๑
สาเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ ที่ ๑๔ 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
นางมะลิศรี บางศิริ
นางรัชนี แสนเยีย
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
นายชานาญ วังกะธาตุ
นายภักดี ไชยราช
นายสุนทร โกพล
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นายกฤตยชญ์ พลโลก
นายจีระวัฒน์ แสนคา
นายชาญชัย พลโลก
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์

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

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

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

เปิดประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
จานวนผู้เข้าประชุม ๑๔ คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

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

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

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

หมายเหตุ

๓
จานวนผู้ที่ลา ๑ คน
๑. นายศักดิ์ชาย วีระพล

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
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

เลขานุการ ฯ - เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมและเมื่อครบองค์ประชุมแล้วเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
แจ้งระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- ขอเชิญร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓
(ขอยกไปรับรองในคราวประชุมครั้งต่อไป)
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบี ยบวาระที่ ๕ เรื่ องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ )
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด
โครงการเลี้ยงโคพื้นเมือง
จากนั้นประธานสภาฯ ดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภา – ขอเชิญคณะบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ โดยมีนายอาเภอเรณูนคร เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๔.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้ ตาบลหนองย่างชิ้น
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภา - การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ (ขอยกไปรับรองในคราว
ประชุมครั้งต่อไป) เนื่องจากเมื่อวานนี้ไฟฟ้าขัดข้อง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ )
ประธานสภา- เรียนคณะบริหาร ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ผ่าน ๒ วาระไปแล้วนั้น ลาดับต่อไปเป็น
วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด
ประธานสภา – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาดาเนินการต่อไป เชิญครับ
เลขานุการสภา- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้
ผมขออ่านรายละเอียดโครงการเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด ซึง่
โครงการเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน มีทุกหมู่ งบประมาณหมู่ละ ๑๑๕,๔๑๐ บาท
วัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรกู้ยืมประกอบอาชีพ โดยให้กู้ยืมส่งคืนภายใน ๕ ปี เมื่อส่งเงินครบแล้ว
คณะกรรมการจะต้องจัดทาโครงการเสนอมาที่ อบต. เพื่อให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะส่ง
ให้นายอาเภอเห็นชอบต่อไป รายละเอียดโครงการมี ดังนี้

๕
โครงการ เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ ๔ บ้านโนนสะอาด ตาบลหนองย่างชิ้น อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
๑.หลักการและเหตุผล
บ้านโนนสะอาด ตาบลหนองย่างชิ้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พื้นเพเดิมมีอาชีพเกษตรกรรม
อาชีพหลัก คือ ทานา ทาไร่ และเลี้ยงโคปล่อยทุ่ง เมื่อประสบปัญหาเรื่องการทานา คือ ปัจจัยการผลิตไม่เอื้ออานวย
ราคาข้าวตกต่า และเริ่มขาดทุนทุกงวดการผลิต ไม่ว่าจะเป็นนาปีหรือนาปัง ส่งผลทาให้รายได้ ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย และในครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความจาเป็นต้องใช้มูลโคทั้งในนาข้าว พืชสวนพืชไร่เป็น
จานวนมาก เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนทางการเกษตร จึงจาเป็นต้องเลี้ยงโคพันธุ์ดีเพื่อผลิตลูกจาหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนทางการเกษตรในเรื่องของการใช้ปุ๋ย
๒) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนจากการจาหน่ายลูกโค
๓) เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่โนนสะอาด ได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพทางด้านเกษตร
ในยามที่อาชีพหลักไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย
๓.พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ ๔ บ้านโนนสะอาด ตาบลหนองย่างชิ้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
๔.ระยะเวลาดาเนิน
๕ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๘)
๕.แผนการดาเนินงาน
1) ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ
๒) จัดทาโครงการ
๓) เสนอขออนุมัติโครงการ
๔) ดาเนินการตามโครงการฯ (จัดซื้อ/จัดจ้าง)

๖
๖.วิธีการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
๒) จัดซื้อโคแม่พันธ์ ให้แก่สมาชิก จานวน ๘ ตัว เพื่อจัดสรรให้สมาชิก
๗.กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มเกษตร ๒๕ คน
๘.งบประมาณ
๑) ค่าพันธุ์โคแม่พันธุ์ ๘ ตัวๆ ละ ๑๔,๔๒๖.๒๕ บาท รวมเป็น ๑๑๕,๔๑๐ บาท
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนทางการเกษตรในเรื่องของการใช้ปุ๋ย
๒) สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนจากการจาหน่ายลูกโค
๓) เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านโนนสะอาด ได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพทางด้าน
เกษตร ในยามที่อาชีพหลักไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย
๑๐.ผู้เขียนโครงการ

(ลงชื่อ)

นิสาชน แก้วพิกุล
( นางนิสาชน แก้วพิกุล )
เลขานุการกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง

๑๑.ผู้แสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

สุขสวัสดิ์ ธงยศ
( นายสุขสวัสดิ์ ธงยศ )
ประธานกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ
ยุทธพงค์ สุวรรณพรหม
(นายยุทธพงค์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

๗
ประธานสภา – มีท่านใดจะซักถามเกี่ยวกับโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ
มติที่ประชุม – ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา- มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นเสนออีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ
นางสาราญ -

-

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอถามหรือไม่
อยากให้ จนท. อบต.นาไปซ่อมแซมถนนบริเวณข้างวัดป่าโนนสะอาดคะ

ผอ.กองช่าง- - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตอนนี้ยางมะตอยยังอยู่
ครับผมจะให้ จนท. อบต.ออกไปซ่อมแซมให้ครับ
นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การขอใช้ยางมะตอย
หรือวัสดุของ อบต. ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน กรอกแบบฟอร์มเบิกวัสดุให้ด้วยเพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายวัสดุ- ครุภัณฑ์ ต่างๆ
นายชานาญ- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอฝากทาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่วยบรรจุโครงการก่อสร้างถนนริมห้วยบ่อแกในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ด้วย เพราะเป็นเขตรอยต่อสามตาบล คือ ตาบลโพนทอง ตาบลเรณูใต้ ตาบลหนองย่างชิ้น
เพื่อที่จะได้บูรณาการโครงการร่วมกันครับ
นายกโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้าหรือโครงการก่อสร้างถนนที่ใช้งบประมาณจานวนมากเกินศักยภาพของ
อบต. ผมมีความคิดเห็นว่าควรเสนอของบประมาณจากอาเภอหรือจังหวัด โอกาสจะได้งบประมาณ
มาดาเนินการจะสูงกว่าครับ
หัวหน้าสานักปลัด- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก กกต.
จังหวัดนครพนม ได้ส่งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ซึ่งได้ปิดประกาศไว้ที่หน้า ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ท่านใดสนใจสามารถ
ศึกษารายละเอียดได้คะ
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทาให้การประชุมสภา ฯ สาเร็จไปด้วยความเรียบร้อย
สาหรับวันนี้ผมขอปิดสมัยประชุมแต่เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

๘
( 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

