
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

สมัยวิสามัญที่  3  คร้ังท่ี  ๑ / ๒๕60 

วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ   

ประธานสภาฯ - แจ้งให้สภาทราบ ในการประชุมคราวนี้ เนื่องดว้ย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางหวาย  ตดิภารกิจ  จงึไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  จึงให้ท่านสมาชิกเลือก

สมาชิกสภาหรือข้าราชการมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเฉพาะในการประชุม

คราวนี้ 

นายธนวัฒน์ฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายธนวัฒน์  องิชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  ๒ 

ขอเสนอ นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุมสภา  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ  ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ 

นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท าหนา้ที่เป็น 

 ผูป้ฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเฉพาะในการประชุมคราวนี้ 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ่านประกาศเรยีกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยวสิามัญที่ 3  ครั้งที่  ๑ / ๒๕60  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - ได้รับแจ้งว่านางวิไลวรรณ์ ใจเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

ยางหวาย หมูท่ี่ 2  บ้านยางหวาย  และนายด ารงค ์บรรลือ ขอลากิจ   

   - ตามที่ได้ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  เรื่องน้ าเพื่อชีวติ ที่ได้ 

ประชุมไปแล้วนั้น ได้มมีตใินที่ประชุมให้ใชท้ี่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองมะกุด  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้ท ากินให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ผมขอให้นายก

ได้น าเรียนเพิ่มเตมิอีกครั้งครับ 

นายกฯ   - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายชูศักดิ์ ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ขออนุญาตน าเรียนเรื่อง

โครงการ “น้ าเพื่อชีวติ : ศาสตรพ์ระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” โครงการนี ้

เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65  พรรษา  ในวันที่  

28  กรกฎาคม  2560  โดยด าเนินการตามศาสตรพ์ระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
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ปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระราชด าริตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่ โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ให้ต าบล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล จัดหาที่ดินทีไ่ม่ได้ท าประโยชน์ 5-10ไร่ 

มาจัดท าแปลงย่อยแปลงละ 1-2 งาน ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายที่ดนิรกร้างว่างเปล่า 

- จัดหาแหล่งน้ าและวางระบบน าน้ าไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรผสมผสานอย่าง

เพียงพอ 

   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรว่มกับก านัน ผูใ้หญ่บ้าน 

- ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคน (ดี) ที่ยากจนจ านวน 10-20 ราย เข้า

ท ากินในที่ดินที่แบ่งย่อยครอบครัวละ 1-2 งาน 

3. ปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความส าเร็จด้านการท าเกษตรผสมผสาน มาให้ความรู้และ

ถ่ายทอดการใช้ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่วนราชการ อบรมให้ความรู้และสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

- สนง.พัฒนาชุมขน/สหกรณ์การเกษตร ให้ความรูเ้รื่องการรวมกลุ่มอาชีพและการ

จัดท าบัญชีครัวเรือน 

- สนง.เกษตรอ าเภอ ให้ความรูท้ี่เกี่ยวข้อง เช่น การปลูกพืชที่เหมาะสม การปลูกพืช

หมุนเวียน การปรับปรุงดนิ การท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ าจุลินทรีย์และสนับสนุน

เมล็ดพันธุ์พชื 

- สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ สนับสนุนพันธ์สัตว์ และให้ความรู้เรื่องการเลีย้งสัตว์ 

- สนง.ประมงอ าเภอ สนับสนุนพันธุ์ปลา และให้ความรู้การเลีย้งปลา 

   ขอชีแ้จงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเพียงเท่านีค้รับ 

ประธานสภาฯ  - ขอเพิ่มเติม ในพืน้ที่สาธารณประโยชน์จ านวน 20 ไร่ ในส่วนที่แยกออกไปก็จะเป็น 

ถนนลาดยาง และคลองส่งน้ า ที่ยังเหลือคือ  18 ไร่ และจ าได้แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบ

อีกที ในส่วนที่ทางราชการไม่ได้ใชป้ระโยชน์ก็ให้ประชาชนได้ท ากินได้แต่ถ้าทางราชการ

จะได้ใชป้ระโยชน์ก็ต้องคืนใหท้างราชการตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     

ประธานสภาฯ -แจ้งใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ว่าจะมีส่วนใดเพิ่มเติม

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1 เรื่อง เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)                                                                                       

 ขอเชญินางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชีแ้จงต่อสภาต่อไป 
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นางสาวปรียาภรณ์ ฯ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ยางหวายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม ต าแหน่ง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  มีภารกิจส าคัญในการ

