รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕62 ครั้งที่ 2
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 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. นายพิษณุ
ดวงลัดดา
7. นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน
8. นางเพลินจิตร ศรีกอก
9. นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ
10. นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ
11. นายวิทยา
แก้วตา

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
นายช่างโยธา
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวังพร้าว ได้เชิญ นายวิรัช สุใจจา ประธานสภา อบต. เริ่มดาเนินการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓/๒๕62 ครัง้ ที่ 2 ตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕62 ครัง้ ที่ 1
วันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62
ประธานสภา อบต.

ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง
หรือมีสิ่งใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา อบต.

ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (แปรญัตติ)
เรื่องที่ ๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

ประธานสภา ฯ

วาระที่ ๒
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นผูช้ แี้ จงครับ

ประธานกรรมการ

ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ จึงผ่านในวาระที่ ๒

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา ฯ

วาระที่ ๓
ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต. ชีแ้ จงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
นายก อบต.

ทางคณะผู้บริหารร่วมกับท่านปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทั้งสี่สว่ น ได้มี
ความเห็นตรงกันว่าเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในส่วนของ
สานักงานรวมถึงบริเวณโดยรอบ จึงเห็นตรงกันว่าควรจะมีการจัดตั้งกล้อง
วงจรปิด บริเวณโดยรอบของอาคารสานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าวังพร้าว ของเรา เพื่อป้องกันของสูญหาย หรือว่าเวลามีทรัพย์สินสูญหาย
ทางหน่วยงานจะได้หาผู้รับผิดชอบได้โดยง่าย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนของ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จัดซือ้ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ จานวน 8 ตัว สาหรับติดตั้งภายใน
อาคารนอกอาคารสาหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้ง งบประมาณที่ต้องใช้ จานวน 69,000.- บาท (หกหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)

โดยขอโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายจาก
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป งบดาเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 20,000.- บาท
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ หมวด
รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง
งบประมาณ 33,310.- บาท
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินการ หมวดรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ประเภทรายจ่าย โครงการจัดทาแผน
ชุม ประจาปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 4,640.- บาท
4. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ดาเนินงาน หมวดรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ประเภทรายจ่าย โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 11,050.- บาท
รวมยอดโอนทั้งหมด จานวน 69,000.- บาท
ประธานสภา อบต.

ถามทีป่ ระชุมว่ามีผู้ใดแก้ไขจุดไหนอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขจุดไหนเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ประธานปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ยุพาภรณ์ รักษาคุณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1
นายนิเวช กันธิยะ
คณะกรรมการ
นิเวช กันธิยะ
2
นายณัฐวุฒิ ตากันทา
คณะกรรมการ
ณัฐวุฒิ ตากันทา
3.
นายสุภาพ จันทรา
คณะกรรมการ
สุภาพ จันทา
(ลงชื่อ)

วิรัช สุใจจา
(นายวิรัช สุใจจา)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

