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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๓
นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๔
นายศักดิ์ชาย วีระพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ศักดิ์ชาย วีระพล
๕
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๖
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๗
นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล
๘
นายสีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
สีสวาท ใยสุวงษ์
๙
นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๑๐ นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๑๑ นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๑๒ นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๑๓ นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
๑๔ นายจีระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคา
๑๕ นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ
๑๖ นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
๓
นายกิตติ จันทะนะ
๔
นายฤทัย เรทนู
๕
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๖
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๗
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
๘
นายรติพล จันทะนะ

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

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

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เลขาสภา
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เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอนุมัติเงินทุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
๑) โครงการเลี้ยงโค หมู่ ๒
๒) โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ม.๔ บ้านโนนสะอาด
๓) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.๕ บ้านนาคอย
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภาเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มในสาระสาคัญในรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภา – มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้ดาเนินการ
นายชานาญ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามทีม่ ติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕,๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๐ แล้ว ต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ว โมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยสภาฯ มีมติรับหลักการใน
วาระที่ ๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. และได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
มติที่ ป ระชุ มคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวัน ที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ ง
ประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองย่างชิ้น คณะกรรมการแปรญัตติและเจ้าหน้าที่
งบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมด และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้นได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น หัว หน้าสานักงานปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและผอ.กองช่างเข้าร่วมชี้แจง และได้ใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียดใน
ร่ างข้อ บั ญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ๒๕๖๐ อย่างรอบคอบแล้ ว ประกอบกับ ไม่ มี
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น หรื อมีส มาชิกสภาฯท่านใดยื่น เสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองย่างชิ้นได้เสนอต่อสภาในวาระแรก จึงเรียนมาเพื่อให้สภาทราบและพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม – รับทราบและเห็นสมควรให้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
( วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ )
ประธานสภา - เรียนคณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติและได้รายงานผลการประชุมให้สภา ฯ ทราบไปแล้วนั้น ซึ่งไม่มีผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕ตๆ จึงมีมติที่ประชุมให้คงไว้ตามร่างเดิม มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและข้อซักถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ เห็นชอบในมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ คงไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา – เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ คงไว้ตามร่างเดิม
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง

4

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอนุมัติเงินทุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
๑) โครงการเลี้ยงโค หมู่ ๒
๒) โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ม.๔ บ้านโนนสะอาด
๓) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.๕ บ้านนาคอย
ประธานสภา - ในระเบียบวาระนี้มีตัวแทนผู้เสนอโครงการมาชี้แจงโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านเลขาสภา
เป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสาหรับวันนี้มีโครงการ
เสนอเข้ามาเพื่อให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติ มี ๓ โครงการ คือ
๑) โครงการเลี้ยงโค หมู่ ๒
๒) โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ม.๔ บ้านโนนสะอาด
๓) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.๕ บ้านนาคอย
ดังนั้นผมจะอ่านรายละเอียดโครงการและให้สภาพิจารณาอนุมัติโครงการทีละโครงการ
รายละเอียดโครงการมีดังนี้
โครงการเลี้ยงโค หมู่ ๒
๑.๑ โครงการเลี้ยงโค หมู่ ๒
๑.๒ หลักการและเหตุผล
๑.๒.๑ สภาพปัญหา เนื่องจากมีเกษตรกรครัวเรือนด้อยโอกาส ขาดแคลนโค- กระบือใช้ประโยชน์
- ทาการเกษตร/ ภาคเกษตร เช่น ใช้แรงงาน มูลสัตว์ ฯลฯ
- เพิ่มรายได้ลดต้นทุนทาการเกษตร
๑.๒.๒ โคในภาคการเกษตรมีจานวนลดลง เห็นควรส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีโอกาสเลี้ยง เพื่อแก้ไขตาม
สภาพปัญหา ให้แก่เกษตรกร โดยมีหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป
๑.๓.๓ พื้นที่มีศักยภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงโค เช่นพื้นที่สาธารณะมีแหล่งวัตถุดิบ อาหารสัตว์เพียงพอ
๑.๓ วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงโค เพิ่มมากขึ้นทุกครัวเรือน ทาให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง รายได้
เพิ่มขึ้น
๑.๔ เป้าหมายการส่งเสริม
เป้าหมายหลัก - เกษตรกรหมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างชิ้นที่ยังขาดแคลนโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก
เป้าหมายรอง - เพิ่มศักยภาพการผลิตโคในชุมชน
๑.๕ พื้นที่ดาเนินการ
- หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างชิ้น
๑.๖ ระยะเวลาดาเนินการ
-ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔
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๑.๗ งบประมาณ
ขอรับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เป็นเงิน ๑๑๕,๔๑๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)
- ค่าพันธุ์โคแม่พันธุ์ ๕ ตัว ๆ ละ ๒๓,๐๘๒ บาท ( สองหมื่นสามพันแปดสิบสองบาทถ้วน)
๑.๘ รายละเอียดกิจกรรม
จัดซื้อโคแม่พันธุ์ ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกษตรกรลดต้นทุนการเกษตร ต้นทุนการผลิต
๒. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายการผลิต
๓. ขจัดปัญหาหนี้นอกระบบ
๑๐.๑๐ ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ) วารุณี ครโสภา
(นางวารุณี ครโสภา)
เลขานุการ
๑๐.๑๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ลงชื่อ) วรศักดิ์ พลหาญ
(นายวรศักดิ์ พลหาญ)
ประธานกลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ ๒
๑๐.๑๒ ผู้เห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ) รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

