า นนายสมควร ทรงพระทั ย หมู่ ที่ 4 จ้ า นวน
10,000.- บาท รวมเป็นเงิน 80,0๐๐.- บาท (เงินงบประมาณประจ้าปี 2563)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
1. ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข้อ 59 วรรคสอง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ข้อ 27
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมนะครับ ผมจะขอมติเป็นรายโครงการนะครับ
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1 จ้านวน
เงิน 160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
75 เมตร หนา 0.15 เมตร สมาชิ ก สภาฯท่ า นใดเห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น
งบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
โครงการที่ 2 โครงการล้ อ มรั วบริ เ วณศาลาประชาคม หมู่ ที่ 2 บ้ า นห้ ว ยฉลอง
จ้านวนเงิน 235,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวความยาว รวม 74 เมตร
พร้อมประตู 1 แห่ง สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3
เป็นเงิน 480,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ

๖
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนบริเวณ
บ้านนางพนม ฟันอ้น หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 438,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง
1 เมตร สูง 0.50 เมตร จ้านวน 1 ช่อง สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้โอนเงิน
งบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้าน
ต้นต้อง จ้านวนเงิน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
โครงการที่ 6 ค่าจัดซือเครื่องพ่นหมอกควัน จ้านวน 2 เครื่อง ๆละ 59,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 118,000.- บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
โครงการที่ 7 ค่า จัดซื อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดละอองฝอย (ULV) จ้า นวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 80,000.- บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณ โปรดยกมือขึนครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โ อนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
ประธานสภาฯ
สรุปที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทัง 7 รายการ รวมเป็นเงิน 1,619,000.บาท ครับ
ประธานสภาฯ
ทุกท่านครับ ขณะนีก็เวลา 12.05 น. แล้วผมจะพักการประชุมช่วงเช้านีไว้ก่อนนะ
ครับ เราจะมาประชุมกันต่อในช่วงบ่าย เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. นะครับ และขอ
เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ
พักประชุมเวลา 12.07 น.
เวลา 13.00 น.
เลขานุการสภาฯ
ขณะนีถึงเวลานัดประชุมช่วงบ่ายแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนีถึงก้าหนดเวลานัดประชุมสภาฯแล้ว และสมาชิกสภาฯ
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุมต่อไปครับ
ประธานสภาฯ
ผมขอเปิดการประชุมครับ
ประธานสภาฯ
5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
2562 จ้านวน 2 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กทางเชื่อมทางหลวงชนบท
หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้า งบประมาณ 244,000.- บาท
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- เหตุผลเนื่องจากยังมิได้ก่อหนีผูกพันตามระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคสอง
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3
งบประมาณ 480,000.- เหตุผลเนื่องจากมีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการตามระเบียบฯ
ข้อ 59 วรรคสอง
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคสอง ครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (ประธาน)
5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ 2563
จ้านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,984,000.- บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ชีแจงระเบียบกฎหมายครับ
1. โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล. ทางเชื่อมถนทางหลวงชนบทจุดบ้าน
นายวรชัย ดวงจันทร์ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 60,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น (จุดไร่นายนิตย์ ตายศ) พร้อ มขุดลอกคลอง
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 330,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. พร้อมขุดลอกคลอง (จุดบ้านนายเสนอ
แสนหอม) หมู่ที่ 3 งบประมาณ 370,000.- บาท
4. โครงการก่ อ สร้ า งฝายน้ า ล้ น พร้อ มขุ ด ลอกคลองจุ ด บ้ า นนางประทุ ม
ฟองทราย หมู่ 4 งบประมาณ 320,000.- บาท
5. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. สายนายสวั ส ดิ์ มี เ รื อ น หมู่ ที่ 1
งบประมาณ 160,000.- บาท
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนบริเวณ
บ้านนางพนม ฟันอ้น หมู่ที่ 2 งบประมาณ 438,000.- บาท
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้า น
ต้นต้อง จ้านวนเงิน 108,000.- บาท
8. ค่าจัดซือเครื่องพ่นหมอกควัน จ้านวน 2 เครื่อง ๆละ 59,000.- บาท
เป็นเงิน 118,000.- บาท
9. ค่าจัดซือเครื่องพ่นหมอกควันชนิดละอองฝอย (ULV) จ้านวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 80,000.- บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคแรก ครับ

๘
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
นายก อบต.ถ้าฉลอง
ประธานสภาฯ
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณดังกล่าว โปรดยกมือขึนครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใ ห้กันเงินเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธาน)
เรื่องอื่น ๆ
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่พิจารณาอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณและ
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณตามที่เสนอครับ
ผมขอแจ้งให้ท่านนายก อบต. ด้าเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้าทางเข้าประปาใหญ่
ช้ารุดเนื่องจากน้ากัดเซาะครับ
ขอรายงานสถานการณ์โรค
ช่วงต้นปีมีสถานการณ์โรคโควิด 2019 อสม. เฝ้าระวังโรคโควิด 2019 และปีนีฝน
ตกเป็นช่วงๆ ท้าให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ท้าให้เกิดผู้ป่วยไข้เลือดออกในพืนที่
หมู่ 3 จ้ า นวน 3 ราย วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2563 พบ 1 ราย และอบต. ได้
ด้าเนินการพ่นสารเคมีก้าจัดยุงลาย วันที่ 19 สิงหาคม 2563 วันที่ 20 สิงหาคม
2563 พบผู้ ป่ ว ยไข้ เลื อดออกอี ก 1 ราย วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2563 พบผู้ ป่ ว ย
ไข้เลื อดออก 1 ราย อสม. ได้ส้ารวจบ้านผู้ป่วยไม่ พบลู กน้า จึงขอให้ ทุกท่านช่ว ย
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ
ไข้เลือดออก ดังนี
1. ส้ารวจและท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น แอ่งน้า ภาชนะเก็บน้า
2. ก้าจัดขยะรอบๆบ้านเรือน เช่น ถุงพลาสติก แก้วกาแฟ อาจมีน้าขังและ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
3. ป้องกันตนเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัวไม่ให้ยุงกัด
4. ถ้ามีอาการปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ให้ไปพบแพทย์ ถ้าจ้าเป็นต้องกิยาให้
กินเฉพาะยาพารา ถ้ายาอื่น อาจท้าให้เส้นเลือดแตกได้
ทุกท่านครับ เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้ ว นะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุม
นะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง
ที่ 1 ประจ้ า ปี พ.ศ.2563 นี ได้ ด้ า เนิ น การมาถึ ง เวลาอั น สมควรแล้ ว กระผม
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นต้าบลถ้าฉลอง ผู้ เข้าร่ว มประชุม
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือท้าให้การประชุมในวันนีด้าเนินการไปด้วยดี ด้วยความ
เรียบร้อยและในโอกาสนี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑3.40 น.
(ลงชื่อ)......ธราธร ใจกล้า...........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราธร ใจกล้า)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

๙
(ลงชื่อ)......ธนาภูมิ พุทธาน้อย...........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธนาภูมิ พุทธาน้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถาฉลอง

