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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ - สกุล
นายมิทชัย มงคล
นางรัชนี แสนเยีย
นายภักดี ไชยราช
นายสุนทร โกพล
นายศักดิ์ชาย วีระพล
นางสาราญ คาป้อง
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
นายชานาญ วังกะธาตุ
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
นายชาญชัย พลโลก
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นายกฤตยชญ์ พลโลก
นางมะลิศรี บางศิริ
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
นายจีระวัฒน์ แสนคา

ตาแหน่ง
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมูที่ ๕
รองประธานสภา
ส.อบต. หมูที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ประธานสภา
ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ลายมือชื่อ
มิทชัย มงคล
รัชนี แสนเยีย
ภักดี ไชยราช
สุนทร โกพล
ศักดิ์ชาย วีระพล
สาราญ คาป้อง
เพ็ญศรี พลชา
ชานาญ วังกะธาตุ
คามั่น โคตรสุวรรณ
ศรีสวาท ใยสุวงษ์
ชาญชัย พลโลก
นออินทร์ ยะสะกะ
กฤตยชญ์ พลโลก
มะลิศรี บางศิริ
สุวิทย์ อรรคศรีวร
จีระวัฒน์ แสนคา

หมายเหตุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๗ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
๓
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๔
นายกิตติ จันทะนะ
๕
นายฤทัย เรทนู
๖
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๗
นางสาวณัฐกมล ดวนลี

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภา
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
จนท.วิเคราะห์ฯ
หน.สานักปลัด

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประหยัด พลโลก
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
กิตติ จันทะนะ
ฤทัย เรทนู
ไพรสน โสที
ณัฐกมล ดวนลี

หมายเหตุ

ปลัด อบต.
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เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เลขานุการสภา - เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จากนั้นดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระในงานปริวาสกรรม เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดนาเจริญ ม.๕
บ้านนาคอย
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐- ๒๕๖๒)
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องพิจารณาเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพระในงานปริวาสกรรม เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดนาเจริญ ม.๕ บ้านนาคอย
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ

4

เลขานุการสภา-

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มในสาระสาคัญในรายงาน การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุมสภา -

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
นายนออินทร์ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หมู่ ๘ อยากเสนอขอขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่าไปฉางข้าวครับ
นักวิเคราะห์ฯ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขยายเขตไฟฟ้าถ้าจะเสนอ
เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปีในแผนสามปีมีโครงการแล้วครับ ส่วนจะหยิบโครงการไหนมา
ดาเนินการขึ้นอยู่กับมติของประชาคมหมู่บ้าน/ตาบลและนโยบายของทางคณะบริหารครับ
นางสาราญ- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอสอบถามโครงการ
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.๔ เมื่อไรจะดาเนินการคะ
นายประหยัด- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ม.๔ การตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับแบบแปลนทาให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ดังนั้น
กองช่างจะเสนอขออนุมัติจากสภาปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อนจะเข้าไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประธานสภา – สาหรับระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการครับ
พ.ต.ต.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาหรับปี ๒๕๖๐ นี้ ซึ่งทางสภาก็ได้มีการปรับปรุงเป็นประจาทุกปี สาหรับปีนี้
สาระสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง คือวิสัยทัศน์ของ อบต.หนองย่างชิ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดและบริบทของตาบลในส่วนของเนื้อหาอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย ผมขออนุญาต
ทางสภาอ่านรายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่าน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ( รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประธานสภา – มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้หรือไม่
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครับ ท่านใดเห็นชอบให้
ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบให้ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐- ๒๕๖๒)
ประธานสภา – สาหรับระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการครับ
พ.ต.ต.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพิจารณาร่างแผน
พัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ ) นี้ ซึ่งทางสภาก็ได้มีการปรับปรุงเป็นประจาทุกปี สาหรับปีนี้ ถึง
กาหนดระยะเวลาการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาตาบลหนองย่างชิ้น ผมขออนุญาตทางสภาอ่านรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐๒๕๖๒ ) ตั้งแต่ต้นจนจบตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ( รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ)
ประธานสภา – มีสมาชิกท่านใดจะจะซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของร่างแผนพัฒนาสามปี
๒๕๖๐- ๒๕๖๒)ฉบับนี้หรือไม่เชิญครับ
นายนออินทร์- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเป็นห่วงเรื่องน้าเพื่อ
การเกษตร ปัจจุบันค่อนข้างแล้ง ผมอยากให้พิจารณาเรื่องแหล่งน้าเพื่อการเกษตรควรจัดให้มี
เพียงพอ
ประธานสภา- มีท่านอื่นจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี
( ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ ) ครับ ท่านใดเห็นชอบให้ประกาศเป็นแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ )
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา –เห็นชอบให้ประกาศเป็นแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้นเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องพิจารณาเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ทางคณะบริหารดาเนินการ
นายกเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับระเบียบวาระนี้
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งจึงจัดทา โครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง เพื่อ
ถวายเป้นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ปั้นโอ่ง
ซีเมนต์ ๕,๐๐๐ ใบ โดยกาหนดให้ อปท. ปั้นโอ่งแห่งละ ๕๐ ใบ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ นี้ ดังนั้นทางคณะบริหารจึงขออนุมัติทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นเพิ่ม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ ) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ จานวน ๒ โครงการ
ข้อ ๕,๑ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน โครงกส
ร้างพื้นฐานที่จาเป็น คือ โครงการจัดซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตาบล
หนองย่างชิ้น เป้าหมาย ๕๐๐ ถุง งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ การคมนาคม
มีความสะดวกปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
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ข้อ ๕.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้งตาบลหนองย่างชิ้น เพื่อปั้นโอ่งกัก
เก็บน้าในการป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนตาบลหนองย่างชิ้น จานวน ๕๐ ใบ งบประมาณ
๕๕,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนตาบลหนองย่างชิ้นมีภาชนะที่สามารถเก็บน้าไว้
อุปโภคบริโภคหากเกิดปัญหาภัยแล้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด
ประธานสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเกี่ยวกับโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่ม
โครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ ) จานวน ๒ โครงการ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้เพิ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ ) โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา -เห็นชอบให้เพิ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ –๒๕๖๑) เป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
- ไม่มี
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดประชุม แต่เพียงแค่นี้ ขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น โดยแต่งกายสุภาพ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
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( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุนทร โกพล
)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

