
(สําเนา) 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
สมัยสามัญที ่๓/๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑ 

เมื่อวันอังคาร  ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

-------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายบุญถัน  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายสถิตย  อันนารี 
นายนนทกานต  นาอุดม 
นางนิรดาพร  ปสสา 
นายบุญยม  หนูนา 
นางดุสิต  มูลหลา 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสุวรรณ  นาอุดม 
นางประยัติ  ศรีอุน 
นายสม  นาแพง 
นายไสว  ศรีอุน 
นายวันชัย  ปุงโพธิ ์
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายสํารอง  ปตตาทานัง 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ 
นายจํานงค  หนายโสก 

สมาชิกสภา อบต.หมู  ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชกิสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
ประธานสภา อบต.แวงนอย 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย 
 

บุญถัน  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
สถิตย  อันนารี 
นนทกานต  นาอุดม 
นิรดาพร  ปสสา 
บุญยม  หนนูา 
ดุสิต  มูลหลา 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สุวรรณ  นาอุดม 
ประยัติ  ศรีอุน 
สม  นาแพง 
ไสว  ศรีอุน 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นราศักดิ์  พิมสาร 
สํารอง  ปตตาทานัง 
สุริยา  ศรีกุฏ 
จินตนา  กุลสุวรรณ 
จํานงค  หนายโสก 

 

 
. 
 

-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายเสมือน  นาอุดม  สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
๒. นางกนกนาถ  จันทรสี  สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๓. นายสมคิด  ขําโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
๔. นายสมพร  บุญประสพ สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 



 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๖. นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบล 
 ๗. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

๘. นายคชา  วาระเพียง    ผูอํานวยการกองชาง 
๙. นางวิลาวรรณ  สายมัน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๑๘ คนครบองคประชุม 

 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๙ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเสมือน  นาอุดม รองประธานสภา
ฯ ปฏิบัติหนาท่ีแทน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย

สามัญท่ี ๓/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
 
 

-๓- 
 
 เรื่องท่ี ๑ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯท่ีไดเขารวมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่ีอําเภอแวงนอยท่ีผานมา และงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่องท่ี ๒ เนื่องจากในชวงนี้พ้ืนท่ีอําเภอแวงนอยเกิดสถานการณภัยแลงทําใหหลายหมูบานแหลงน้ําท่ีใชในการ
ผลิตระบบประปาหมูบานไดแหงขอดลงโดยเฉพาะท่ีบานกุดรูหนองละเลิงซ่ึงเปนหนองน้ําท่ีใชในการผลิตประปาหมูบาน
แหงขอดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดดําเนินการชวยเหลือโดยจัดหางบประมาณเพ่ือสูบน้ําจากหนองคูนอยไป
หนองละเลิง และหนองน้ําท่ีใชในการผลิตประปาเพ่ืออุปโภค บริโภค ของราษฎร อีกหลายๆหมูบานในพ้ืนท่ีเราก็เริ่มแหง
ลงเปนปญหาท่ีเราตองชวยกันดําเนินการแกไขเพราะเปนอํานาจหนาท่ีเราโดยตรง ก็อยากใหทานสมาชิกสภาไดชวยกัน



ประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนในหมูบานชวยกันใชอยางประหยัดเพราะถาฝนยังไมตกมาอีกก็คงจะไดรับความ
เดือดรอนเรื่องน้ําอุปโภค บริโภคอยางแนนอนครับ 

สําหรับเรื่องแจงเพ่ือทราบมีเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบวาจะแกไขสวนไหนหรือไม ถาไมมี เชิญทานสมาชิกสภาฯไดรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครับ 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี

คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  เสนอญัตติ 
(ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย วาระท่ี ๑ 
รับหลักการ เชิญทานนายกฯ ครับ 
         นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.  – อานคําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังตอไปนี ้ 

