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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
จานวนผู้เข้าประชุม ๑๖ คน
จานวนผู้ไม่เข้าประชุม - คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๒
นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๓
นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล
๔
นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๕
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมูที่ ๒
ศรีสวาท ใยสุวงษ์
๖
นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๗
นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๘
นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
๙
นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ
๑๐ นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๑๑ นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๑๒ นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
๑๓ นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๑๔ นายจีระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคา
๑๕ นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๑๖ นายศักดิ์ชาย วีระพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ศักดิ์ชาย วีระพล
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๗ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
๓
นายกิตติ จันทะนะ
๔
นายฤทัย เรทนู

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประหยัด พลโลก
กิตติ จันทะนะ
ฤทัย เรทนู

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๕
พ.ต.ต.ไพรสน โสที
๖
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๗
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์ฯ
หน.สานักปลัด
เลขานุการสภา

ลายมือชื่อ
ไพรสน โสที
ณัฐกมล ดวนลี
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ

หมายเหตุ

เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ )
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ( ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ )
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๐
ประธานสภา

-

ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
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เลขานุการสภา-

มติที่ประชุม -

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มในสาระสาคัญในรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
โปรดยกมือ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ )
ประธานสภา – เรียนท่านสมาชิก คณะบริหารทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเป็นผู้ชี้แจงครับ เชิญครับ
นักวิเคราะห์ฯ – เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร ท่านสมาชิก อบต.ที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบนี้
ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น นโยบายของคณะบริหารและหนังสือ
สั่งการและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งไม่มีโครงการปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐ –
๒๕๖๒) จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เพื่อปรับปรุงเพิ่ มเติม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐- ๒๕๖๒) และขออนุญาตชี้แจงเฉพาะโครงการที่ขอปรับปรุงเพิ่มเติม
เท่านั้น รายละเอียดดังนี้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
๑. โครงการอบรมฝึกอาชีพในชุมชนการประดิษฐ์ดอกไม้จันพระราชทาน ประจาปี ๒๕๖๐
งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องทอพรมเช็ดเท้า ขนาดสูง ๑.๖๕ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร
ยาว ๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ประธานสภา- หลังจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ขอเพิ่มเติมใน
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) เสร็จเรียบร้อยแล้วมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ
มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ( ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ )
ประธานสภา – เรียนท่านสมาชิก คณะบริหารทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเป็นผู้ชี้แจงครับ เชิญครับ
นักวิเคราะห์ฯ – เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร ท่านสมาชิก อบต.ที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบนี้
ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น นโยบายของคณะบริหารและหนังสือสั่ง
การและนโยบายเร่ งด่ว นของรัฐ บาล ซึ่งไม่ มีโ ครงการปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปี ( ๒๕๖๑ –
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๒๕๖๔) จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม
แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๔) และขออนุญาตชี้แจงเฉพาะโครงการที่ขอปรับปรุงเพิ่มเติม
เท่านั้น รายละเอียดดังนี้ ( รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)...
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ประธานสภา- หลังจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ขอเพิ่มเติมใน
แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เสร็จเรียบร้อยแล้วมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ 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
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๑
นายภักดี ไชยราช
ขอเสนอ นายสุนทร โกพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑. นายกฤตยชญ์ พลโลก
๒) นางมะลิศรี บางศิริ
นายชานาญ วังกะธาตุ ขอเสนอ นายนออินทร์ ยะสะกะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑. นายจีระวัฒน์ แสนคา
๒) นายคามั่น โคตรสุวรรณ
มติที่ประชุม เลือก นายสุนทร โกพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
เลือกคณะกรรมการคนที่ ๒
นายชานาญ วังกะธาตุ
ขอเสนอ นายชาญชัย พลโลก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑ ) นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
๒) นายศักดิ์ชาย วีระพล
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นางมะลิศรี ขอเสนอ นายกฤตยชญ์ พลโลก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑) นายมิทชัย มงคล
๒)นายภักดี ไชยราช
มติที่ประชุม เลือก นายชาญชัย พลโลก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

9

เลือกคณะกรรมการคนที่ ๓
นายชาญชัย พลโลก ขอเสนอ นายชานาญ วังกะธาตุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑) นางสาราญ คาป้อง
๒)นางเพ็ญศรี พลชา
นายจีระวัฒน์ แสคา
ขอเสนอ นางสาราญ คาป้อง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้รับรอง ๑) นางมะลิศรี บางศิริ
๒) นายภักดี ไชยราช
มติที่ประชุม เลือก นายชานาญ วังกะธาตุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานสภา - เรียนผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้
ทางคณะบริหารเป็นผู้ดาเนินการ เชิญครับ
นายกเรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ค ณะผู้ บ ริห ารองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองย่ า งชิ้ น จะได้ เสนอร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่ว น
ตาบลหนองย่างชิ้น อีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
จึงขอแถลงให้ประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจน หลักการ
และแนวนโยบายในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่ างชิ้น อ่านรายละเอีย ดในร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตั้งแต่ต้นจนจบ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประธานสภา – ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมประธานสภา-

เห็นชอบรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
เมื่อสภา ฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้วผมจะดาเนินการส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณากาหนดระยะเวลารับคาแปรญัตติ มีกาหนด ๓ วัน ตั้งแต่วันที่
๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น กาหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ วันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
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ส่วนตาบลหนองย่างชิ้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดัวยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สาหรับวันนี้ขอปิด
ประชุมแต่เพียงแค่นี้
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
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