๑๐.๑๓ ผู้อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ) ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เลขานุการสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามในรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
อนุมัติโครงการ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการโปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบให้อนุมัติโครงการ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
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โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๔
๑. ชื่อโครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองหมู่ที่ ๔
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทานาใช้ปุ๋ยคอกจากมูลโคทาเป็นปุ๋ย
บารุงดินในนา และหลังจากเสร็จฤดูกาลทานาแล้วราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงโคควบคู่
กันไปเป็นอาชีพเสริมและเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีบารุงดินในนา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพหลักและอาชีพเสริม
๓.๒ เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
๓.๓ เพื่อให้เกษตรกรสามารถร่วมกลุ่มกันได้
๓.๔ เพื่อไม่ให้เกษตรกรเป็นหนี้นอกระบบ
๔. เป้าหมาย
-ชาวบ้านในหมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาดจัดตั้งกลุ่มโครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองขึ้นมา มีสมาชิกในกลุ่ม
จานวน ๒๐ คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
-ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕
๖. งบประมาณ
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เป็นเงิน ๑๑๕,๔๑๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)
๗. รายละเอียดกิจกรรม
-จัดซื้อโคพันธุ์พื้นเมืองตามโครงการโค ๑๐ ตัว ตัวละ๑๑,๕๔๐ บาท รวมทั้งหมด ๑๑๕,๔๑๐ บาท
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้
๘.๒ สามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในการผลิต
๘.๓ สามารถลดปัญหาหนี้นอกระบบได้
๘.๔ สามารถนามูลโคมาเป็นปุ๋ยบารุงดินในนาได้
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๙. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ) นิสาชน แก้วพิกุล
(นางนิสาชน แก้วพิกุล)
เลขานุการ
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ลงชื่อ) สุขสวัสดิ์ ธงยศ
(นายสุขสวัสดิ์ ธงยศ)
ประธานกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ ๔
๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ) รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ) ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เลขานุการสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามในรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
อนุมัติโครงการ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการโปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบให้อนุมัติโครงการ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
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โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง หมู่ที่ ๕
๑. หลักการและเหตุผล
พื้นที่บ้านนาคอยเป็นอีกพื้นที่เกษตรกรเลี้ยงโค โคพันธุ์พื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพ
เสริมและเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชนบทมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มี
ความสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ ให้มีความสาคัญในการสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวให้เกษตรมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นจึงจัดทาโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมืองให้ยั่งยืน
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้
๓. เป้าหมายในโครงการ
จัดซื้อแม่โคพันธุ์ดี จานวน ๖ ตัว
๔. สถานที่ดาเนินการ
บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕ ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม
๕. งบประมาณ
๑๑๕,๔๑๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (เป็นโครงการต่อเนื่อง)
๗. วิธีดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมืองจัดซื้อแม่โคพันธุ์เมืองให้กับสมาชิกเกษตรกรยืมเลี้ยง
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมือง มีความยั่งยืน
๘.๒ เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๘.๓ เกษตรกรพึ่งตนเองได้
๘.๔ รายงานผลการดาเนินงาน
๙. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ) พรภิรมย์ ไชยราช
(นายพรภิรมย์ ไชยราช)
ประธานกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านนาคอย หมู่ที่ ๕
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๑๐. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ) รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ) ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เลขานุการสภา – มีสมาชิกท่านใดจะซักถามในรายละเอียดโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
อนุมัติโครงการ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการโปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบให้อนุมัติโครงการ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายก อบต. – เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ทางสภาของเรามีการ
อนุมัติโครงการต่างๆ ทุกปี ผมอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อติดตามโครงการให้
เป็นรูปธรรม จะได้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
นางสาราญ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ที่ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การตั้ง
คณะกรรมการดิฉันเห็นด้วยคะ แต่ควรมีสมาชิก อบต. ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อยสองคน
และมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคะ
นายชานาญ- เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ที่ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอก่อน
จะอนุมัติโครงการควรมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการก่อนจะนาเข้าสภา
เลขานุการสภา- การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ ของ อบต. มีการทาคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วครับ
อยู่ที่ว่าตั้งแล้วมีการปฏิบัติตามคาสั่งหรือไม่
นายก อบต.- ในการแต่งตั้งคณะกรรมการควรมีฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และจนท.ที่รับผิดชอบร่วมด้วย
ยกตัวอย่างโครงการ ของ สปสช.จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและมีคณะกรรมการ
ประเมินโครงการทุกปี
น.ส.ณัฐกมล - เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ที่ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ตามระเบียบสัดส่วนคณะกรรมการจะมี คณะ
บริหาร ๒ คน สมาชิก อบต. อย่างน้อย ๒ คน จนท.ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย ๒ คน ตัวแทน
ประชาคมอย่างน้อย ๒ คน
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เลขานุการสภา – การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการถือเป็นเรื่องที่ดี เราไม่ได้ไปจับผิดแต่เรา
ไปให้คาแนะนาและกาหนดกรอบในการปฏิบัติและเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย
พ.ต.ต.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ที่ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมว่าน่าจะมี
การติดตามประเมินผลทุกโครงการที่ดาเนินการมาแล้วของ อบต. ประเมินแล้วจะทาให้ทราบว่า
โครงการนั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ ทาให้ อบต.มีฐานข้อมูล ถ้าคุ้มค่าประชาชนได้รับ
ประโยชน์หรือยั่งยืนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อ ถ้าไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ก็
ควรยกเลิกโครงการ จากนั้นหาโครงการใหม่มาทาจะดีกว่า
ประธานสภา – ผมขอมติที่ประชุมเลยครับว่าเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคระกรรมการติดตามประเมินผลโครงการโปรด
ยกมือ
มติที่ประชุม- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ๒ คณะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ประกอบด้วย
๑) นายยุทธพงศ์ สะวรรณพรหม นายก อบต.
เป็นประธาน
๒) นายกิตติ จันทะนะ
รองนายก อบต.
เป็นรองประธาน
๓) นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
เป็นกรรมการ
๔) นางสาราญ คาป้อง
รองประธาน
เป็นกรรมการ
๕) นายชานาญ วังกะธาตุ
สมาชิก อบต. ม.๖
เป็นกรรมการ
๖) นายสุนทร โกพล
สมาชิก อบต. ม.๓
เป็นกรรมการ
๗) นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ ปลัด อบต.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๘) นางสาวณัฐกมล ดวนลี
หัวหน้าสานักงานปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ประกอบด้วย
๑) นายประหยัด พลโลก
รองนายก อบต.
เป็นประธานอนุกรรมการ
๒) นายฤทัย เรทนู
เลขานุการนายก
เป็นอนุกรรมการ
๓) นายคามั่น โคตรสุวรรณ
สมาชิก อบต. ม.๑
เป็นอนุกรรมการ
๔) นายชาญชัย พลโลก
สมาชิก อบต. ม.๒
เป็นอนุกรรมการ
๕) นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
สมาชิก อบต. ม.๒
เป็นอนุกรรมการ
๖) นายมิทชัย มงคล
สมาชิก อบต. ม.๓
เป็นอนุกรรมการ
๗) นายศักดิ์ชาย วีระพล
สมาชิก อบต. ม.๔
เป็นอนุกรรมการ
๘) นายภักดี ไชยราช
สมาชิก อบต. ม.๕
เป็นอนุกรรมการ
๙) นางสาวเพ็ญศรี พลชา
สมาชิก อบต. ม.๕
เป็นอนุกรรมการ
๑๐) นางรัชนี แสนเยีย
สมาชิก อบต. ม.๖
เป็นอนุกรรมการ
๑๑) นางมะลิศรี บางศิริ
สมาชิก อบต. ม.๗
เป็นอนุกรรมการ
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๑๒) นายกฤตยชญ์ พลโลก
๑๓) นายนออินทร์ ยะสะกะ
๑๔) นายจีระวัฒน์ แสนคา
๑๕) นางเสาวลักษณ์ อ่อนสกุล
๑๖) นายศักดิ์ศรี ไชยภักดี
๑๗) นางพัชรา ธงยศ