พัฒนาท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  

และได้มกีารจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)    

เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2559 ไปแล้วนั้น   

  - เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  มีความจ าเป็นในการเพิ่มเติม การ

เปลี่ยนแปลง  โครงการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง

หวาย  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจ

หนา้ที่  และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท า

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  เพื่อให้มคีวามเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน  ทั้งนีเ้พื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และฉบับที่  2  พ.ศ.  2559  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนา

สามารถแก้ไข  เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดยให้

เป็นไปตามระเบียบนี้ 

-ดังนัน้  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย   

จงึได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดังนี้ 

- แบบ ผ.01  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

พัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
๑. ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ 
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการผูสู้งอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผูสู้งอายุได้มรี่างกายที่แข็งแรง  

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 50,000.- บาท   

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กองสวัสดิการสังคม 

   2. โครงการสบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 50,000.- บาท   

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ กองสวัสดิการสังคม 

 

3. โครงการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อท าโครงการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระ

บรมสานุวงศ ์ งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 300,000.- บาท   

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ ส านักปลัด 

4. โครงการ น้ าคือชีวติิ : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” 

วัตถุประสงค์ เพื่อท าโครงการน้ าคือชีวติิ : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ประชารัฐ” งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 200,000.- บาท   

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ กองสวัสดิการสังคม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

พัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
๑. ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ 

๑.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความรูเ้พื่อเติมในการอบรม

จรยิธรรมคุณธรรม งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 10,000.- บาท   

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ กองการศกึษา  

2. โครงการปรับปรุงตอ่เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย วัตถุประสงค์ เพื่อใหไ้ด้ศูนย์

เด็กเล็กได้มหีอ้งเรียนที่พอเพียง งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 200,000.-บาท  

หนว่ยงานที่รบัผดิชอบ กองการศกึษา  

- แบบ ผ.08 บัญชีคุณภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

   1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

   - ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. โต๊ะเอนกประสงค์ 15 ตัว งบประมาณ 30,000.-บาท 

2. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 47,000.-บาท 

3. แท่นกล่าวค ารายงาน จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 10,000.-บาท 

4. เก้าอีบุ้นวม จ านวน 20 ตัว งบประมาณ 20,000.-บาท 

5. ขาตั้งไมล์ยาว จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 5,000.-บาท 

6. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 15,000.-บาท 

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

                                    1. ไมล์โครโฟน จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 8,000.-บาท 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตั้งหมกึพิมพ ์(Ink Tand Printer)             

จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,300.-บาท 
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2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.-บาท 

 

 

2. แผนงานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับกองคลัง กองคลัง 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.-บาท 

      2. ตูเ้หล็กขนาด 2 บานเลื่อน (มอก.) จ านวน 2 ตู้ งบประมาณ 15,000.-บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 

     1. ตู้เหล็กขนาด 2 บานเลื่อน (มอก.) จ านวน 4 ตู้ งบประมาณ 30,000.-บาท 

     2. ตูเ้หล็กขนาด 2 บานพับ (มอก.) จ านวน 4 ตู้ งบประมาณ 22,000.-บาท 

        3. โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี ้จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 21,800.-บาท 

                                    4. เก้าอี้ระดับกลาง  จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 3,900.- บาท 

                                    5. ตู้เย็นขนาด 5 คิว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,500.-บาท 

   - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

                                    1. ไมล์โครโฟนไร้สายชนิดไมล์ถือคู่ จ านวน  5  ชุด  งบประมาณ 50,000.-บาท 

   4. แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 

       1. โต๊ะท างานและเก้าอี ้นักบริหารการศกึษา จ านวน 1 ชุด  

        งบประมาณ 13,000.-บาท 

                                  2. ตู้ไม้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000.-บาท 

   3. ตูเ้หล็กขนาด 2 บานเลื่อน (มอก.) จ านวน 2 ตู้ งบประมาณ 15,000.-บาท 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตั้งหมกึพิมพ ์(Ink Tand Printer)             

จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,300.-บาท 

2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000.-บาท 

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ตู้เหล็กขนาด 2 บานเลื่อน (มอก.) จ านวน 2 ตู ้งบประมาณ 15,000.-บาท 

                                    2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 10,000.-บาท 

   - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

                                    1. โทรทัศน์ แอล อดีี (LED)พร้อมโต๊ะ จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ 25,000.-บาท 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.-บาท 

2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000.-บาท 
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6. แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ตู้เหล็กขนาด 2 บานเลื่อน (มอก.) จ านวน 2 ตู ้งบประมาณ 15,000.-บาท 

