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

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

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประหยัด พลโลก
กิตติ จันทะนะ
ฤทัย เรทนู
อุเทน โกพลรัตน์

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ลาดับที่
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - สกุล
น.ส.ณัฐกมล ดวนลี
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
หน.สานักปลัด
ปลัด อบต.
นักวิเคราะห์ฯ
ผองกองช่าง

ลายมือชื่อ
ณัฐกมล ดวนลี
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ

หมายเหตุ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ

- เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัต)ิ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ค่าครุภัณฑ์สานักงาน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๐ หน้า ๙/๑๙ ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) เปลี่ยนแปลงข้อความจาก “ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๕ เมตร “ เปลี่ยนเป็น ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร ”
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องขอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
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- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ
ดาเนินงานค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมทาพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ขอโอนลดงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ไปตั้งเพิ่มในรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องทอพรมเช็ดเท้า ขนาดสูง ๑.๖๕ เมตร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร เพื่อ
ใช้สาหรับโครงการฝึกอบรมทาพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภาเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนีข้ อยกไปรับรองในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุมสภา รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
( วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติ )
ประธานสภาฯ
- เรียนคณะบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ผ่าน ๒ วาระไปแล้วนั้น ลาดับต่อไป
เป็นวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
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มติที่ประชุมสภา -

๒๕๖๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญทางคณะบริหารเป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ
นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขออนุมัติ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ หน้า ๙/๑๙ ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เปลี่ยนแปลงข้อความจาก “ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๕ เมตร
“ เปลี่ยนเป็น ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร ” เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง
จึงขออนุมัติเปลี่ยนข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ประธานสภา- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามทางคณะบริหารหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ หน้า ๙/๑๙ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบเป็นเอกฉันน์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องขอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญทางคณะบริหารเป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ
นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ผมขออนุมัติ
ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑๗/ ๑๙ เพื่อตั้งเป็นรายการ
ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดาเนินงานค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมทาพรมเช็ดเท้าจาก
เศษผ้าให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ขอโอนลดงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ไปตั้งเพิ่มในรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องทอพรมเช็ดเท้า ขนาดสูง ๑.๖๕ เมตร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร เพื่อ
ใช้สาหรับโครงการฝึกอบรมทาพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
ประธานสภา- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามทางคณะบริหารหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
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ชิ้น โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ หน้า ๑๗/ ๑๙ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยกมือ
มติที่ประชุม – เห็นชอบเป็นเอกฉันน์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๐
แต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
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( 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

