รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
วิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
วันที่ 10 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
***************************************
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นายคามูล ลามุล
2. นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
3. นายเกียน พันธะรี
4. นางสุขาวดี มิลวงค์
5. นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
6 นางรัก ขันแสง
7. นางสมหวัง สายสินธ์
8. นางญานิกา ลดสีดา
9. นางอารมณ์ วงค์เจริญ
10. นายประยูร จันทร์สม
11. นางจรวย รักษาผล
12. นางวิลัย ชนาสิทธิ์
13 นายมนตรี อ่อมไหล
14. นายนภเชตป์ ปุสธรรม
15 นางอุบล ตินะโส
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.

นายเสถียร ถานาศรี
นายสุพรม พิณรัตน์

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รอง ประธาน ฯ
ส.อบต.ม.1
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.9
ส.อบต. ม.10
ส.อบต.ม.10
เลขานุการรสภา ฯ

ลายมือชื่อ
คามูล ลามุล
สมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
เกียน พันธะรี
สุขาวดี มิลวงค์
อนัญญา จันทะมาตย์
รัก ขันแสง
สมหวัง สายสินธ์
ญานิกา ลดสีดา
อารมณ์ วงค์เจริญ
ประยูร จันทร์สม
จรวย รักษาผล
วิลัย ชนาสิทธิ์
มนตรี อ่อมไหล
นภเชตป์ ปุสธรรม
อุบล ตินะโส

ตาแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
/5. นายหนูกัน...

ลายมือชื่อ
เสถียร ถานาศรี
สุพรม พิณรัตน์

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

-2ที่

ชื่อ – สกุล

3.

นายหนูกัน โคตรสุวรรณ

4.

นางวิชญา เขตโสภา

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หนูกัน โคตรสุวรรณ
โพน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน วิชญา เขตโสภา
ตาบลโพน

หมายเหตุ

-3เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคามูล ลามุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ได้
กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายคามูล ลามุล
-เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มอบหมายให้เลขานุการแจ้งที่ประชุม
ประธาน ฯ
ทราบ
นางอุบล ตินะโส
- ตามที่ได้แจ้งเรื่องโครงการ ”จังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4/2557และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.
กาหนดออกบริการพี่น้อง ประชาชนอาเภอคาม่วง ในวันที่ 9 มกราคม
2557 ณ โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ ไปแล้วนั้น เนื่องจากจังหวัด ฯ
ได้แจ้งเลื่อนกาหนดการออกหน่วยจากเดิม เป็นวันที่ 15 มกราคม 2557
ในการจัดเตรียมก็ต้องดาเนินการเช่นเดิม แต่มีเวลาเตรียมการเพิ่มขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน วิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
นายคามูล ลามุล
- สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โพน วิสามัญสมัย
ประธาน ฯ
ที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว วันนี้ขอให้ตรวจสอบให้
ละเอียด หากท่านใดเห็นว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง ขอให้ทักท้วง ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ที่ประชุม
-ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมใช้เวลาประมาณ 20 นาที ไม่มีผู้ทักท้วง
นายคามูล ลามุล
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ท่านใดทักท้วง
ประธานสภาฯ
ขอให้ลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
หรือไม่
/ที่ประชุม...
ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
ไม่มี

/ระเบียบวาระ...
-4ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายคามูล ลามุล
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนตาบลโพน
นายเสถียร ถานาศรี องค์การบริหารส่วนตาบลโพน มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณ
นายก ฯ
บางรายการโดยที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนรายละเอียดขอมอบให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล และรองนายก ฯ หนูกัน โคตรสุวรรณ ชี้แจงรายละเอียดต่อ
ที่ประชุม
นายหนูกัน โคตรสุวรรณ - รายการที่จาเป็นจะต้องตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากมีความจาเป็นต้อง
รองนายก ฯ
เบิกจ่ายแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จานวน 3 รายการดังนี้
โอนเพิ่มรายการที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ใช้สอย รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ รายการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บาบัดทุกข์บารุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 200,000.-บาท
โอนเพิ่มรายการที่ 2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์(แบบพกพา) โน้ตบุ๊ค มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก 2(core) มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHZ จานวน 1 หน่วย มี
Ram ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี Hardisk ความจุดไม่น้อย
กว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย มีจอภาพชนิด WXGA ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000.-บาท
โอนเพิ่มรายการที่ 3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์สานักงาน โดยจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู ฉลากประหยัด
/ไฟเบอร์…

-5ไฟเบอร์ 5 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,500.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
โอนลด รายการที่ 1
ด้าน บริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชนงาน ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ก่อสร้างถนน คสล.รายการ ก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 6 (สายสายบ้านนายยุวศักดิ์ ประชาชิตร- บ้านนายนิกสัน วงศ์จรัส)
รายการที่ 2
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. รายการ ก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ 8 (สายสายบ้านนายประเสริฐ นาชาฤทธิ์- บ้านนายบัวฮอง นันทะวิจิตร)
รายการที่ 3
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ก่อสร้างรางระบายน้า รายการ ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 10
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายค่าก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายบ้านนายประเสริฐ นาชาฤทธ์-บ้านนาย
บัวฮอง นันทะวิจิตร จานวน 19,000.-บาท
นายคามูล ลามุล
- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทุกท่าน พิจารณาว่าจะ
ประธาน ฯ
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามที่รองนายก ฯ เสนอหรือไม่ ขอให้ลงมติ
ที่ประชุม
ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ
นายคามูล ลามุล
- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทุกท่าน พิจารณาว่าจะ
ประธาน ฯ
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามที่รองนายก ฯ เสนอหรือไม่ ขอให้ลงมติ
ที่ประชุม
ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
นายคามูล ลามุล สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ถ้ามีขอเชิญเสนอ
ประธานสภา ฯ
นายคามูล ลามุล มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่
ประธานสภา ฯ ไม่มี-

/นายคามูล…
-6นายคามูล ลามุล
ประธานสภา ฯ

กล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
อุบล ตินะโส
(นางอุบล ตินะโส)
เลขานุการสภาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม
คามูล ลามุล
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาฯ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน

