การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
…………………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑. นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
๒. นายสมพร ธรรมนิยม
๓. นายธนชัย นิจอาคม
๔. นายสราวุธ เพชรไชย
๕. นายไพรัช ช่วยแก้ว
๖. นายพิทยา ทวิชสังข์
๗. นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
๘. นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์
ผู้ไม่มาประชุม

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

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

เฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
สมพร ธรรมนิยม
ธนชัย นิจอาคม
สราวุธ เพชรไชย
ไพรัช ช่วยแก้ว
พิทยา ทวิชสังข์
สุรศักดิ์ ชนะแก้ว
ทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์

นางอารีพร ภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายศักดิ์ชาย ไชยชานิ
๒. นายทรงวุฒิ ช่อผูก
๓. นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ
๔. นายสุริยา ถึงเจริญ

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ

ศักดิ์ชาย ไชยชานิ
ทรงวุฒิ ช่อผูก
กฤษณพงษ์ สังข์เทพ
สุริยา ถึงเจริญ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แจ้งอนุมัติโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
จานวน ๖๐ คน อบรมในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเพชรทอง
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- สอบถามสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความประการใดของ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วบ้าง
- ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์หรือแก้ข้อความ
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ค้างพิจารณา
- ตามที่เสนอสภาได้กาหนดวันเสนอคาแปรญัตติไว้ในวันที่ ๑๗ ๑๘ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๙ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม จึงมีมติให้ยืนตามร่างเดิม
- พักการประชุม ๑๐ นาที
- เปิดประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น.
- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระที่ ๓ การลงมติ
ซึ่งวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย และต่อไปนี้จะถามมติที่ประชุม
- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
- มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔
นายพิทยา ทวิชสังข์
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
- เสนอเปลี่ยนแปลงคาขวัญประจาตาบล
- ถามมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่นายพิทยา ทวิชสังข์ เสนอหรือไม่
- มีมติให้ใช้คาขวัญเดิมไปก่อนด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว

ประธานสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
ประธานสภา อบต.

/ปิดประชุม.....

-๒ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนชัย นิจอาคม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสราวุธ เพชรไชย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ

ประธานสภา อบต.
(นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

