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สำเนำบันทึกกำรประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
*************************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

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

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมูที่ ๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมูที่ ๖
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมู่ที่ ๘

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

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
สวัสดี แสนรัง
กิตติ จันทะนะ

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นางสวัสดี แสนรัง
๓
นายกิตติ จันทะนะ
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๔
ลาดับที่
๕
๖
๗
๘

นายฤทัย เรทนู

เลขานุการนายก อบต. ฤทัย เรทนู

ชื่อ - สกุล
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
พันจ่าตรีไพรสน โสที
นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์ฯ
ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ณัฐกมล ดวนลี
ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ

หมายเหตุ
เลขานุการสภา

เปิดประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการสภา - เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาเจ้าหน้าที่กองคลังย้ายมาจาก อบต.นางาม อ.เรณูนคร คือนายภานุวัฒน์ แสงกล้า
นักวิชาการเงิน ชานาญการ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๒ และสมัยแรกของปีถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องแจ้งการรับบริจาครถยนต์จากกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธานสภา - แนะนาเจ้าหน้าที่กองคลังย้ายมาจาก อบต.นางาม อ.เรณูนคร ขอให้เจ้าหน้าที่แนะนาตัวเอง
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เชิญครับ
นายภานุวัฒน์ – เรียนท่านประธานสภา คระบริหาร ท่านปลัด เจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกท่านครับ
ผมนายภานุวัฒน์ แสงกล้า ตาแหน่งนักวิชาการเงิน ชำนำญกำร ย้ายมาจาก อบต.นำงำม
สังกัดกอง คลังครับ ผมขอฝากตัวกับทุกท่านขอเป็นลูกหลานทุกท่านผมจะทาหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประธานสภา - ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ วาระนี้
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มในสาระสาคัญในรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ - เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสำมัญประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยแรกของปีถัดไป
ประธำนสภำฯ
เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ลาดับต่อไปจะเป็นการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๒
และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป อาศัยอานาจตาม
มาตรา ๕๓ วรรคแรก พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด ตามหัวข้อดังนี้
๑) การกาหนดสมัยประชุมจะกาหนดกี่สมัย (กาหนดได้ ๒-๔ สมัย)
๒) แต่ละสมัยจะกาหนดสมัยละกี่วัน (กาหนดได้ ๑-๑๕ วัน)
๓) แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด
๔) กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป จะกาหนดวันที่เท่าไร เดือนอะไร
กาหนดกีว่ ัน
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ขอให้ท่านสมาชิกเป็นผู้เสนอว่าจะกาหนดสมัยประชุม ปี ๒๕๖๒ จะกาหนดกี่สมัย สมัยละกี่วัน
แต่ละสมัยเริ่มเมื่อใดและกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป จะกาหนดวันที่เท่าไร เดือน
อะไร กาหนดกี่วัน โดยให้เสนอทีละสมัยและให้มีสมาชิกรับรองสองคนเชิญครับ
นายชาญชัย – เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกที่ทรงเกียตริ ผมขอเสนอให้มีการประชุม ๔ สมัย
ผู้รับรอง ๑) นายชานาญ วังกะธาตุ
๒) นายสุนทร โกพล
นายมิทชัยผู้รับรอง
ประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกที่ทรงเกียตริ ผมขอเสนอให้มีการประชุม ๒ สมัย
๑) นางรัชนี แสนเยีย
๒) นายภักดี ไชยราช
- มีท่านอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๔ สมัย โปรดยกมือ

มติที่ประชุม ยกมือเห็นชอบ ๑๒ เสียง
ประธานสภา- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๒ สมัย
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม ยกมือเห็นชอบ ๓ เสียง
ประธานสภา

– สรุปสภา ฯ มีมติให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๔ สมัย
เนื่องจากสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ได้กาหนดไว้แล้วนั้น ลาดับต่อไป
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๒ เชิญครับ

นายศรีสวาท – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
ผู้รับรอง ๑. นายชานาญ วังกะธาตุ
๒. นายชาญชัย พลโลก
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้สมัยประชุมสมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นายกฤตยชญ์ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ผู้รับรอง ๑. นายชาญชัย พลโลก
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๒. นายนออินทร์ ยะสะกะ
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้สมัยประชุมสมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นางมะลิศรี –

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ผู้รับรอง ๑. นางเพ็ญศรี พลชา
๒. นายจีระวัฒน์ แสนคา
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้สมัยประชุมสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
นายภักดี –

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ผู้รับรอง ๑. นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
๒. นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ประธานสภา – มีท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
ให้วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ –เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ประธานสภา - สรุปการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๒ และสมัยแรกของปีถัดไปดังนี้
สมัยสามัญ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
สมัยสามัญแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องแจ้งกำรรับบริจำครถยนต์จำกกรุงเทพมหำนคร
นายก – เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้บริจาครถยนต์ชารุด
จานวน ๑ คัน ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ IVECO หมายเลขทะเบียน ๙๙-๑๐๑๐๒ เลข
ตัวรถ WJMF ๓ TPT๐๐C๐๒๕๖๒๔ เลขเครื่องยนต์ FIAT๘๒๑ ๐๔๒K๘๖๖ ๔๖๑ ๔๒๖ ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จังหวัดนครพนม และแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปเรียบร้อยแล้ว
พร้อมแจ้งย้ายรถยนต์คันดังกล่าวมาที่ขนส่งจังหวัดนครพนม เพื่อดาเนินการทางทะเบียนให้เป็น
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กรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ตามกฎหมายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อให้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๓
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการเชิญครับ
พ.ต.ต.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากนโยบายของ
จังหวัดและนโยบายส่วนกลางมีการเปลี่ ยนแปลงและเพื่อการแก้ไขปัญ หาและความต้องการ
ประชาชนให้ ต รงจุ ด ผมจึ งขอเสนอรายละเอี ย ดโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๓ รายละเอียดดังนี้ ( ตามเอกสารแนบ )
ระเบียบวำระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ำมี )
นายมิทชัย-

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้ามีงบประมาณผม
ขอให้ทางคณะบริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มหน้าบ้าน ส.
อบต.สุนทร โกพล ประมาณ ๒๐๐ เมตร ผมคิดว่าน่าจะทาให้สุดสาย
นายชานาญ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รางระบายน้าคอนกรีต
หมู่ 6 ที่สร้างใหม่ ฝาชารุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่สัญจรไปมามากครับอยากให้ผู้ประกอบการ
เข้าไปแก้ไขด้วยครับ
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นายก-

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
งบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตคงต้องเป็นปีงบประมาณหน้าครับ สาหรับฝาราง
ระบายน้าที่ชารุดสาเหตุเกิดจากรถบรรทุกขนดินที่วิ่งขนส่งภายในตาบลเรา ผมขอให้ทุกท่าน
สอดส่องดูแลด้วย ถ้ารถคันไหนทาให้ทรัพย์สินของ อบต. เสียหายต้องให้ผู้ประกอบการราย
นั้นรับผิดชอบ
นายรติพล- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อบต.ของเรา ได้มี
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการขนดินขุดดิน รื้อถอนอาคาร จะต้องขออนุญาตจาก อบต.ก่อน
ดาเนินการ ซึ่งถ้าไม่ดาเนินการตามข้อบัญญัติ อบต.สามารถดาเนินการทางคดีได้ ซึ่ง อบต.
ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบ ผมก็ขอฝากทางท่านสมาชิก
สภาทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกทางครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไป
ด้วยความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒
แต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลำ 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
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( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