๑.สถานการณคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๓๙,๒๘๐,๘๗๓.๗๗ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๑๓,๙๒๔,๕๓๑.๒๘ บาท 
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๕,๙๑๔,๓๓๓.๕๘ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงิน ไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอผูกพัน จํานวน ๕ โครงการ รวม ๑๑,๑๕๒.๐๐ บาท 

๑.๒   เงินกูคงคาง จํานวน ๐.๐๐ บาท 
-๔- 

 
        ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
           (๑) รายรับจริง      จํานวน ๓๙,๑๑๙,๙๒๗.๙๒ บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร      จํานวน ๒๒๗,๕๔๕.๐๐ บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต      จํานวน ๑๕๖,๘๙๗.๒๐ บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จํานวน ๒๒๔,๗๗๘.๕๒ บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน ๐.๐๐ บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน ๒๒๑,๕๓๖.๐๐ บาท 

หมวดรายไดจากทุน     จํานวน ๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน ๑๗,๔๓๐,๖๖๔.๒๐ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     จํานวน ๒๐,๘๕๘,๕๐๗.๐๐ บาท 

      (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน ๘,๒๒๑,๙๖๒.๐๐ บาท 

 (๓) รายจายจรงิ      จํานวน ๓๐,๑๓๙,๕๖๓.๑๒ บาท ประกอบดวย 
งบกลาง       จํานวน ๙,๙๐๙,๙๓๕.๐๐ บาท 



งบบุคลากร       จํานวน ๑๑,๑๕๓,๒๗๓.๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน       จํานวน ๔,๘๗๖,๒๕๕.๑๒ บาท 
งบลงทุน       จํานวน ๓,๒๓๓,๑๐๐.๐๐ บาท 
งบรายจายอ่ืน       จํานวน ๐.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน       จํานวน ๙๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๘,๒๒๑.๙๖๒.๐๐ บาท 
(๕) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน ๓,๑๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท  
(๖) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๐.๐๐ บาท 

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายรบัจริงป ๖๑     ประมาณการป ๖๒    ประมาณการป ๖๓ 
รายไดจัดเก็บ     
หมวดภาษีอากร      ๑๙๔,๗๕๕.๘๔       ๑๕๔,๐๐๐.๐๐    ๗๙,๐๐๐.๐๐ 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  ๑๕๙,๘๕๒.๐๐       ๑๓๑,๕๓๐.๐๐ ๑๓๗,๕๓๐.๐๐ 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ๒๓๗,๗๖๗.๐๒       ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   ๒๕๘,๗๔๗.๐๐        ๒๒๑,๕๐๐.๐๐ ๒๓๑,๕๐๐.๐๐  
หมวดรายไดจากทุน   ๕๐๐.๐๐        ๒๐๐.๐๐  ๒๐๐.๐๐ 

 รวมรายไดจัดเก็บ   _๘๕๑,๖๒๑.๘๖       ๗๕๗,๒๓๐.๐๐ ๖๗๘,๒๓๐.๐๐ 
 
 
 

-๕- 
 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    ๑๙,๘๑๑,๙๕๑.๗๐     ๑๘,๒๗๓,๔๙๔.๐๐ ๑๙,๘๐๔.๐๐๐.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น 
      ๑๙,๘๑๑,๙๕๑.๗๐     ๑๘,๒๗๓,๔๙๔.๐๐ ๑๙,๘๐๔.๐๐๐.๐๐ 
รวมไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    ๒๐,๕๐๐,๘๔๔.๐๐     ๒๐,๙๖๙,๒๗๖.๐๐  ๒๑,๘๓๘,๗๗๐.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น 
      ๒๐,๕๐๐,๘๔๔.๐๐    ๒๐,๙๖๙,๒๗๖.๐๐  ๒๑,๘๓๘,๗๗๐.๐๐ 
 รวม     ๔๑,๑๖๔,๔๑๗.๕๖  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ 

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   รายจาย     รายรับจริงป ๖๑      ประมาณการป ๖๒     ประมาณการป ๖๓ 

จายจากงบประมาณ  
งบกลาง     ๑๑,๓๓๐,๗๖๗.๐๐    ๑๒,๐๔๙,๒๖๓.๐๐  ๑๒,๕๒๕,๔๖๔.๐๐ 
งบบุคลากร     ๑๒,๙๒๓,๖๐๑.๐๐     ๑๔,๔๖๘,๐๔๐.๐๐ ๑๔,๘๖๐,๒๔๐.๐๐ 
งบดําเนินงาน     ๕,๒๓๙,๙๒๘.๓๑       ๘,๒๙๘,๔๙๗.๐๐  ๘,๙๗๕,๖๐๖.๐๐ 
งบลงทุน     ๓,๘๗๑,๕๓๖.๐๐       ๔,๐๗๕,๒๐๐.๐๐  ๔,๖๓๒,๖๙๐.๐๐ 
งบรายจายอ่ืน                            ๐.๐๐         ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน    ๑,๐๙๔,๓๙๗.๘๗       ๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐  ๑,๒๙๗,๐๐๐.๐๐ 



 รวมจายจากงบประมาณ   ๓๔,๔๖๐,๒๓๐.๑๘  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ 
  รวม    ๓๔,๔๖๐,๒๓๐.๑๘  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ดาน        ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป 
   แผนงานบริหารท่ัวไป     ๑๒,๑๕๖,๔๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๑,๐๙๒,๒๔๐.๐๐  บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา     ๗,๗๘๘,๕๒๖.๐๐  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข     ๗๔๘,๐๐๐.๐๐   บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห     ๙๑๙,๒๘๐.๐๐   บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน     ๑,๙๓๗,๓๓๐.๐๐  บาท 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ๑๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒๗๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
 

-๖- 
 
ดานการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๓,๙๔๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
   แผนงานเกษตร       ๙๒๗,๗๖๐.๐๐   บาท 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง      ๑๒,๕๒๕,๔๖๔.๐๐  บาท 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน  ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐   บาท 

ในสวนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดดูตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไดสงใหกับทานสมาชิกพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาครับ       

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับ ผมขอชี้แจงเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔   ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไมได วาระท่ี ๑ รับหลักการ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหสภาฯกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอย
กวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ในระเบียบฯขอ ๔๗ ในการ
พิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลวเพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการ
อภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯหรือไม ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานก็อยากใหทานสมาชิกสภาฯไดชวยกันดูนะครับวางบประมาณปนี้ตางจากปท่ีแลวหรือไมอยางไร ในสวนของผมก็ตั้ง
ขอสังเกตวางบประมาณปนี้แผนงานบริหารท่ัวไปเพ่ิมข้ึนก็อาจเปนเพราะเงินเดือนบุคลากรของเราเพ่ิมข้ึน และงบ
ซอมแซมท่ีตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะเพียงพอหรือไมเพราะครุภัณฑเราเพ่ิมข้ึน มีรถหลายคันถาซอมแซมก็ใชเงินหลาย



บาท แตในภาพรวมแลวขอบัญญัติงบประมาณปนี้ก็ใกลเคียงกับปท่ีผานมาก็ขอใหทานสมาชิกสภาไดศึกษาและแสดง
ความคิดเห็นในวาระกอนท่ีจะรับหลักการนี้ครับ      

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานใดจะสอบถามไหม หรืออภิปรายไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติ
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกท่ีอยูในหองประชุมฯจํานวน ๑๘ คน) 

มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
   ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จํานวน ๑๘ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไมมาประชุม ๔ เสียง 
 
 

