สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๔ คน
ผู้ที่ไม่มา
- ไม่มี
๑. นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
๒. นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
๓. นางเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๔. นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๕. นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
๖. นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๗. นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๘. นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๙. นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๑๐. นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑. นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
๑๒. นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
๑๓. นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๔. นายจิระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๖ คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสวัสดี แสนรังค์
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
พันจ่าตรีไพรสน โสที
นายฤทัย เรทนู
นายกิตติ จันทะนะ

รองนายก อบต.
ปลัด อบต.(เลขานุการสภา)
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์ฯ
เลขานุการนายก อบต.
รองนายก อบต.

-๒ผู้ที่ลา จานวน ๒ คน

๑. นายศรีสวาท

ใยสุวงษ์
๒. นายศักดิ์ชาย วีระพล

ส.อบต. ม.๒ ขอลากิจ
ส.อบต. ม.๔ ขอลากิจ

เปิดประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญสมาชิก อบต.และคณะบริหารเข้าห้องประชุม ที่ประชุมพร้อมแล้วเชิญประธานสภาจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นกล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๒
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญร่วมวางหรีดงานศพคุณพ่อของท่าน ส.อบต.ศรีสวาท ใยสุวงษ์ หมู่ ๒ เวลา
๑๒.๐๐ น. วันนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
ประธานสภา – ขอเชิญร่วมวางหรีดงานศพคุณพ่อของท่าน ส.อบต.ศรีสวาท ใยสุวงษ์ หมู่ ๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.
วันนี้
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ประธานสภา – ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการในระเบียบวาระนี้
เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้มี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

-๓มติที่ประชุมสภำ -

เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง

ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการเชิญครับ
พ.จ.ต.ไพรสน - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ในระเบียบวาระนี้ผมขออนุญาตอ่าน
รายละเอียดรายงานผลการดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้ ( ตำมเอกสำรที่แนบ )

ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายชานาญ- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่อง
ซ่อมแซมร่องระบายน้า หมู่ ๖ ที่ชารุด เมื่อไรจะดาเนินการซ่อมแซม เพราะมันอันตรายมาก
สาหรับผู้ที่สัญจรไปมา
นายฤทัยเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่าน ส. อบต.
ชานาญถามมา ผมขอตอบแทนทางคณะบริหารครับ โครงการร่องระบายน้า หมู่ ๖ ยังอยู่ในห้วง
ประกันสัญญา ทางคณะบริหารจะรีบดาเนินการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเข้ามาซ่อมแซมครับ
นางมะลิเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันได้แจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้า หมู่ ๗ เมื่อไรจะเข้าไปดาเนินการซ่อมแซมคะ
นายนออินทร์- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามคลอง
ส่งน้าบ้านเรณู ตอนนี้ต้องไปส่งค่าน้าที่ อบต.พระกลางทุ่ง ผู้ใช้น้าไม่ได้รับความสะดวก ผมอยาก
ให้ทาง อบต.หนองย่างชิ้นพิจารณาเรื่องคลองส่งน้าบ้านเรณู

-๔นายรังสฤษดิ์ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องคลองส่งน้าบ้าน
เรณู สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น มีมติแล้วไม่รับโอน เพราะไม่คุ้มค่าและคลอง
ส่งน้าบ้านเรณูยังมีภาระหนี้จานวนมาก ตอนนี้คลองส่งน้าบ้านเรณูอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.พระกลางทุ่ง ท่านต้องไปส่งค่าบริการที่ อบต. พระกลางทุ่งครับ ส่วนขั้นตอนการส่ง
ค่าบริการขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้าว่าจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
อบต.หนองย่างชิ้นไม่สามารถที่จะก้าวก่ายได้ ท่านต้องไปพูดคุยกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้า
หาทางออกร่วมกันครับ
นางสาราญ
-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องคลองส่งน้าบ้า
เรณู มันเป็นปัญหาภายในกลุ่มเขา อบต.เราคงไปยุ่งด้วยไม่ได้ เห็นด้วยตามที่ท่านปลัดกล่าวคะ
ประธานสภา
- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี่หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม
อีก ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไป
ด้วยความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ผมขอปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 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
( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

