รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2556 ครั้งที่ 1
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ณ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลทุ่งนารี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1.
นายสมจิตร์ พรรณราย
2.
นายสานิตย์ เกื้อจอก
3.
นายสุธรรม ขุนไชย
4.
นายสันติ จันทร์สุข
5.
นายพินิตย์ พรายอินทร์
6.
นายสุภาพ ภูมิประไพ
7.
นางจินดา คชสิงห์
8.
นายธีรวุฒิ เส้งเซ่ง
9.
นายเผียน ทองนุ่ม
10. นายมีลาภ ไหมแก้ว
11. นายอํานวย ดําแป้น
12. นายสมภพ ดําแป้น
13. นายหีม บํารุงชาติ
14. นายดีน วังร่ม
15. นายประวิทย์ คะนันชาติ
16. นายไข่ สนธิ์น้อย
17. นายจําเนียร จันทร์ผลึก
ผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1.
นายสุชีพ รุ่นกลิ่น
2.
นายบัญชา อ่อนอุ่น
3.
นายสหมงคล โวหาร
4.
นายพงษ์ศักดิ์ แสงเขียว
5.
นางชนิสร หิ้นทอง
6.
นางมณฑา ดําแป้น
7.
นายประเสริฐ ไชยเขียว
8.
นางสุภาพร แสงขํา
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ชื่อ - สกุล
1. นายสุภาพ เหตุทอง
2. นายอนันต์ โยมเมือง

ตําแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.2
สมาชิกสภาฯ ม.2
สมาชิกสภาฯ ม.3
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.5
สมาชิกสภาฯ ม.5
สมาชิกสภาฯ ม.7
สมาชิกสภาฯ ม.7
สมาชิกสภาฯ ม.8
สมาชิกสภาฯ ม.8
สมาชิกสภาฯ ม.9
สมาชิกสภาฯ ม.9
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
สมจิตร์ พรรณราย
สานิตย์ เกื้อจอก
สุธรรม ขุนไชย
สันติ จันทร์สุข
พินิตย์ พรายอินทร์
สุภาพ ภูมิประไพ
จินดา คชสิงห์
ธีรวุฒิ เส้งเซ่ง
เผียน ทองนุ่ม
มีลาภ ไหมแก้ว
อํานวย ดําแป้น
นายสมภพ ดําแป้น
หีม บํารุงชาติ
ดีน วังร่ม
ประวิทย์ คะนันชาติ
นายไข่ สนธิ์น้อย
จําเนียร จันทร์ผลึก

หมายเหตุ

ตําแหน่ง
นายกอบต.ทุ่งนารี
รองนายกอบต.ทุ่งนารี
รองนายกอบต.ทุ่งนารี
เลขานุการนายก
หัวหน้าสํานักปลัด
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

ลายมือชื่อ
สุชีพ รุ่นกลิ่น
บัญชา อ่อนอุ่น
สหมงคล โวหาร
พงษ์ศักดิ์ แสงเขียว
ชนิสร หิ้นทอง
มณฑา ดําแป้น
ประเสริฐ ไชยเขียว
สุภาพร แสงขํา

