๑
สาเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*************************
จานวนผู้เข้าประชุม ๑๔ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

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

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

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

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ลายมือชื่อ
ศักดิ์ชาย วีระพล

หมายเหตุ

จานวนผู้ที่ลา ๑ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายศักดิ์ชาย วีระพล

๒
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นางสวัสดี แสนลัง
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นายกิตติ จันทะนะ
นายฤทัย เรทนู
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
พันจ่าตรีไพรสน โสที
นายรติพล จันทะนะ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภา
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หน.สานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
สวัสดี แสนลัง
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
กิตติ จันทะนะ
ฤทัย เรทนู
ณัฐกมล ดวนลี
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
รติพล จันทะนะ

หมายเหตุ

เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมและเมื่อครบองค์ประชุมแล้วเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
จานวนผู้เข้าประชุม ๑๔ คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
นางสาราญ คาป้อง
นายภักดี ไชยราช
นายชาญชัย พลโลก
นางมะลิศรี บางศิริ
นางรัชนี แสนเยีย
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
นายชานาญ วังกะธาตุ

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

๓
๑๒. นายกฤตยชญ์ พลโลก
๑๓. นายสุนทร โกพล
๑๔. นายจีระวัฒน์ แสนคา

ส.อบต. หมูที่ ๗
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
ส.อบต. หมูที่ ๘

จานวนผู้ที่ลา ๑ คน
๑.

นายศักดิ์ชาย วีระพล

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นางสวัสดี แสนลัง
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นายกิตติ จันทะนะ
นายฤทัย เรทนู
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
พันจ่าตรีไพรสน โสที
นายรติพล จันทะนะ

นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภา
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หน.สานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ.กองช่าง

ประธานสภา- แจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- ขอเชิญร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ )
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ( ถ้ามี)
จากนั้นดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภา - ขอเชิญร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายอาเภอเรณูนคร
เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๗๙
หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้ ตาบลหนองย่างชิ้น
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาดาเนินการเชิญครับ
เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้
เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
มี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความในบันทึกการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือ
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภา – มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้ดาเนินการ
นายนออินทร์ – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่มติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ
๔๕,๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ แล้ว
ต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. และได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใน
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น คณะกรรมการแปรญัตติและเจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมด และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นได้มอบหมาย
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น หัวหน้าสานั กงานปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและผอ.
กองช่างเข้าร่วมชี้แจง และได้ใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๔ อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่น

๕
เสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้คงไว้
ตามร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นได้เสนอต่อสภาในวาระแรก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เพื่อ
พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ )
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กล่าวสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ
ซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม ผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้คงไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ( ถ้ามี)
- ไม่มี
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น แต่งกายเสื้อสีฟ้า
สาหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมแต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

๖
( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

