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สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
************************
จำนวนผู้เข้ำประชุม ๑๕ คน ลำ ๑ คน
จำนวนผู้ไม่เข้ำประชุม - คน
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

๑

นายสุวิทย์ อรรคศรีวร

ประธานสภา

สุวิทย์ อรรคศรีวร

๒

นางสาราญ คาป้อง

รองประธานสภา

สาราญ คาป้อง

๓

นางสาวเพ็ญศรี พลชา

ส.อบต. หมู่ที่ ๕

เพ็ญศรี พลชา

๔

นายศรีสวาท ใยสุวงษ์

ส.อบต. หมูที่ ๒

ศรีสวาท ใยสุวงษ์

๕

นายนออินทร์ ยะสะกะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๘

นออินทร์ ยะสะกะ

๖

นายกฤตยชญ์ พลโลก

ส.อบต. หมู่ที่ ๗

กฤตยชญ์ พลโลก

๗

นางมะลิศรี บางศิริ

ส.อบต. หมู่ที่ ๗

มะลิศรี บางศิริ

๘

นางรัชนี แสนเยีย

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

รัชนี แสนเยีย

๙

นายคามั่น โคตรสุวรรณ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑

คามั่น โคตรสุวรรณ

๑๐

นายภักดี ไชยราช

ส.อบต. หมู่ที่ ๕

ภักดี ไชยราช

๑๑

นายชาญชัย พลโลก

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

ชาญชัย พลโลก

๑๒

นายสุนทร โกพล

ส.อบต. หมู่ที่ ๓

สุนทร โกพล

๑๓

นายจีระวัฒน์ แสนคา

ส.อบต. หมูที่ ๘

จีระวัฒน์ แสนคา

๑๔

นายชานาญ วังกะธาตุ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

ชานาญ วังกะธาตุ

๑๕

นายมิทชัย มงคล

ส.อบต. หมู่ที่ ๓

มิทชัย มงคล

หมำยเหตุ
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จำนวนผู้ที่ลำ จำนวน ๑ คน
ลาดับที่
๑

ชื่อ - สกุล
นายนออินทร์ ยะสะกะ

ตาแหน่ง
ส.อบต.ม.๘

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

-

ผู้เข้ำร่วมประชุม ๘ คน
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

๑

นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม นายก อบต.

ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม

๒

นางสวัสดี แสนรังค์

รองนายก อบต.

สวัสดี แสนรังค์

๓

นายกิตติ จันทะนะ

รองนายก อบต.

กิตติ จันทะนะ

๔

นายฤทัย เรทนู

เลขานุการนายก อบต.

ฤทัย เรทนู

๕

นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ

เลขานุการสภา

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ

๖

นางสาวณัฐกมล ดวนลี

หัวหน้าสานักปลัด

ณัฐกมล ดวนลี

๗

พันจ่าตรีไพรสน โสที

นักวิเคราะห์ฯ

ไพรสน โสที

๘

นายรติพล จันทะนะ

ผอ.กองช่าง

รติพล จันทะนะ

เปิดประชุม เวลำ ๙.๓๐ น.
จำนวนผู้เข้ำประชุม ๑๕ คน ลำกิจ ๑ คน
จำนวนผู้ไม่เข้ำประชุม - คน
๑. นายสุวิทย์ อรรคศรีวร

ประธานสภา

๒. นางสาราญ คาป้อง

รองประธานสภา

๓. นางสาวเพ็ญศรี พลชา

ส.อบต.หมู่ ๕

๔. นายศรีสวาท ใยสุวงษ์

ส.อบต. หมู่ ๒

๕. นายศักดิ์ชาย วีระพล

ส.อบต.หมู่ ๔

๖. นายกฤตยชญ์ พลโลก

ส.อบต.หมู่ ๗

๗. นางมะลิศรี บางศิริ

ส.อบต.หมู่ ๗

หมำยเหตุ
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๘. นางรัชนี แสนเยีย

ส.อบต.หมู่ ๖

๙. นายคามั่น โคตรสุวรรณ

ส.อบต.หมู่ ๑

๑๐. นายภักดี ไชยราช

ส.อบต.หมู่ ๕

๑๑. นายชาญชัย พลโลก

ส.อบต.หมู่ ๒

๑๒. นายสุนทร โกพล

ส.อบต.หมู่ ๓

๑๓. นายจีระวัฒน์ แสนคา

ส.อบต.หมู่ ๘

๑๔. นายชานาญ วังกะธาตุ

ส.อบต.หมู่ ๖

๑๕. นายมิทชัย มงคล

ส.อบต.หมู่ ๓

จำนวนผู้ที่ลำ จำนวน ๑ คน
๑.นายนออินทร์ ยะสะกะ

ส.อบต.ม.๘

ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๘ คน
๑. นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

๒. นางสวัสดี แสนรังค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

๓. นายกิตติ จันทะนะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

๔. นายฤทัย เรทนู

เลขานุการนายก อบต.

๕. นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ

เลขานุการสภา

๖. นางสาวณัฐกมล ดวนลี

หัวหน้าสานักปลัด

๗. พันจ่าตรีไพรสน โสที

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๘. นายรติพล จันทะนะ

ผอ.กองช่าง

เลขานุการสภา ฯ - เชิญประธานเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ( วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติ)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จากนั้นประธานสภาดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
-ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประธานสภา – มอบหมายเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการในระเบียบวาระนี้
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ -เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( วำระ
ที่ ๓ ขั้นอนุมัติ)
ประธานสภา- เรียนคณะบริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผ่าน ๒ วาระไปแล้วนั้น ลาดับต่อไป
เป็นวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภำ -

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง
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ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
นายกขอเชิญร่วมงานผ้าป่า อปพร. ตาบลหนองย่างชิ้น ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
นายชานาญ- ผมขอสอบถามเรื่องถนนคอนกรีต ม.๖ ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
ผอ.กองช่าง- ตอนนี้มีงบประมาณของอาเภอในการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายม.๖ เชื่อมตาบลโพนทอง
ระยะทาง ๒๑๐ เมตร ผมเพิ่งไปประสานเอกสารกับทางอาเภอเมื่อวานนี้ครับ
สาราญโครงการท่อระบายน้า หมู่ ๔ ดาเนินการถึงไหนแล้วคะ
ผอ.กองช่าง- ตอนนี้ผมได้ทาหนังสือขอใช้สถานที่ของทางหลวงได้รับหนังสือตอบรับมาแล้วอยู่ในขั้นตอน
ทาสัญญาจ้าง ระยะเวลาทาในสัญญา ๖๐ วัน ทาจริงๆ ประมาณ ๓๐ วันน่าจะเสร็จ ถ้าไม่มี
ฝนตก
นายกสาหรับเรื่องถนนลาดยางที่ก่อสร้างใหม่ มีปัญหาทางต่างระดับทางเข้าบ้านประชาชนหรือทาง
แยก อบต.จะดาเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยการนายางมะตอยไปเสริมให้หลังจากเสร็จงานผ้าป่า
ของ อปพร. นะครับ
ประธานสภา – มีท่านสมาชิกจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ขอปิดสมัยการประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ 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 )
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