สมาชิก อบต. ม.๗
สมาชิก อบต. ม.๘
สมาชิก อบต. ม.๘
รองปลัด อบต.
ผองกองการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานสภา- มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
พ.ต.ต.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ที่ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอ
ปรึกษาหารือเรื่องการขอสนับสนุนรถจาก กทม.เช่นรถบรรทุกน้า รถกระเช้า รถดับเพลิง ฯ ซึง่
แต่ละปีมีหลายหน่วยงานที่ขอสนับสนุนรถจาก กทม. ถ้าเราขอมาได้ งบประมาณที่ตั้งซื้อเราก้อ
สามารถโอนไปทาโครงการอื่นที่มีประโยชน์ได้ ประหยัดงบประมาณของ อบต. ซึ่งเรามี
งบประมาณอยู่อย่างจากัด ถึงแม้ว่าจะเป็นรถเก่าของ กทม. แต่ยังใช้งานได้ ทางสภามีความ
คิดเห็นอย่างงไรครับขอให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
นางมะลิศรี- ทาง อบต.มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่
พ.ต.ต.ไพรสน- ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
ประธานสภา - ในการขอสนับสนุนรถ จาก กทม. ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มผมมีความคิดเห็นว่าควรจะขอครับเพราะ
จะได้ประหยัดงบประมาณของ อบต. จะได้เหลืองบประมาณไว้พัฒนาด้านอื่นๆ ท่านอื่นมี
ความคิดเห็นอย่างไรครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้ทาหนังสือขอ
สนับสนุนรถจาก กทม. โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สาหรับวันนี้ขอปิดประชุมแต่
เพียงแค่นี้
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