-๗- 
 

 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีไดใหความเห็นชอบราง
(ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ และจะประชุมในวาระท่ี ๒ ไดตองมีการ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ การแปร
ญัตติรางขอบัญญัติ ในแตละครั้งจะตองคัดเลือกเปนครั้งๆไป ในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คัดเลือกอยางนอย ๓ คนแตไมเกิน ๗ คน ในการเสนอคัดเลือกจะตองเสนอทีละคนไดคนท่ี ๑ แลวจึงจะเลือกคนท่ี 
๒ ตอไป ผูเสนอตองมีผูรับรอง ๒ ทาน และเลือกไปจนครบจํานวนถามีผูเสนอหลายคนก็ตองขอมติจากสภาฯ ในลําดับ
แรกผมจะขอใหเสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติวาจะกําหนดไวจํานวนก่ีคน 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติไหมครับ 
 นายสํารอง  ปตตาทานัง  ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติ ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบตามท่ีทานสํารองเสนอจํานวน ๓ ทาน โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกท่ีอยูในหองประชุมฯจํานวน ๑๘ คน) 

มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง 
งดออกเสียง ๐ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - สรุปมติท่ีประชุมสภาเราไดกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติไว 
๓ ทานนะครับ ลําดับตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ครับพรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
 นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ – ผมขอเสนอ นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๑ ครับ 

ผูรับรอง ๑.นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๙, ๒.นายสม  นาแพง ส.อบต.หมูท่ี ๗ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไมมาประชุม ๔ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
 นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี ๒ – ขอเสนอ นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี ๒ ครับ 
 ผูรับรอง ๑.นายสุวรรณ  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๑๓, ๒.นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 



มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง 
งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไมมาประชุม ๔ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 

-๘- 
 

 นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมู ท่ี ๒ – ผมขอเสนอ นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมู ท่ี ๕ เปน
คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ 
 ผูรับรอง ๑.นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี ๒, ๒.นางจินตนา  กุลสุวรรณ ส.อบต.หมูท่ี ๑๒ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไมมาประชุม ๔  เสียง 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ก็ขอสรุปนะครับคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประกอบดวย คนท่ี ๑ นาย
วิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓   คนท่ี ๒ นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ คนท่ี ๓ นายนนทกานต  นาอุดม ส.
อบต.หมูท่ี ๕ ครบท้ัง ๓ คน ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมฯ ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและ
เปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ินใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะ
หนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก กรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆในการประชุมคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  ผมมีหนาท่ีเชิญ
ประชุมและก็ใหทานไดประชุมคัดเลือกผมก็จะแจงเปนหนังสือใหทานทราบวาจะขอเชิญประชุมในวันนี้ วันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย และตามระเบียบฯขอ ๔๙ กําหนด
วาญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไปผมก็จะขอใหสภาเรากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เชิญ
ทานสมาชิกสภาฯไดเสนอครับ 
 นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมขอเสนอ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาราชการระหวาง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไมมาประชุม ๔ เสียง 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานสภาฯเราก็กําหนดระเวลาแปรญัตติระหวาง วันท่ี ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นะครับ ทานสมาชิกสภาฯทานใด
ประสงคท่ีจะแปรญัตติก็ใหมารับแบบเสนอคําแปรญัตติและยื่นตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาท่ีกําหนด 
หลังจากรับคําแปรญัตติท่ีทานมายื่น คณะกรรมการแปรญัตติก็จะนัดนายกและผูแปรเขาไปชี้แจงทีละทานจนกวาจะหมด
ทุกคนแลว คณะกรรมการแปรญัตติก็จะประชุมเพ่ือมีมติและแจงรายงานตอประธานสภาฯ เพ่ือประธานสภาจะสง
รายงานใหทานสมาชิกสภาฯไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงกอนวันประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระท่ี ๒  ในวันแปรญัตติผูท่ีจะ 
 

-๙- 



 
อภิปรายก็จะประกอบดวยคณะกรรมการแปรญัตติ นายก และสมาชิกผูสงวนคําแปรญัตติ เสร็จเรียบรอยก็ใหสภาฯลงมติ
เรียงตามลําดับแตละขอผูยื่นแลวไมไปชี้แจงถือวาไมแปรนะครับไมมีสิทธิ์อภิปรายนี่คือข้ันตอนการขอแปรครับ สมาชิก
สภาฯสามารถแปรตัดลดรายจายไดแตแปรเพ่ิมไมได สวนคําขอแปรญัตติก็ใชแบบเดิมครับเสร็จแลวก็จะประชุมในวาระท่ี  
๓ เห็นชอบรางขอบัญญัติตอไปก็ขอแจงใหทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบครับ 