หมายเหตุ

ตําแหน่ง
สมาชิกสภาฯ ม.6
สมาชิกสภาฯ ม.3

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

เมื่อถึงเวลาประชุม เวลา 13.00 น. นายจําเนียร จันทร์ผลึก เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิก
สภาฯ เข้าห้องประชุมและได้ตรวจนับองค์ประชุม สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม นายสมจิตร์ พรรณราย
ประธานสภาจึงกล่าวเปิดการประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ
นายสุชีพ รุ่นกลิ่น
นายก อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารแจ้งเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
-แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะจะมาเยี่ยมที่อบต.ทุ่งนารี แต่ตอนนี้
ยังไม่มีกําหนด หากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเยี่ยมจะเชิญสมาชิกสภาฯ ร่วม
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและคณะด้วย
นายประเสริฐ ไชยเขียว -แจ้งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของอบต.ทุ่งนารี ในวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ
หัวหน้าส่วนการศึกษา สนามข้างที่ทําการอบต.ทุ่งนารี
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2556 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หรือไม่
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจําปี 2556
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุม
ตรวจนับองค์ประชุม สมาชิกสภาฯอยู่ครบองค์ประชุม
- ขอมติต่อที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2556 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถูกต้องให้
ยกมือ
-มีมติรับรองรายงานการประชุม 16 เสียง
-ไม่รับรอง
- เสียง
-งดออกเสียง
- เสียง
เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 วาระที่ 1
รับหลักการ
-เรี ย นเชิ ญ นายก อบต.ทุ่ ง นารี ไ ด้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี
2557 ต่อที่ประชุม
- เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557 ได้ชี้แจง
ถึงสถานะการคลังว่าในปีงบประมาณปี 2556 ณ.วันที่ 30 กันยายน 2556
อบต.ทุ่ งนารี มีเงิ น ฝากธนาคารทั้ งสิ้ น 23,758,478.23 บาท มี เงิ น สะสม
9,109,671.89 บาท มีทุนสํารองเงินสะสม 10,476,278.02 บาท มีเงินที่
กั น ไว้ แ บบก่ อ หนี้ ผู ก พั น แล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ เ บิ ก จ่ า ยจํ า นวน 3 โครงการเป็ น เงิ น
2,339,801.65 บาท มีรายการที่กันเงินไว้โดยที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจํานวน 4
โครงการ เป็นเงิน 660,840 บาท

- การบริ ห ารงานงบประมาณในปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2556 รายรับจริง ทั้งสิ้น 34,443,941.11 บาทประกอบด้วย
-หมวดภาษีอากร
256,624.07 บาท
-หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 36,610
บาท
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
108,255.25 บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
68,100
บาท
-หมวดภาษีจัดการ
18,585,804.79บาท
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
15,388,547 บาท
-เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
12,601,887 บาท
-รายจ่ายจริง จํานวน
26,669,002.19 บาท
ประกอบด้วย
-งบกลาง
942,485
บาท
-งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจ้าง
ประจําและค่าจ้างชั่วคราว)
6,359,693 บาท
-งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
10,974,056.46 บาท
-งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
2,457,630 บาท
-งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
5,935,137.73 บาท
-ร่ายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
โดยระบุวัตถุประสงค์
12,536,346 บาท
-มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่
7,601,600 บาท
-ในปีงบประมาณ 2557 ได้ประมาณการรายรับไว้
ทั้งสิ้น
34,745,100 บาท
ประกอบด้วย
-หมวดภาษีอากร
745,500
บาท
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 35,000
บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
108,000
บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
69,000
บาท
-หมวดภาษีจัดสรร
18,399,100 บาท
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
15,388,500 บาท
-ในปีงบประมาณ 2557 ได้ประมาณการรายจ่าย
ไว้ทั้งสิ้น
34,745,100 บาท
-งบกลาง
1,192,990 บาท
-งบบุคลากร
10,331,100 บาท
-งบดําเนินการ
11,809,000 บาท
-งบลงทุน
5,315,100 บาท

- งบเงินอุดหนุน

ประธานสภาฯ

นายพินิตย์ พรายอินทร์
ส.อบต.ม.2

นายสหมงคล โวหาร
รองนายกอบต.

