รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕62 ครั้งที่ 3
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
……………………………
ผู้มาประชุม
1. นายวิรัช
สุใจจา
2. นายณัฐวุฒิ ตากันทา
3. นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ
4. นายสุภาพ
จันทร์ทรา
5. นายจักรกริศน์ สิทธิเจริญ
6. นายนิเวช
กันธิยะ
7. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
8. นายจรัญ
นันทา
9. นายนิกรณ์
แสงตุ้ย

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

1. นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์
2. นายพิรุณ
อาภัย
3 นายสุรเดช
สุริยะมล
4. นายสมรัตน์
พันธุ์งาม
5. นายยงยุทธ
กองจันทร์
6. นายพิพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
7. นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน
8. นางเพลินจิตร ศรีกอก
9. นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ
10. นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ
11. นายวิทยา
แก้วตา

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน ชานาญการ
บุคลากร ชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวังพร้าว ได้เชิญ นายวิรัช สุใจจา ประธานสภา อบต. เริ่มดาเนินการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2/๒๕62 ครัง้ ที่ 2 ตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕62 ครัง้ ที่ 2
วันที่ 13 กันยายน ๒๕62
ประธานสภา อบต.

ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง
หรือมีสิ่งใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา อบต.

ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องขออนุมัติกันเงินโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้ทราบด้วยครับ
นายกฯ -ขอบคุณครับ เนื่องจากมีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
เมื่อครั้งประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2562 และ
นายอาเภอสันป่าตอง ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 และองค์การบริหารส่วนตาบล

ท่าวังพร้าว ได้ประกาศใช้วันที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งมีจานวนโครงการในข้อบัญญัติรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฯ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
429,900 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
460,500 บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น
890,400 บาท
ซึ่งยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนีผ้ ูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59
ระบุ ว่ า ในกรณี ที่ มี ร ายร่ า ยหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้นรายการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ที่ยังไม่ได้ทาการก่อหนี้
ผูกพัน จึงต้องขออนุมัติต่อสภาฯเพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินดังกล่าว
ประธานสภาฯ -

สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ -

สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยหรือไม่ครับ หากไม่มผี มขอทราบมติในที่ประชุมครับ
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินตามรายการที่ผู้บริหารเสนอมา ขอให้ยกมือ
ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่านครับ ผมขอปิดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ประธานปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) ยุพาภรณ์ รักษาคุณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2562
1
นายนิเวช กันธิยะ
คณะกรรมการ
นิเวช กันธิยะ
2
นายณัฐวุฒิ ตากันทา
คณะกรรมการ
ณัฐวุฒิ ตากันทา
3.
นายสุภาพ จันทรา
คณะกรรมการ
สุภาพ จันทา
(ลงชื่อ) วิรัช สุใจจา
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายวิรัช สุใจจา)

