รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕8
วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
**************************
17 คน
2 คน
5 คน

ผู้มาประชุม
ผู้ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
(สมาชิกครบองค์ประชุม)
เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๐๐ น.
ประธานสภาฯ
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้มีสมาชิกขาดประชุม 1 ท่าน ได้แก่นายอ้วน มีพานทอง
1.1 แจ้งโครงการ (BIKE FOR MOM) ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 25589 ( BIKE FOR MOM) ในวันอาทิตย์ที่ 16
สิงหาคม 2558 เชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับ
1.2 แจ้งสัตว์น้าประจาจังหวัดศรีสะเกษ “กบนา” เป็นสัตว์ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ให้
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า “กบนา” เป็นสัตว์ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ
1.3 ขอแสดงความดีใจกับหมู่ที่ 6 ได้รับเป็นแม่ดีเด่น คุณแม่มณีรัตน์ กุลวงษา

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
(วาระที่ ๒ ขั้นการแปรญัตติ)
ตามที่สภา อบต. หนองฉลองได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 และคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งให้สมาชิกที่มี
ความประสงค์จะส่งคาแปรญัตติเสนอคาแปรญัตติในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕8 ถึง
วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๕8 ก็ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง
สมาชิก อบต. ม.9 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดส่งคาแปรญัตติต่อ

ประธานสภาฯ

นางพรรณี รัตนาพันธ์

-๒-

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการแปรญั ตติ และคณะกรรมการแปรญั ตติไ ด้ประชุมในวัน ที่ 14 สิ ง หาคม
2558 เวลา ๐๘.๓๐ น. และคณะกรรมการได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ค งร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
ขอมติที่ประชุมตามที่สมาชิกเสนอให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕9 วาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติ
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
5.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
(วาระที่ ๓ ขั้นการให้ความเห็นชอบ)
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 วาระที่ ๓
ขั้นการให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบโดยเอกฉันท์
ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยขั้นตอนต่อไปนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลองก็จะได้
นาร่างดังกล่าวเสนอเพื่อให้นายอาเภอขุขันธ์พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
ขอพักการประชุม 15 นาที

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในประเด็นอื่นหรือไม่เชิญครับ
นางพรรณี รัตนาพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 แจ้งไฟฟ้าดับตั้งแต่หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 9 ตลอดแนว อยากให้ท่านประธาน
ติดตามให้หน่อยว่าเป็นเพราะอะไร และอีกเรื่องจะปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม
ซอยกลางแต่มีศาลาประชาคมบังวิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะแก้ไขอย่างไร
นางบุญชิน ทองมนต์ สมาชิก อบต. ม.1 มีเรื่องแจ้งดังนี้
1. ขอให้แก้ไขปัญหาน้าไม่ไหลไปตามจุดที่ต้องการ
2. ขอให้สร้างบล็อกเพื่อเป็นช่องระบายน้า
3. ขอให้แก้ไขท่อระบายน้าหน้าบ้านแม่สนอง ทองมนต์ สูงทาให้น้าไม่ไหล
4. ถนนทางทิศตะวันออกขอให้ซ่อมแซมลงลูกรังแก้ไขให้ด้วยค่ะ
นางปราณี จันคะนา สมาชิก อบต. ม.5 ท่านผู้ใหญ่ฝากเรื่องมาสอบถามว่าทาง อบต.จะเข้าไปซ่อมแซมคลองให้
ตอนไหนเพราะตอนนี้มีน้ากัดเซาะถนนแล้ว ฝากเร่งแก้ไขด้วยค่ะ
นายวัฒนะ ทองมนต์ สมาชิก อบต. ม.2 แจ้งเดือดร้อนเรื่องถนนคลอง2 ตอนนี้สัญจรลาบากเร่งแก้ไขให้ด้วยครับ
นางสนิท ชาบุญมี
รองประธานสภาฯ ม.2 เรียนปรึกษาเปลี่ยนศาลาประชาคมบ้านนิคมซอยกลางให้เป็นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามจะทาได้ไหม
นายดุสิต อินทะเสน สมาชิก อบต. ม.6 ขอเสริมจากนางพรรณี รัตนาพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 ศาลาประชาคม
บังวิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจริงดูแล้วไม่สวยงาม ซึ่งเรื่องนี้ก็ขอฝากท่านนายกประสาน
กับท่านผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อหารือและขอมติจากชาวบ้านขอให้ ยก
ศาลาประชาคมให้เป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายไกรศักดิ์ ประภาสัย สมาชิก อบต. ม.1 อยากให้ท่านนายกคุยกับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของตาบลนิคมพัฒนา
เรื่องน้าว่าจะทาอย่างไรให้เขาเปิดน้าให้ไหลเข้ามาในเขตตาบลเราได้

-๓นางพรรณี รัตนาพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 ฝากท่านนายกคุยเรื่องผนังกั้นน้ากับตาบลนิคมพัฒนา เพราะผนังกั้นน้า
สูงมากน้าไม่สามารถไหลมาได้ และขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดยาวตรงหน้าบ้านเจ้ปลา
ให้ด้วยค่ะ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายกฯ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่
เคารพทุกท่านครับ ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ส่วนปัญหาที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายมาก็จะรับ
ไปพิจารณาเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ประธานสภาฯ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีก ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฉลองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕๕8 ขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึก
(นางปานจิต แสนทวีสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง
ลงชื่อ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสนิท ชาบุญมี)
รองประธานสภาฯ/สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
ลงชื่อ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน พวงอินทร์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
ลงชื่อ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณี รัตนาพันธ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบัญชา เพ็ญจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง

