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ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง   ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ    
    1.1 ……………………………………………….……………….. 
    1.2 ……………………………………..…………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
  สมยัวสิามญั สมยัท่ี 3/2559  คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  2  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
  (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ)  คร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง   เพื่อทราบ       
3.1  ……………………………………………………………………. 

    3.2  …………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การก าหนดสมยัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล   
       ประจ าปี  พ.ศ. 2560   สมยัสามญั และสมยัแรกของปี พ.ศ. 2561 

    1.  สมยัท่ี 1   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี    1 – ๑5  เดือน  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕9   มีก าหนด   15   วนั 
     2.  สมยัท่ี 2   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี    2 – ๑6  เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕9   มีก าหนด   15   วนั 
    3.  สมยัท่ี 3   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี    1 – ๑5  เดือน  สิงหาคม     ๒๕๕9   มีก าหนด   15   วนั 
    4.  สมยัท่ี 4   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี    ๑ – ๑5  เดือน  ธนัวาคม     ๒๕๕9   มีก าหนด   15   วนั 

และสมยัแรกของปีถดัไป พ.ศ. 2561 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1 - 15  เดืธ์         ๒๕60  มีก าหนด   15   วนั 
 

4.2  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 

มติท่ีประชุม      สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  25  คน  มาประชุมวนัน้ี  จ  านวน..... .....คน 
   อนุมติั  จ านวน ..........................  เสียง 

  ไม่อนุมติั จ านวน ..........................  เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน ..........................  เสียง 
 
         4.3 ขออนุมติั... 
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4.3  ขออนุมติัโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2560  คร้ังท่ี…... 
 1. โอนลด  กองช่าง 
 ดา้น บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) 

ดา้น บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัฯ (00241) หมวด ค่าตอบแทน  รายการ  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้(กองช่าง)  งบประมาณตั้งไว ้ 276,600  บาท  เบิกจ่ายไปแลว้  34,084  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  233,515  บาท  ขอโอนลดคร้ังน้ี  จ  านวน  16,600  บาท  งบประมาณคงเหลือหลงัโอน  216,915  บาท 

 2. โอนเพิ่ม  กองช่าง 
 ดา้น บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน  เคหะและชุมชน (00240)  

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะฯ (00241)  หมวด ค่าบ ารุงรักษาและปรังปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภท  โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 5  ตั้งจ่ายจาก         
เงินรายได ้ (กองช่าง)  งบประมาณตั้งไว ้ 164,400  บาท  เบิกจ่ายไปแลว้   -   บาท  งบประมาณคงเหลือ  
164,400  บาท  ขอโอนเพิ่ม  16,600  บาท  รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน  181,000  บาท  รายละเอียด ดงัน้ี 

1.โครงการปรับปรุงผวิถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต   
(สายบา้นนายสุบิน – โรงฆ่าสัตว)์  บา้นโนนดินจ่ี  หมู่ท่ี 5 
STA 0+000  - STA  0+160  
- ปูแอสฟัลติกคอนกรีต  กวา้ง 4.50  เมตร ยาว  160  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร  
หรือมีพื้นท่ีปูผวิแอสฟัลติกไม่นอ้ยกวา่  720  ตร.ม.   
(ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโลก าหนด) 

    -ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  1  ป้าย 
    รวมงบประมาณท่ีต้องใช้ด าเนินโครงการท้ังสิ้น  181,000  บาท   

(-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  
รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 

มติท่ีประชุม      สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  25  คน  มาประชุมวนัน้ี  จ  านวน..... .....คน 
   อนุมติั  จ านวน ..........................  เสียง 

  ไม่อนุมติั จ านวน ..........................  เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน ..........................  เสียง 

4.3  ............................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง  อ่ืนๆ 
  5.1 …………..………………………………………………….. 

  5.2 ………………….……………….………………………….. 
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