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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1 นายคงฤทธิ์
รังสะอินทร์
ประธานสภา อบต.มวกเหล็ก
2 นางสดใส
สามี
รองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก
3 นางภาราดา
แดนวงศ์
เลขานุการสภา อบต.มวกเหล็ก
4 นายสมชาย
สุกปลั่ง
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 1
5 นายประเสริฐ
ชัยบุรัมย์
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 2
6 นายสุเทพ
นิ่มประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 2
7 นายนุกาน
มิลินทจินดา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 3
8 นางประณี
ไชยชนะ
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 3
9 นายสัมฤทธิ์
อุบลหอม
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 4
10 นางรุ่งฤทัย
นาสุทธิ
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 5
11 นายสะหัสสพงษ์
ป้องจิตตใส
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 6
12 นายลิขิต
บัวบาน
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 7
13 นายสมศักดิ์
พาที
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 7
14 นางน้าอ้อย
ตามประหัส
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 8
15 นายชนาภรณ์
อุบลหอม
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 9
16 นายประดิษฐ์
ลาดบาศรี
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 10
17 นายสมศักดิ์
แพทย์เสลา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 10
18 นายดารงค์ศักดิ์
คงสุข
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 11
19 นายประเสริฐ
นาคเม้า
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 11
20 นายชัยราช
วงศ์ศักดา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 12
21 นายใหม่
สุขสีดา
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 13
22 นายทวี
ตันเรือง
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 13

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางปฏิมา
2 นางณราตรี
3 นายประสงค์
4 นางสาวกรรญกร
5 นายณรงค์ฤทธิ์
6 นายสุรัตน์
7 นางสาวเมตตา
8 นางสาวนิธิมา
9 นางสาวสุวารี
10 นางจิภาภรณ์
11 นางสาวสุทธินี
12 นายประวิทย์
13 นางพรรณา
ผู้ขาดการประชุม
1. นายควัตตรี
2. นายบุญเสริม
3. นายอลงกรณ์
4. นายประสาท

สังฆะมณี
สนิทไชย
สามี
วาดเขียน
อินทพร
เทพจันทึก
ศิริสุทธิ์
ประทับศักดิ์
ว่องไพกุล
อุ่นอก
สิทธิสนธิ์
รามศรี
รอดนุสนธิ์

ตาแหน่ง
นายกอง อบต.มวกเหล็ก
รองนายก อบต.มวกเหล็ก
รองนายก อบต.มวกเหล็ก
เลขานุการนายก อบต.มวกเหล็ก
ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก
ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก
ที่ปรึกษา นายก อบต.มวกเหล็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผามล
พิทักษา
แพทย์เสลา
กวางทอง

สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 1
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 5
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 8
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 9

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมปลัด อบต.มวกเหล็ก ได้เรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมและเมื่อ
ตรวจสอบแล้วสมาชิกสภาฯ มาประชุม 21 คน ขาดประชุม - คน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและอบต.
พ.ศ. 2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2546 ข้ อ 56 การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
สมาชิกสภา ต้องมีสมาชิกสภาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ถึงจะเป็น
องค์ประชุม ดังนั้น
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีจานวนสมาชิกสภามากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน ฉะนั้นการ
ประชุ มสภาในวั น นี้ จึ ง มี ผ ลเป็ น ไปตามระเบี ย บ จึ ง ขอเชิญ สมาชิ ก สภาฯ เข้ า ห้ อ งประชุ ม และขอเชิ ญ
ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
“สวัสดีครับ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการ ท่านที่ปรึกษา ท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.มวกเหล็กทุกท่าน วันนี้เป็นวันเปิดประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ซึ่งขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ มาครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอดาเนินการประชุมเป็นไปตามวาระ” ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
1.1 เรื่องขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ประธานสภาฯ
ด้วยในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละแสดง
ความจงรั กภั กดี อาเภอมวกเหล็ กได้ก าหนดจัด งานพิธี ถวายพระพร ตั้ งแต่เ วลา
08.00 น. ณ บริเวณหอประชุมอาเภอมวกเหล็ก ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
-1.2 เรื่องโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก “ชาวมวกเหล็กร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
ประธานสภาฯ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้จัดทาโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก “ชาว
มวกเหล็กร่วมใจภักดิ์ รักษ์ สิ่งแวดล้อม” ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น. โดยจัดอบรมให้ผู้นาชุมชน เยาวชน และประชาชน จานวน 300 คน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในลักษณะบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการคืนธรรมชาติสู่ลาคลองมวกเหล็ก ฟื้นฟู
และอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง น้ าธรรมชาติ ใ ห้ ส ะอาดเกิ ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ และเพื่ อ ให้ ค ลอง
มวกเหล็กเป็นแหล่งน้าธรรมชาติได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลมวกเหล็กได้ตะหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้าธรรมชาติของ
พื้นที่ในตาบลมวกเหล็ก จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็กทุกท่าน
เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดกาหนดการที่แจกให้ทุกท่านได้รับทราบ
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
น.ส.สุวารี ว่องไพกุล
ผอ.กองคลัง

-ขอให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลมวกเหล็ก ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
-เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเป็นเอกฉันท์
เรื่องการรายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
-ขอเชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจงในรายละเอียด
-เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามเอกสาร
ที่แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น จะสรุปเงินรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 ดังนี้
เงินรายได้รับจริงรวมทั้งสิ้น ณ 31 กรกฎาคม 2557
38,059,053.64 บาท
เงินรายจ่ายจริง รวมทั้งสิ้น
21,050,831.29 บาท
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง
17,008,222.35 บาท
รับ เงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
จ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
รับจริง สูงกว่า จ่ายจริง

ทีประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 4
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
นางสาวนิธิมา ประดับศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

7,139,104.06 บาท
7,054,926.77 บาท
84,177.29 บาท

รับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3,789,926.00 บาท
จ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2,744,000.29 บาท
รับจริง สูงกว่า จ่ายจริง
1,045,926.00 บาท
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
เรื่องประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 ตามขั้นและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ในการประชุ มสมัยสามัญที่ 2/2558 ครั้งที่ 1
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
อาศั ย อ านาจตามความในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนา
ข้อ 17วรรค 2 สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนสามปี
ต่อสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลมวกเหล็ ก เพื่อให้ ความเห็ นชอบก่อนแล้ ว ผู้ บริห าร
ท้องถิ่น จึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป ข้อ 18 แผนพัฒนา
สามปีให้จัดทาและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุ นายนก่อนงบประมาณประจาปี
และหมวด 5 การน าแผนพั ฒ นาไปปฏิ บั ติ ข้ อ 24 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้
แผนพั ฒ นาที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว และน าไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ้ ง สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบรู ณ าการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ าเภอ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และ ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน องค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ ก จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม อีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มี
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสาหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ประธานสภาฯ
ขอเชิญปลัดภาราดา แดนวงศ์ชี้แจงรายละเอียด
นางภาราดา แดนวงศ์
-เรียน ประธานสภา รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภาฯ
ตาบลมวกเหล็ก ทุกท่าน
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสาหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้จัดทาประกาศคู่มือสาหรับประชาชนโดยอาศัย
อานาจตามความในมาตร 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ตาม มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ปิดไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดให้ยื่นคาขอ และให้เผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ นั้น
บัดนี้ คู่มือสาหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้จัดทาเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงขอประกาศใช้คู่มือสาหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ที่ประชุมฯ
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
-เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
-เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ 2558
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
นางสาวนิธิมา ประทับศักดิ์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ นางสาวนิธิมา ประทับศักดิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงขอ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงานงานบริหารงานทั่ว งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้บริหาร ) งบประมาณอนุมัติ 18,000.-บาท
ข้อความเดิม เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 BTU คุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ราคาลางตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงานงบประมาณตั้งจ่ายจากงบประมาณตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับปรากฏใน
สานักปลัด
ข้อความใหม่
แผนงานงานบริหารงานทั่ว งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้บริหาร ) งบประมาณอนุมัติ 18,000.-บาท

ที่ประชุมฯ
เวลา 12.00 น.
ระเบียบวาระที่ 4
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ

นางภาราดา แดนวงศ์
เลขานุการสภา

ข้อความเดิม เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
12,000 BTUหรือไม่น้อยกว่า คุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ราคาลางตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงานงบประมาณตั้งจ่ายจากงบประมาณตั้งจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งรับ
ปรากฏในสานักปลัด
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
พักรับประทานอาหาร
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็กเป็นผู้เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 และก่อนที่จะดาเนินการขอให้ท่านเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทางบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ที่
ประชุมสภาฯ ทราบ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและหัวหน้าส่วน
ราชการในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ขอเรียนขี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสาม
ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 251 ข้อ 22 ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจาปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 45 (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้มีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
นางปฏิมา สังฆะมณี
นายกฯ

สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ
วาระที่ 1 สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็
ได้
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้องกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานสภา
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
-ต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก นาเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุม
-บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมวกเหล็ ก จะได้ เ สนอร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาองค์ การบริหารส่ว นตาบลมวกเหล็ กและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว น
ตาบลมวกเหล็ก ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง การบริหารงบประมาณในปีที่
ผ่านมาภาระผูกพัน ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดาเนินงานในงบประมาณ
พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
35,247,944.61 บาท
1.1.2 เงินสะสม
3,591,354.47 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
14,983,773,27 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
นางภาราดา แดนวงศ์
เลขานุการสภาฯ
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จานวน - โครงการ
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน - โครงการ
บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จานวน 38,727,291.45
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
2,798,095.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
863,783.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
124,216.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
435,101.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
23,882,052.65 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
10,624,043.24 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,908,000.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 20,894,466.55 บาท
ประกอบด้วย
งบกลาง
1,443,783.01 บาท
งบบุคลากร
9,449,153.00 บาท
งบดาเนินการ
5,503,124.05 บาท
งบลงทุน
518,182.21 บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
3,980,224.28 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,745,129.77บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
760,697.00 บาท
3.งบเฉพาะการ
-ไม่ม-ี
เพื่อใช้ในการดาเนินการงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ดิฉันจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบรายจ่ายฯ ที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกฯ ล่วงหน้าไปแล้ว
-เมื่อท่านนายกอบต.มวกเหล็ก ได้แถลงงบประมาณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ
เลขานุการสภาชี้แจง
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลมวกเหล็ ก ทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงก่อนการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติดังนี้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 3 ว่าด้วย ญัตติ ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น ปรึ ก ษาในหลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ แ ละลงมติ ว่ า จะรั บ หลั ก การแห่ ง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้นมี
สมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่
-ไม่ม-ี

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์

นางภาราดา แดนวงศ์
เลขานุการสภาฯ
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์

ที่ประชุมฯ
นางภาราดา แดนวงศ์
เลขานุการสภาฯ

-เมื่อที่ประชุมได้พิจารณากันพอสมควรแล้ว ขอมติที่ประชุมด้วย
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก ท่านใดรับหลักการ แห่งร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลมวกเหล็ก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอให้ยกมือ
ท่าน สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก ท่านใดรับหลั กการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมวกเหล็ก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ยกมือ
-ขอเรียนให้ทราบถึงประเด็นในการพิจารณา มี 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มี ผู้ใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ และจะรับหลักการหรือไม่
-เมื่อที่ประชุมได้พิจารณากันพอสมควรแล้ว ขอมติที่ประชุมด้วย
สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก ท่านใดรับหลักการ แห่งร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลมวกเหล็ก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอให้ยกมือ
ท่าน สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก ท่านใดรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลมวกเหล็ ก เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ขอให้ยกมือ
-มีมติ รับหลักการ จานวน 20 ท่าน
ไม่รับหลักการ จานวน - ท่าน
งดออกเสียง จานวน 1 ท่าน (ประธานสภาฯ)
-ประเด็นที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติ เพื่อให้การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547ข้อ 103,104 และ 105
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้
เป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่
เกินหนึ่งในสี่ของจานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตาม
ความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ

ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
(2) ตาย
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้
นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
นายคงฤ ทธิ์ รั ง สะอิ น ท ร์ ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบ
ประธานสภาฯ
ให้ ที่ป ระชุมทราบแล้ ว ต่อไปผมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติร่า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 ว่าจะมีคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ จ านวนกี่ ท่ า น คื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนแต่ ไ ม่ เ กิ น เจ็ ด คน และเห็ น ควรเป็ น
คณะกรรมการการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ ขอเชิญเสนอพร้อมผู้รับรองอย่าง
น้อยสองคน
ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมที่เลือกครั้งก่อน ได้แก่
1. นายลิขิต
บัวบาน
2. นางน้าอ้อย ตามประหัส
3. นายสมชาย สุกปลั่ง
-มีท่านใดต้องการขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 ว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวนกี่ท่าน คือไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน
ที่ประชุมฯ
มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมเป็นเอกฉันท์
นางภาราดา แดนวงศ์
-ประเด็นที่ 3 ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณเป็นไปตาม
เลขานุการฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 49 และ50
นายลิขิต บัวบาน
-กระผมขอเสนอกาหนดวันแปรญัตติ จานวน 2 วัน คือ วันที่ 11-12 สิ งหาคม 2558
โดยกาหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม เพื่อพิ จารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 12
สิ ง หาคม 2558 แล้ ว รายงานผลการประชุ ม ให้ ป ระธานสภาฯ ทราบภายในวัน ที่ 13
สิงหาคม 2558 เพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้สภาฯ ทราบและพิจารณาต่อไป
นายคงฤ ทธิ์ รั ง สะอิ น ท ร์ -มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมฯท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาฯ
กาหนดวันแปรญัตติ ตามที่เสนอ ขอให้ยกมือ
ที่ประชุมฯ

นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์

- มีมติ เห็นชอบ
จานวน 20 ท่าน
ไม่เห็นชอบ
จานวน ไม่มี
งดออกเสียง
จานวน 1 ท่าน
1นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์ ประธานสภาฯ
-ประเด็นที่ 4 กาหนดวันประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ

ที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นางภาราดา แดนวงศ์

ประธานสภาฯ
นางรุ่งฤทธิ์ นาสุทธิ์

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 6
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์
ประธานสภาฯ
นางปฎิมา สังฆะมณี
นายก อบต.มวกเหล็ก