                                    2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 10,000.-บาท 

                           3. ถังขยะ จ านวน  10 ถัง  งบประมาณ  100,000.-บาท 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.-บาท 

2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000.-บาท 

ประธานสภาฯ - ตามที่นักวิเคราะหน์โยบายและแผนได้น าเสนอเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) สมาชิกฯ  เห็นด้วยหรือไม่ และขอมติที่ประชุม                                                                                                                   

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ๑2 เสียง , งดออกเสียง ไม่ม ี, ไม่เห็นด้วย ไม่ม ี  

มตทิี่ประชุมเป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ 3.2 เรื่องญัตติของผู้บริหาร เรื่อง โอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  ไปตั้ง

จา่ยเป็นครุภัณฑใ์หม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรต)ิ สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

ประธานสภาฯ            - เรื่อง ญัตติของผูบ้ริหาร เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕60   

 ไปตั้งจา่ยเป็นครุภัณฑใ์หม่ เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรต)ิ สมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

ขอความเห็นชอบต่อสภาฯขอใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  เป็นผู้ชีแ้จง 

นายก                       - เนื่องจากในการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ     

บดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  จะต้องจัดหาก่อนวันที่  28  กรกฎาคม 2560 

จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายพิจารณา 

แล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จงึขอความเห็นชอบ โอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี ๒๕60 เพื่อด าเนินการดังกล่าว 

   ตามบัญชีการโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

   องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูม ิ 

การโอนครั้งที่  9/๒๕60  ตามรายการดังนี้ 

โอนลด 

ด้าน   บริหารงานทั่วไปกับสาธารณสุข 

แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข 

งาน  บริหารงานทั่วไปกับสาธารณสุข 

หมวด  เงินเดอืน 

ประเภท  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

    รายการ  เงินเดอืนพนักงาน 

รวมโอนลด 
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 งบประมาณอนุมัติ    จ านวน 20๐,4๐๐.-  บาท 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 200,4๐๐.-  บาท 

 โอนลด   จ านวน  ๑00,๐๐๐.-  บาท 

 ยอดเงนิงบประมาณหลังโอน   จ านวน 100,4๐๐.-  บาท 

 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้าน   บริหารงานทั่วไป 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งาน  บริหารงานทั่วไป 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑส์ านักงาน 

    รายการ  จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ 

    รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 งบประมาณอนุมัติ  จ านวน   -     บาท 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  -      บาท 

 โอนลด  จ านวน  100,๐๐๐.-  บาท 

 ยอดเงนิงบประมาณหลังโอน   จ านวน ๑00,๐๐๐.-  บาท 

 โดยการโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ 

ประธานสภาฯ  - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายขอโอนงบประมาณรายจ่าย   

                                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  สมาชิกฯ  เห็นด้วยหรือไม่ และขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ 12 เสียง , งดออกเสียง ไม่ม ี, ไม่เห็นด้วย ไม่ม ี  

   มตทิี่ประชุมเป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ -กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -การประชุมในวันนี้  ไม่มีสมาชิกสภาฯส่งกระทู้ถามใหป้ระธานสภาฯเพื่อจัดส่ง 

   กระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ กระผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอ เรื่องเสนอใหม ่

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอ เรื่องอื่นๆ 

นางสาวศรานิตยฯ์ -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย หมู่ที่  4 

1. ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมตระแกรง รางระบายน้ าที่มชี ารุด ในพืน้หมูท่ี่  4    

จะได้ด าเนินการได้หรือไม่ 
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2. ขอถังขยะเพิ่ม เพราะถังขยะเก่าได้ช ารุด  

นายกฯ   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม  

นายชูศักดิ์ ชัยจ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ตามที่นางสาวศรานิตย์  

ผลเลลัย  ก็จะด าเนินการแก้ไขให้ตามที่เสนอมา  จะได้ด าเนนิการต่อไป 

 

 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุมฯ  -ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ลงช่ือ                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม)                                                              

           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่ ๑  คร้ังที่  ๑/๒๕60  เมื่อวันท่ี  ๑๐   กุมภาพันธ์  ๒๕60

แล้ววา่เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                      (นายด ารงค์    บรรลอื) 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  6 

 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

                                       (นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 

 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานุการ 

                                       (นายจ านงค์ ฉายชัยภูมิ) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมูท่ี่  7 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญที่  3  

ครั้งที่  ๑/๒๕60 เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  ๒๕60  แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

                   ลงช่ือ            
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                              (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

 

 