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไป เรื่องท่ี ๒ : ญัตติพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ 
–๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงของ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) และ 
(ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) เชิญทานเลขาครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานสําหรับญัตติพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงของ องคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย มีโครงการท่ีจะเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงอยูท้ังหมด ๓ โครงการ ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนไดจัดทํารางฯและเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเห็นชอบแลวจึงเสนอญัตติให
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้   

๑. โครงการโรงเรียนสีขาว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดําเนินการป ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือ
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบานกุดรู จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมตานภัยยาเสพติดและรูทันภัยปองกันโรคเสี่ยงและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ซ่ึงการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีเรามีมากข้ึนกลุมเสี่ยงก็จะเปนเยาวชนลูกหลานเรา ใน
เรื่องของยาเสพติดก็เปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลท่ีทองถ่ินมีหนาท่ีในการดําเนินการท่ีผานมาเราตองงบอุดหนุนให
อําเภอ และจังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการในสวนองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราก็ตั้งงบประมาณไวอยูในการ
ปองกันฯและบําบัดผูติดยาเสพติดแตเราไมไดดําเนินการเม่ือโรงเรียนบานกุดรูจะดําเนินการอบรมในเรื่องของยาเสพติดก็
เปนผลดีกับลูกลานและประชาชนในพ้ืนท่ีเราแตเม่ือตรวจสอบแผนแลวปรากฏวาไมมีบรรจุไวในแผนจึงตองขออนุมัติ
เพ่ิมเติมแผน 

๒.โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดําเนินการป 
๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ป ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ป ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
ป ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ซ่ึงเปนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีมี
หนังสือสั่งการกําหนดใหทุกทองถ่ินตองดําเนินการ และมีหนังสือติดตามผลการดําเนินงานมาทุกระยะ ในสวนของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราก็กําหนดสถานท่ี หนองแวงสุม บานหนองแขม หมูท่ี ๑๓ เปนสถานท่ีดําเนินการ 
โดยดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน จัดทําสวนหยอม จัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจและออกกําลังกายของประชาชนแต
โครงการดังกลาวไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินจึงตองดําเนินการเพ่ิมเติมแผนฯ  

๓.โครงการขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูท่ี ๔ ดําเนินการป ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.-บาท 
เนื่องจากในพ้ืนท่ีเราในชวงนี้เกิดภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราไดรับหนังสือจากผูนําบานกุดรู หมูท่ี ๔ วา
หนองน้ําละเลิงซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีใชในการผลิตระบบประปาหมูบานแหงขอด เนื่องจากหนองน้ําไมสามารถกักเก็บน้ําไวได
มากนักเพราะตื้นเขินการแกไขปญหายะยะยาวจําเปนตองดําเนินการขุดลอกใหลึกลงไปอีก จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือท่ีจะดําเนินการขุดลอกทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

-๑๐- 
 

ขอเท็จจริงแลวปรากฏวาสภาพหนองละเลิงตอนนี้แหงขอดและตื้นเขินจริงทําใหกักเก็บน้ําไวไดนอย พอปไหนท่ีฝนตก
นอยจึงทําใหน้ําไมเพียงพอในการผลิตประปาหมูบานประชาชนจึงไดรับความเดือดรอน เพ่ือเปนการแกไขปญหาระยะยาว
จึงตองดําเนินการจัดหางบประมาณมาดําเนินการขุดลอก แตเม่ือตรวจสอบกับแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
แลวปรากฏวาโครงการบรรจุไวในป ๒๕๖๑ จึงตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนกอน  



ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) และ (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสง
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวยเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ให
สงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ
ของผูบริหารทองถ่ิน สาหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว 

จึงเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยพิจารณาใหความเห็นชอบครับ                 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดสงสัยหรือจะเสนอไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไมมาประชุม ๔ เสียง 

          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก

ทานสําหรับวาระอ่ืนๆ อบต.แวงนอย ไดรับหนังสือจากบานปาเปง หมูท่ี ๘ แจงวาหนองฝายบานซ่ึงเปนหนองน้ําท่ีใชใน
การผลิตประปาหมูบานไดแหงขอดลงสงผลกระทบทําใหไมมีน้ําท่ีจะใชในการผลิตประปา ทาง อบต.แวงนอยก็จะได
แตงตั้งคณะกรรมการลงลงไปตรวจสอบขอเท็จจริงความเดือดรอนตลอดจนเสนอแนวทางแกไขวาจะดําเนินการอยางไร 
สวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปจจุบันดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทุก
หมูบาน เหลืองบประมาณจายขาดท่ีสภาไดอนุมัติไปแลวอยูประมาณ ๒ – ๓ หมูบาน ในสวนของการแกไขปญหาความ
เดือดรอนบางครั้งอาจจะลาชาบางเพราะมีกระบวนการในการดําเนินการ ตองตรวจสอบขอเท็จจริง บางครั้งไมอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ินก็ตองดําเนินการปรับแผนกอนจึงทําไดอาจจะไมทันใจก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบและเขาใจ
การดําเนินงานของระบบราชการครับ 

 
-๑๑- 

 
นายสถิตย  อันนาร ีส.อบต.หมูท่ี ๘ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานผม

ไดทําหนังสือมาถึง อบต.แวงนอยตามท่ีทานเลขาไดแจงเนื่องจากตอนนี้ฝนท้ิงชวงน้ําในหนองฝายบานแหงแลวเริ่มมีสีขุนก็
อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดลงไปตรวจสอบโดยเรงดวนใหดวยครับ แตกอนก็เคยบรรจุโครงการไวใน
แผนก็คิดวาจะไมแหงก็เลยถอนออกแตในปนี้แหงแลงมากๆครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.  – ก็ขอขอบคุณทานสถิตยท่ีไดแจงเรื่องหนองน้ําแหงขอดแลวในสวนนี้ก็
จะแตงตั้งคณะกรรมการลงไปดูขอเท็จจริงกอนครับวาจะมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร 

นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทาน ในวันท่ี ๗ สิงหาคมท่ีผานผมก็ไดรับมอบหมายจากทานนายกใหไปกับสาธารณสุขอําเภอในการรับมอบโลการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทองถนนซ่ึงไดรางวัลในระดับอําเภอท่ีไบเทคบางนา ซ่ึงการปองกันและลดอุบัติเหตุทองถนนก็ถือวามีสวน



รวมในทุกภาคสวนครับไมวาจะเปนทางผูนําหมูบานและพ่ีนองประชาชนทุกหมูบานท่ีใหความรวมมือจนโครงการประสบ
ความสําเร็จและไดรับรางวัล 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานไหนจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีก็ไดเวลาอันสมควรแลวนะครับ 
ผมก็ขอขอบคุณทานนายก ฝายบริหาร หัวหนาสวนทุกทานและทานสมาชิกทุกคนท่ีเขารวมการประชุมสภาฯในครั้งนี้ดวย
นะครับ ผมขอปดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๐ น .- 

                                                         (ลงชื่อ)    จํานงค   หนายโสก       ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)       เสมือน  นาอุดม          ผูรับรองรายงานการประชุม 
                (นายเสมือน  นาอุดม) 
                                                    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบตัิหนาท่ี   
                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   

 (ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)   

 (ลงชื่อ)      สํารอง  ปตตาทานัง                    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
             (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)       ประยัติ  ศรีอุน                         เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


