บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๕ คน
ผู้ที่ไม่มา
– ไม่มี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕

นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
นางสาราญ คาป้อง
นายศรีสวาท ใยสุวงษ์
นางมะลิศรี บางศิริ
นางเพ็ญศรี พลชา
นางเพ็ญศรี พลชา
นายสุนทร โกพล
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
นายจิระวัฒน์ แสนคา
นายชาญชัย พลโลก
นายกฤตยชญ์ พลโลก
นายภักดี ไชยราช
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นายศักดิ์ชาย วีระพล
นายชานาญ วังกะธาตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ คน
๑. นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒. นางสวัสดี แสนรังค์
๓. นายกิตติ จันทะนะ
๔ นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
๕. นางสาวณัฐกมล ดวนลี
๖. พันจ่าตรีไพรสน โสที
๗. นายฤทัย เรทนู
๘. นายรติพล จันทะนะ

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

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

-๒เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ - เชิญสมาชิก อบต.และคณะบริหารเข้าห้องประชุม ที่ประชุมพร้อมแล้วเชิญประธานสภาจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นกล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๓
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภา – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประธานสภา – ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการในระเบียบวาระนี้
เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้มี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง
๒. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
ประจาปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

-๓มติที่ประชุมสภา -

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ – ในระเบียบวาระนี้ผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการเชิญครับ
พ.จ.ต.ไพรสน - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การจัดทารายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดาเนินงานนี้ถือเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการพัฒนา ทาให้สามารถทราบได้ว่าหน่วยงานดาเนินโครงการพัฒนาด้านไหนมากน้อย
เพียงใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลและ
เสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ในระเบียบ
วาระนี้ผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้น รายละเอียดดังนี้ ( ตามเอกสารที่แนบ )
ที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา – ในวาระนี้มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามทางคณะบริหารขอเชิญครับ
นายชาญชัย - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถาม
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร ม.๒ จะมีการดาเนินการหรือไม่ครับ
นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอตอบข้อซักถาม
เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลน้อยกว่าประมาณการ
ไว้ ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ทุกโครงการตามที่ได้ตราข้อบัญญัติไว้ และโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร ม.๒ นั้นถ้ามีงบประมาณต้องดาเนินการก่อนฤดูทานาหรือ
หลังจากเสร็จฤดูทานาเท่านั้น ซึ่งช่วงนั้นงบประมาณเข้ามาไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดาเนินการได้
แต่ตอนนี้มีโครงการของชลประทานขอเข้าดาเนินการในพื้นที่ ม.๒, ๗, ๘ งบประมาณ
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับก่อสร้างคลองส่งน้า น่าจะเริ่มดาเนินการหลังปีใหม่ และมี

-๔-

นายสุนทรนายกนายชานาญนายกประธานสภา

งบประมาณของอาเภอเรณูนคร ระยะทางประมาณ ๒๘๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐
บาท เมื่องบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอ ผมจึงใช้งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรภายในตาบล
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการท่อระบาย
น้าหน้าบานนายคาพึ้ม ม.๓ จะมีการดาเนินการหรือไม่ครับ
เหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้นครับ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกเจริญ ม.๖ ตอนนี้ประตูห้องน้าชารุด มีงบประมาณซ่อมแซมรึไม่ครับ
การซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอให้ครูประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทาบันทึกรายงานขอซ่อมแซม
เข้ามาที่ อบต.ได้เลยครับ เพราะ อบต.ได้ตั้งงบซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้อยู่ครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี่หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม
อีก ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไป
ด้วยความเรียบร้อย สาหรับวันนี้ผมขอปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๓ แต่เพียงแค่นี้

ปิดประชุม เวลา 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