4,096.910

บาท

รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2557 ตามที่ได้
มอบพร้อมหนังสือเชิญประชุม
-กล่าวว่าตามที่นายก อบต.ทุ่งนารี ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2557 แล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะ
อภิ ป รายในรายละเอี ย ดของร่ า งข้ อบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ าย จะ
อภิปรายสนับสนุนหรือจะซักถาม เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
เพิ่มเติมก็ได้
-ได้อภิปรายว่า เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นตั้งไว้สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 700,000 กว่าบาท คิดว่า
เป็นงบประมาณที่สูงเกินไป
-โครงการฝึกอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 400,000 บาทคิด
ว่ า น่ า จะสู ง เกิ น ไป คิ ด ว่ า คงไปไม่ เ กิ น 7 วั น ถ้ า เกิ น 7 วั น จะมี
ผลกระทบต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ
-ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ดูแลประชาชน
ให้ทั่วถึงให้เป็นไปตามความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริง
-ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ wifi
Internet บ้านป่าบากหมู่ที่ 4 คิดว่าถ้าติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล น่าจะดีกว่าติดตั้งในหมู่บ้าน เพราะ
จะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษาเป็น
รายเดือน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติถือว่าเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์มาก
เด็ ก จะได้ มี โ อกาสแสดงความสามารถ คิ ด ว่ า เด็ ก และผู้ ป กครองจะ
มาร่วมกิจกรรมจํานวนมาก
-โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 7 ไม่ทราบว่าจะปรับปรุง
ระบบประปาที่ไหน
-รายจ่ า ยตามข้ อ ผู ก พั น ทุ น การศึ ก ษา ตั้ ง ไว้ สํ า หรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษาเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาใช่หรือไม่ ผู้ได้รับทุนเมื่อปีที่
ผ่านมามีใครบ้าง
-ในปี งบประมาณ2557 นี้ ได้ ตั้งงบประมาณสําหรั บ เช่ าเครื่ องถ่ าย
เอกสารไว้แล้วหรือยัง
-ชี้แจงว่าโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ wifi Internet บ้าน
ป่ า บากมี ค วามจํ า เป็ น มากเพราะปั จ จุ บั น ชาวบ้ า นไม่ ค่ อ ยมี ค วาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการลักขโมย ถ้าหากมีกล้องวงจรปิด
สามารถที่จะหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้น

นายจําเนียร จันทร์ผลึก
ปลัดอบต.

นายสานิตย์ เกื้อจอก
ส.อบต.ม.6
นายสหมงคล โวหาร
รองนายกอบต.
นายหีม บํารุงชาติ
ส.อบต.ม.8
นายประเสริฐ ไชยเขียว
หัวหน้าส่วนการศึกษา
นายอํานวย ดําแป้น
ส.อบต.ม.7
นางชนิสร หิ้นทอง
หัวหน้าสํานักปลัดอบต.
นายพินิตย์ พรายอินทร์

-โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 7 จะทําการปรับปรุงโดย
การวางท่อประปาไปยังถั งกรองน้ํ าที่ได้จ่ายขาดเงิ นสะสมก่ อสร้างไว้
แล้วที่อ่างเก็บน้ําคลองป่าบอน เพื่อได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
-โครงการศึกษาดูงานคิดว่างบประมาณที่ตั้งไว้มีความเหมาะสมแล้ว ถ้า
เหลือก็เป็นเงินสะสม
-ชี้แจงว่ารายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ในส่วน
ทุนการศึกษานั้น เป็นทุนระดับปริญญาตรี 2 ทุน ทุนระดับปริญญาโท
2 ทุ น เป็ น ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ สมาชิ ก สภาฯ พนั ก งานส่ ว นตํ า บล
พนักงานจ้าง ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยังขอ
ใช้สิทธิ์ศึกษาอยู่ 1 รายคือ นางสาวมณฑา ดําแป้น หัวหน้าส่วนการ
คลัง สําหรับ 3 ทุนที่เหลือผู้ขอรับทุนสละสิทธิ์ ในปีงบประมาณ 2557
นี้จึงเหลือทุนที่จะขอได้ 3 ทุน คือทุนปริญญาตรี 2 ทุน ทุนปริญญาโท
1 ทุน
-เครื่ อ งถ่ า ยเอกสารในปี ง บประมาณ 2557 ได้ ตั้ ง งบประมาณไว้
เรียบร้อยแล้ว ในแผนงานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
-กล่าวว่าแผนงานการเกษตร ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานวันสับปะรด
– ผลไม้ของดีอําเภอป่าบอน ตั้งไว้ 50,000 บาท คิดว่าน่าจะสูงเกิน
ความเป็นจริงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม
ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการร่วมงานวันสับปะรด – ผลไม้ของดีอําเภอ
ป่าบอนนั้นจะต้องจัดขบวนรถแห่ ประดับด้วยผลไม้ ต้องใช้งบประมาณ
จํานวนมาก ค่าใช้จ่ายในการส่งเทพีเข้าประกวด ค่าตั้งขบวนกลองยาว
และอื่นๆ อีกมากมาย
-กล่าวว่าแผนงานการศึกษาเงินเพิ่มของพนักงานส่วนตําบลสูงกว่าปีที่
ผ่าน
มามาก อยากทราบว่าเพราะเหตุใด
-ชี้แจงว่าเงินเพิ่มของพนักงานส่วนตําบลปีที่ผ่านมา มีเฉพาะเงินเพิ่มค่า
ครองชีพเท่านั้น แต่ปี งบประมาณปี 2557 จะมีเงินเพิ่มตามคุณวุ ฒิ
ด้วยจึงทําให้งบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมาย
กําหนด
-ได้กล่าวว่าการจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3 – 6 ในแผนงานบริหารทั่วไป
ตั้งไว้ 3,000 บาท ซื้อโต๊ะพร้อมเก้ าอี้ 1 ชุ ด แต่แผนงานเคหะและ
ชุมชนซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5 ชุด ตั้งไว้ 25,000 บาท ราคาจะ
ต่างกัน
-ชี้แจงว่าราคาครุภัณฑ์สํานักงานโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ไม่มใี นราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ แต่ ใ นการจั ด ซื้ อ ก็ ต้ อ งจั ด ซื้ อ ในราคาเดี ย วกั น ตามราคา
ท้องตลาด
ได้สอบถามว่างบประมาณ รัฐบาลจัดสรรอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์

ส.อบต.ม.2
นายประเสริฐ ไชยเขียว
หัวหน้าส่วนการศึกษา
นายอํานวย ดําแป้น
ส.อบต.ม.7
นางชนิสร หิ้นทอง
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

นายอํานวย ดําแป้น
ส.อบต.ม.7
นายบัญชา อ่อนอุ่น
รองนายก อบต.
นายก อบต.
นายสุชีพ รุ่นกลิ่น
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
นายก อบต.
ประธานสภา ฯ

นายสานิตย์ เกื้อจอก
ส.อบต.ม.6

พัฒนาเด็กเล็กให้โรงเรียนคนละกี่บาท
-ชี้แจงว่าอาหารกลางวันรัฐบาลจัดสรรให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในอัตรา 20 บาท/1 คน
-กล่าวว่าค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 3,000
บาท แต่ในแผนงานเคหะชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท ทําไมต้องตั้ง
ไว้ทั้งสองแผนงานและไม่เท่ากัน
-ชี้แจงว่า ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในแผนงานบริหารทั่วไป อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัด ซึ่งดูแลรับผิดชอบเฉพาะในที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเท่านั้น ส่วนในแผนงานเคหะและชุมชนอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่ว นโยธา ซึ่งดูแลไฟฟ้าสาธารณะทั้ งตําบลและระบบ
ประปาด้วย
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน โครงการปรับปรุงถนนสาย
กลางนา-ทุ่งเสม็ ด หมู่ ที่ 7 เห็ น ว่าน่ าจะปรั บ ปรุ งถนนสายอื่ นดี กว่ า
เพราะมีคนใช้ถนนมากกว่า
-ชี้แจงว่า ถนนสายกลางนา-ทุ่งเสม็ด ได้เข้าแผนไว้ในปี 57 เป็นถนน
ที่เชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน จะทําให้การติดต่อของคน หมู่ที่ 1,3,5,8 ทํา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรก็สะดวกยิ่งขึ้น
-ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าถนนสายกลางนา-ทุ่งเสม็ด ชาวบ้านได้บริจาคที่ดิน
ให้ก่อสร้างถนนเพิ่มด้วยแล้ว
-ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใด จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
หรือไม่
- ไม่มีผู้ใดขออภิปรายอีก
- ขอให้เลขานุการสภา ฯ นับองค์ประชุม
-นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภา ฯ ประชุม 16 ท่าน
-จึงขอมติต่อที่ประชุมว่า สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งนารี ขอให้ยกมือ
-มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2557 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี จํานวน 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
-ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี ที่รั บ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557
-กล่าวว่า ต่อไปก็จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2557 ว่าจะให้มีกรรมการแปรญัตติกี่
คน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้ที่ประชุม เสนอว่า
จะมีสักกี่คน
เสนอให้มีกรรมการแปรญัตติ 3 คน

