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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
จานวนผู้เข้าประชุม ๑๕ คน
จานวนผู้ไม่เข้าประชุม ๑ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๓
นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
๔
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๕
นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๖
นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ
๗
นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๘
นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๙
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๑๐ นายศักดิ์ชาย วีระพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ศักดิ์ชาย วีระพล
๑๑ นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๑๒ นายจีระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคา
๑๓ นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๑๔ นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
๑๕ นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๓
นายกิตติ จันทะนะ
๔
นายฤทัย เรทนู
๕
นายประหยัด พลโลก
๖
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๗
พ.ต.ต.ไพรสน โสที
๘
นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
รองนายก อบต.
หน.สานักปลัด
นักวิเคราะห์ฯ
ผอ.กองช่าง

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

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
๒.สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
๒. สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภาเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มในสาระสาคัญในรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภา – มอบหมายให้เลขานุการสภาดาเนินการเชิญครับ
เลขานุการสภา –เรียนท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆอันอยู่ใน
กิจการสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สาหรับวันนี้จะเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ๑ คณะ คือ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารเสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อเสนอให้เสนอชื่อได้ไม่จากัดจานวน วิธีการเลือกให้นาวิธีการเลือก
ประธานสภา ฯ มาใช้โดยอนุโลม ลาดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิก อบต.เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ
ผู้เสนอ นายจีระวัฒน์ แสนคา
ผู้ถูกเสนอ นายกฤตยชญ์ พลโลก
ผู้รับรอง ๑) นายนออินทร์ ยะสะกะ
ผู้รับรอง ๒) นางมะลิศรี บางศิริ
ผู้เสนอ นายกฤตยชญ์ พลโลก
ผู้ถูกเสนอ นายชานาญ วังกะธาตุ
ผู้รับรอง ๑) นายชาญชัย พลโลก
ผู้รับรอง ๒) นางมะลิศรี บางศิริ
ผู้เสนอ นายนออินทร์ ยะสะกะ
ผู้ถูกเสนอ นางมะลิศรี บางศิริ
ผู้รับรอง ๑) นายศักดิ์ชาย วีระพล
ผู้รับรอง ๒) นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ผู้เสนอ นายชานาญ วังกะธาตุ
ผู้ถูกเสนอ นายภักดี ไชยราช
ผู้รับรอง ๑) นายสุนทร โกพล
ผู้รับรอง ๒) นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ประธานสภา – มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ผู้ที่
ได้รับการเสนอมาทั้ง ๔ ท่านนี้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ
มติที่ประชุม- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ประธานสภา - เมื่อมีมติได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือก เลือกประธาน
และเลขานุการกันเอง
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเลือก
๑. ประธานคณะกรรมการ คือ นายชานาญ วังกะธาตุ
๒. กรรมการ คือ นายภักดี ไชยราช และนางมะลิศรี บางศิริ
๓. เลขานุการ คือ นายกฤตยชญ์ พลโลก
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานสภา - เรียนผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้
ทางคณะบริหารเป็นผู้ดาเนินการ เชิญครับ
นายกเรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
บั ด นี้ ถึง เวลาที่ ค ณะผู้ บริ ห ารองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองย่า งชิ้น จะได้ เสนอร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น อีก
ครั้ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู้ บ ริห ารองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองย่ างชิ้น จึ งขอแถลงให้
ประธานสภา ฯ และสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานการคลั ง ตลอดจน หลั ก การและ
แนวนโยบายในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่าง
ชิ้น อ่ านรายละเอี ย ดในร่ างข้ อ บัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ๒๕๖๐ ตั้ง แต่ ต้ นจนจบ)
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ประธานสภา – ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม- เห็นชอบรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ประธานสภา-

เมื่อสภา ฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้วผมจะดาเนินการส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
กาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ มีกาหนด ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้น กาหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่าง
ชิ้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นผมขอ
มติที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดัวยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นายชาญชัย – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ
งบประมาณตอนนี้ได้ดาเนินโครงการเสร็จไปแล้วหลายโครงการไม่ทราบว่าพอจะมีเงินเหลือจ่าย
หรือไม่ เพราะผมอยากจะขอโอนงบประมาณมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์
ในหมู่บ้าน
นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าจะดาเนินการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ในหมูบ้าน ผมขอให้ทาเป็นภาพรวมทั้งตาบลไม่
อยากให้เฉพาะเจาะหมู่ใดหมู่หนึ่ง เพราะนั้นขอให้ท่าน ส.อบต. ทุกหมู่สารวจโครงการเร่งด่วนที่จะ
ดาเนินเข้ามาก่อน ถ้ามีงบประมารคงเหลือพอเพียงจะได้ดาเนินการให้ตามระเบียบ
นายกฤตยชญ์ -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ตอนนี้ชารุดจานวนหลายจุด ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา ผู้สูงอายุจะเดินทางไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดตอนกลางคืน จึงอยากจะขอความกรุณาท่านนายกมอบหมายให้ จนท.ที่
รับผิดชอบเข้าไปดาเนินการให้หน่อย
ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมต้องขออภัยท่าน
สมาชิกทุกท่านที่จะสามารถดาเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้ในช่วงนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนกาลัง
เร่งดาเนินการโครงการปั้นโอ่ง เพราะต้องทาให้ทันพิธีส่งมอบพร้อมกันในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
ดังนั้น ผมจึงอยากจะขอเลื่อนไปดาเนินการหลังวันที่ ๑๒ สิงหาคม ไปแล้ว ขอให้โครงการปั้นโอ่ง
เสร็จก่อน
นายก อบต. - พูดถึงเรื่องโครงการปั้นโอ่งทางอาเภอก็เร่งรัดรายงานยอดโอ่งมาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนั้น
ผมจึง ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านหลังจากเลิกประชุมในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ขอความร่วมมือ
ช่วยปั้นโอ่งร่วมกับ จนท.ของ อบต.และผู้เข้าร่วมอบรมด้วยครับเกรงว่าจะทาไม่ทันตามกาหนด
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สาหรับวันนี้ขอปิดประชุมแต่
เพียงแค่นี้
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ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
( นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