ประธานสภาฯ บริ ห ารส่ ว นต าบลมวกเหล็ ก เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 วาระที่ 2 ขั้น แปรญั ตติ และวาระที่ 3 ขั้ นลงมติใ ห้ ตราเป็ น
ข้อบัญญัติและขอเสนอกาหนดวัน ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ชั้น 3
โดยไม่แจ้งหนังสือเชิญประชุม
- มีมติ เห็นชอบ
จานวน 20 ท่าน
ไม่เห็นชอบ
จานวน –ไม่ม-ี
งดออกเสียง
จานวน 1 ท่าน ได้แก่
1นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์ ประธานสภาฯ
เรื่องทราบและพิจารณา
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญปลัดชี้แจง
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่
ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๔ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้การบริหารราชการของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมวกเหล็ก ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมดังนี้
๑.นายสะหัสสพงษ์
ป้องจิตต์ใส
๒.นายสมศักดิ์
แพทย์เสลา
๓.นางสาวเมตตา
ศิริสุทธิ์
ซึ่งคุณเมตตา ศิริสุทธิ ลาออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ก ไปแล้วนั้น และคุณเมตตา ศิริสุทธิ ได้ รับการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
ประชุม ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนใหม่ต่อไป
-ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภา เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และก่อน การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขอให้ทุกท่านเสนอได้เลยครับ
-ดิฉันนางรุ่งฤทัย นาสุทธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
ขอเสนอ นายนุกาน มิลทจินดา สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม
รับรอง 1.นายลิขิต
บัวบาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
2.นางประณี ไชยชนะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
เห็นชอบนายนุกาน มิลินทจินดา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทน
ตาแหน่งที่ว่าง เป็นเอกฉันท์
เรื่องอื่น ๆ
ต่อไป เป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
กาลังดาเนินการครับ ขอเชิญท่านนายกปฏิมา สังฆะมณี ชี้แจงรายละเอียด
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็กทุกท่าน ดิฉันจะแจ้งรายละเอียดเป็นข้อๆ ต่อไปนี้

ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

1.เรื่องกิจกรรมปั่นปันสุข ณ มวกเหล็ก
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อ
สุขภาพ และการท่องเที่ยวตาบลมวกเหล็ก ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12
สิงหาคม 2558 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย โดยมี
การบรูณาการทางานร่วมกัน ได้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ชมรมมวกเหล็ก
ไบค์คลับ รพ.สต.ทั้งสามแห่ง อุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย แขวงการทางมวกเหล็ก
สถานศึกษาในตาบลมวกเหล็ก ชมรมคนรักจักรยานมวกเหล็ก โดยการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน ผู้นาหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดประเภทการแข่งขัน
1.จักรยานประเภทรวม ปั่นเพื่อการกุศลและท่องเที่ยว VIP ระยะทาง 20 กิโลเมตร
2.จักรยานประเภทรวม ปั่นเพื่อการกุศลและท่องเที่ยว ระยะทาง 30 กิโลเมตร
3.การแข่งขัน จักรยานเสือหมอบ ระยะทาง 60 กิโลเมตร ชาย
4.การแข่งขัน จักรยานเสือหมอบ ระยะทาง 60 กิโลเมตร หญิง
5.การแข่งขัน จักรยานภูเขาและอื่น ๆ ระยะทาง 60 กิโลเมตร ชาย
6.การแข่งขัน จักรยานภูเขาและอื่น ๆ ระยะทาง 60 กิโลเมตร หญิง
การรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ค่าสมัครการ
ปั่น จานวน 400 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้จัดทาเสื้อปั่นปันสุข ณ มวกเหล็ก จาหน่ายตัวละ
199.-บาท รายได้หักค่าใช้จ่ายนาเข้าชมรมคนพิการองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาทุกท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลซื้อเสื้อ
2.เรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ก ปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ฮิลล์ไซค์ คันทรีโฮม
แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี และเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเจ้า
พระยาอภัยภูเบศ
3.โครงการฝึกทบทวน อปพร. กาหนดวันประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในวันที่ 11 สิงหาคม
2558 เวลา 10.00 น. จึงขอแจ้งสมาชิกสภาที่เป็น อปพร.อบต.มวกเหล็ก เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน
4. โครงการศึกษาดูงานของ อสม. กาหนดวันประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในวันที่ 11
สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
รับทราบ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ท่านต้องการสอบถาม อีกหรือไม่ ถ้าไม่
ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยไม่ทาหนังสือแจ้งครับ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) ภาราดา แดนวงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางภาราดา แดนวงศ์)
เลขานุการสภา/ปลัด อบต.มวกเหล็ก
(ลงชื่อ) คงฤทธิ์ รังสะอินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก