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายพินิตย์ พรายอินทร์
ส.อบต.ม.2
นายหีม บํารุงชาติ
ส.อบต.ม.8
นายสานิตย์ เกื้อจอก
ส.อบต.ม.6
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
ได้สรุปว่าให้ที่ประชุมเลือกกรรมการแปรญัติ 3 คน โดยให้เสนอบุคคล
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัติได้ไม่จํากัดจํานวนให้มีผู้รับรอง 2
คน
เสนอนายสานิตย์ เกื้อจอก นายเผียน ทองนุ่ม และนางจินดา คชสิงห์
เป็นผู้รับรอง
เสนอนายสุธรรม ขุนไชย นายพินิตย์ พรายอินทร์ และนายมีลาภ
ไหมแก้ว เป็นผู้รับรอง
เสนอนายพินิตย์ พรายอินทร์ นายหีม บํารุงชาติ และนายธีรวุฒ เส้งเซ่ง
เป็นผู้รับรอง
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอื่นอีก
ขอให้พัก 10 นาที
เมื่อถึงเวลาพัก 10 นาที นายจําเนียร จันทร์ผลึก เลขานุการสภาฯ
ได้เชิ ญสมาชิกสภาฯ เข้าห้ องประชุมและประธานสภาฯ ดํ าเนิ นการ
ประชุมต่อด้วย
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกกันเองให้
นายสุธรรม ขุนไชย เป็นประธานกรรมการ นายพินิตย์ พรายอินทร์
เป็นเลขานุการ นายสานิตย์ เกื้อจอก เป็นกรรมการ
ขอให้ที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติโดยให้สมาชิกสภาฯ
เสนอต่อประธานกรรมการแปรญัตติ
กํ า หนดระยะเวลาให้ เ สนอแปรญั ต ติ ใ นวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา
12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี
เรื่องอื่นๆ
-กล่าวต่อที่ประชุมว่าหลังจากฝนตกน้ําท่วมขังทําให้ถนนหลายสายเป็น
หลุมเป็นบ่อ ขณะนี้ได้สั่งให้ช่างสํารวจและช่างโยธาออกสํารวจถนนที่
จะต้ อ งซ่ อ มแซมขอความร่ ว มมื อ สมาชิ ก สภาฯ แต่ ล ะหมู่ บ้ า นช่ ว ย
อํานวยความสะดวกในการดําเนินสํารวจของเจ้าหน้าที่ด้วย
-ไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุดก็จะให้เจ้าหน้าที่ทยอยออกซ่อมบํารุงรักษา ได้
ซื้อบันไดมาเรียบร้อยแล้ว
-ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านไหนยังมีปัญหาขอให้แจ้งให้ทราบด้วย
จะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ได้ใช้น้ํากันต่อไป
-ได้ถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอหรือจะแจ้งเรื่องอื่นให้ที่ประชุม
ทราบอีกหรือไม่

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก
ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี ที่ให้
ความร่วมมือทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกล่าวปิด
ประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ จําเนียร จันทร์ผลึก ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายจําเนียร จันทร์ผลึก)
เลขานุการสภาฯ
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ลงชื่อ สมจิตร์ พรรณราย
(นายสมจิตร์ พรรณราย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนารี

