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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
--------------------------------------------

ชื่อ - สกุล
นางนิรดาพร ปสสา
นางจินตนา กุลสุวรรณ
นางดุสิต มูลหลา
นายวันชัย ปุงโพธิ์
นายสุริยา ศรีกุฏ
นายบุญถัน นาอุดม
นางประยัติ ศรีอุน
นางละอองดาว นันทวิทยาคม
นายเสมือน นาอุดม
นายสถิตย อันนารี
นายสํารอง ปตตาทานัง
นายนนทกานต นาอุดม
นายบุญยม หนูนา
นายไสว ศรีอุน
นายสม นาแพง
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นายสมคิด ขําโพธิ์
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นายสุวรรณ นาอุดม
นายสมพร บุญประสพ
นายจํานงค หนายโสก

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.หมู ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย

ลายมือชื่อ
นิรดาพร ปสสา
จินตนา กุลสุวรรณ
ดุสิต มูลหลา
วันชัย ปุงโพธิ์
สุริยา ศรีกุฏ
บุญถัน นาอุดม
ประยัติ ศรีอุน
ละอองดาว นันทวิทยาคม
เสมือน นาอุดม
สถิตย อันนารี
สํารอง ปตตาทานัง
นนทกานต นาอุดม
บุญยม หนูนา
ไสว ศรีอุน
สม นาแพง
นราศักดิ์ พิมสาร
สมคิด ขําโพธิ์
วิเชียร ดวงจุมพล
สุวรรณ นาอุดม
สมพร บุญประสพ
จํานงค หนายโสก

หมายเหตุ

-๒-

ผูไมมาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา
๒. นางกนกนาถ จันทรสี

ประธานสภา อบต.แวงนอย
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕

ผูเขารวมประชุม
๑. นายหนูกาลน นิบุญทํา
๒. นายชัยวัฒน ทองนอย
๓. นายอนุศักดิ์ มีทอง
๔. นายทองใบ สมแวง
๕. นางลําดวน ไชยคําภา
๖. นายสุภาพ วองไว
๗. นางรุง สุขกําเนิด
๘. นายเดชมนตรี สันเสนาะ
๙. นางสาวปาณิสา ประถังธานี
๑๐. นายคชา วาระเพียง

นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเกษตร
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองชาง

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๐ คนครบองคประชุม
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ทําหนาที่เลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตํ าบลแวงน อ ยติ ด ภารกิ จ ไม ได ม าร ว มประชุ ม สภาฯ ขอเรี ย นเชิ ญ ท านเสมื อ น นาอุ ด ม รองประธานสภาทํ าหน า ที่
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเสมือน นาอุดม รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่แทน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย
สามัญที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งที่ใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพื่อทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี้

-๓เรื่องที่ ๑ แนะนําเจาหนาที่เขามาปฏิบัติงานใหม นางมะลิ ชวยนา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ สอบไดและ
ไดมาปฏิบัติงานรวมกับเราไดประมาณเดือนกวาแลว ก็ขอตอนรับและแนะนําใหทานสมาชิกสภาฯไดรูจักครับ
เรื่องที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานโดยใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ
ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดประกาศใช
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว โดยปดประชาสัมพันธบอรดหนาสํานักงานฯ และมีหนังสือถึง
ผูนําหมูบานใหประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบ ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธในเว็ปไซตองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยแลวก็ขอแจงทานสมาชิกเพื่อทราบครับ
เรื่องที่ ๓ โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ครั้งที่ ๗ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในปนี้ทางองคการบริหาร
สวนตําบลทางขวางไดรับเปนเจาภาพฯ โดยกําหนดวันที่จะจัดแขงขันในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา
องคการบริหารสวนตําบลทางขวาง โดยมีประเภทกีฬาที่จะจัดแขงขัน ดังนี้ ฟุตบอลชาย ๑๑ คน ฟุตบอลหญิง ๑๑ คน
วอลเลยบอลชาย วอลเลยบอลหญิง เซปกตะกรอชาย กีฬาพื้นบาน วิ่งผลัดเสียบ วิ่งผลัดซุปเปอรแมน ตีกอลฟ วิ่งผลัด
กระสอบ วิ่งผลัดอุมลูกโปง สีประจําแตละองคกรเหมือนเดิมองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราสีชมพูเหมือนเดิม ใน
สวนของโปรแกรมการแขงขันฟุตบอลชาย ๑๑ คน อบต.แวงนอย-เทศบาลตําบลแวงนอย ฟุตบอลหญิง ๑๑ คน อบต.แวง
นอย-เทศบาลตําบลกานเหลือง วอลเลยบอลชาย อบต.แวงนอย-เทศบาลตําบลกานเหลือง วอลเลยบอลหญิง อบต.แวง
นอย(บาย) – พบกับผูชนะคู เทศบาลตําบลกานเหลือง-อบต.ทานางแนว เซปกตะกรอชาย อบต.แวงนอย-อบต.ทาวัด ใน
สวนขบวนพาเหรดลําดับ ที่ ๑ อบต.ทางขวาง ๒.อบต.แวงน อย ๓.อบต.ทานางแนว ๔.อบต.ทาวัด ๕.ทต.ก านเหลือง
๖.ทต.แวงนอย ๗.อบต.ละหานนาในสวนรายละเอียดเพิ่มเติมทาง อบต.ทางขวางไดเชิญทางเจาหนาที่เราเขารวมประชุม
หารืออีกครั้งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๔ สาระสําคัญของ ราง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ...... ทางจังหวัด
ขอนแกนไดแจงขอความรวมมือประชาสัมพันธสาระสําคัญของราง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ......ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ หนาที่และอํานาจการ
จัดการเลือกตั้ ง กํ าหนดระยะเวลาการจั ดการเลือกตั้ ง การประกาศให มีการเลือกตั้ง การบริหารจัดการเลือกตั้ง การ
ตรวจสอบการเลือกตั้งและการฟองคดี สวนในรายละเอียดทานสมาชิกทานใดสนใจสามารถอานไดที่บอรดประชาสัมพันธ
หนาสํานักงาน อบต.ครับ
เรื่ อ งที่ ๕ รายงานผลการดํ า เนิ น งานธนาคารขยะเพื่ อ ชีวิ ต การจั ด ตั้ งกองทุ น ธนาคารขยะเพื่ อ ชี วิตเราก็ ได
ดําเนินการรับสมัครครัวเรือนที่เขารวมในแตบานตอนนี้มีสมาชิก จํานวน ๗๗๙ ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนในพื้นที่ตําบลแวง
นอยเรามีทั้งหมดมีประมาณ ๑,๒๐๐ ครัวเรือน ก็เหลือประมาณ ๕๐๐ ครัวเรือนที่ยังไมสมัคร ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯได
ประชาสัมพันธเชิญชวนพี่นองประชาชนในหมูบานที่รับผิดชอบมาสมัครเปนสมาชิกฯ ในสวนการดําเนินการซื้อขายก็ครบ
๑ ปแลวเรามีเงินในบัญชีกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิต ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เปนเงิน ๒๘๐,๔๔๐.๑๒ บาท และไดมอบ
เงินฌาปนกิจใหครัวเรือนสมาชิกที่เกิดการสูญเสียไปแลว จํานวน ๒๐ ราย เปนเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๘๐ บาท และเราก็ได
เชิญประชุมคณะกรรมการผูดําเนินการของแตละหมูบานเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตลอดจนพูดคุยปญหา

-๔อุปสรรคการดําเนินการซื้อขาย สวนใหญจะมีสมาชิกแตละหมูบานลาออกเนื่องจากไมมีขยะขาย ถูกหักจากบัญชีโดยที่ยัง
ไมไดคุมครอง และก็ไดมีการปรับแกระเบียบโดยผูที่สมัครใหมยังไมไดคุมครองจะไมโดนหักเพื่อเปนแรงจูงใจใหคนสมัคร
และจะออกแผนเพื่อลงประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับพี่นองประชาชนประมาณเดือนธันวาคม
เรื่องที่ ๖ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป ๒๕๖๒ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
เราได รั บ การจั ด สรรเงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ จากกรมส งเสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จํ านวน ๒ โครงการ คื อ ซ อ มสร าง
ถนนลาดยางผิ วจราจรเคปซี ล รหั สทางหลวงทองถิ่น ขก.ถ.๕๔-๐๑ สายบานกุดรู-บ านหนองไผ กวาง ๖ เมตร ยาว
๔,๐๐๐ เมตร องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน งบประมาณ ๘,๐๙๐,๐๐๐ บาท และ
โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงทองถิ่น ขก.ถ. ๑๘๔-๐๒ สาย ขก ๒๑๒๔ เชื่อมจากถนน
ทางหลวง -บานอีโล กวาง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร องคการบริห ารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงน อย จังหวัด
ขอนแกน งบประมาณ ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยในตอนนี้ผมกับพัสดุกําลังคํานวณราคากลางเพื่อนําเขาระบบการจัดซื้อจัด
จางเพื่อหาผูรับจางแตมีปญหาในเรื่องของคาวัสดุตางๆในการกอสรางวาราคาที่เราของบประมาณไปมาจากไหน ตอนนี้ให
ทางกองชางรีบหารายละเอียดมาใหเพราะตองรีบดําเนินการจัดหาผูรับจางแตจะดําเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว และอีกโครงการหนึ่งคือ ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก นาจาน องค การบริ ห ารส วนตํ าบลแวงน อย อํ าเภอแวงน อ ย จั งหวัด ขอนแก น
งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท ก็ขอแจงใหทานสมาชิกไดทราบครับ
เรื่องที่ ๗ ความคืบหนาการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดรับแจงจากจังหวัด
ขอนแกนวาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกน ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดขอนแกน จึงไดสงขั้นตอนกระบวนการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลเพื่อเตรียมประสานงานเกี่ยวกับ
คณะกรรมการเลือก อํานาจหนาที่ บุคลากร กระบวนการเลือก สถานที่เลือก พรอมทั้งกรอบระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียด
เยอะพอสมควรทานสมาชิกทานใดที่สนใจก็อานรายละเอียดที่เราติดประชาสัมพันธบอรดหนาสํานักงานเราไดนะครับ
เรื่องที่ ๘ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาตั้งแต ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. เหลากาชาดจังหวัดขอนแกนไดออกมารับ
บริจ าคโลหิ ต ณ ที่ วาการอํ าเภอแวงนอย ก็ขอประชาสัมพัน ธใหทานสมาชิ กได เขารวมบริจาคและประชาสัมพั นธให
ประชาชนในพื้นที่ไดทราบดวย
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว รายงาน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ วัน
จันทร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดรับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม เรื่องที่ ๑ : โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๒ เชิญทานเลขาฯ ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ เรื่อง
ที่ ๑ : โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๒ ตามแนวปฏิบัติที่ผานมาเราจัดงานลอยกระทงที่หนองแวง
สุม บานหนองแขม ในปนี้ตรงกับวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๑ ที่นําเสนอมาก็เพื่อใหทางสภาฯพิจารณารูปแบบวาจะดําเนินการ

-๕อยางไร แบบเดิมที่เราเคยจัดมีภาคกลางวันชวงบายจะมีขบวนแหกระทง สวดพุทธมนตเย็น มีพิธีเปด บูชาแมคงคาลอย
กระทงและการแสดงของนักเรียนและกลุมแมบาน การประกวดหนูนอยนพมาศ และนางนพมาศในภาคกลางคืน ปนี้ก็
อยากจะรับทราบความคิดเห็นแนวทางการจัดครับ กอนอื่นก็คือเราจะจัดหรือไมครับในปนี้ เชิญทานสมาชิกครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ตามที่เราเคยจัดงานประเพณีลอยกระทงมาทุกปเราคงจะทราบแลววาสิ่งไหนที่เราจัดมาแลวไมดีเราก็แกไขใหดีขึ้น
ในปนี้ การจัดงานลอยกระทงนาจะจัดครับเพราะเปนการอนุรักษประเพณีประชาชนมีสวนรวม สวนแนวทางการจัดใหเรา
ไดคุยกันใหไดขอสรุปในมีแนวคิดอยางไรก็อยากใหเสนอมาครับ สวนตัวผมขอเสนอใหจัดครับ
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ
ทุกทาน สําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงปนี้ ผมก็อยากใหจัดครับ และอยากใหทุกหมูบานไดเขามามีสวนรวมครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ถาไมมีผมจะขอ
มติ ทานสมาชิกทานใดเห็นวาควรจัดงานประเพณีลอยกระทง โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบจํานวน ๒๐ เสียง
ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ก็เปนอันวาเราจัดนะครับงานลอยกระทงปนี้ เราตั้งงบประมาณไว
๕๐,๐๐๐ บาท ถาไมจัดเราก็ตองมีเหตุมีผลใหประชาชน เชนน้ําแหง ในสวนรูปแบบมีการจางทําขบวนแห คาตอบแทน
กรรมการ รางวัล ผมอยากจะรับฟงทานสมาชิกสภาฯ ที่เราทํามาคนก็เยอะอยูแตสวนใหญก็จะเปนความรวมมือของ ๓
หมูบานความรวมมือในภาคตําบลยังไมมีเราพยายามดึงผูนําแตละหมูบานใหเขามามีสวนรวมแตก็ยังไมเปนผลสูเทศบาล
แวงนอยไมไดซึ่งจัดวันเดียวกัน การใชงบประมาณก็เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบเปนกรอยๆก็ตองอาศัยภาวะผูนําของทาน
สมาชิก แตเราก็มีกองทุนจากปที่แลวประมาณ ๓๐,๐๐๐ หมื่นกวาบาทซึ่งไดมาจากการขายกระทงเมื่อปที่แลว
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน อยากหารือนัดหมายผูนําหมูบานเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการอยากใหผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ดวยครับ
นายชัยวัฒน ทองนอย รองนายก อบต.ฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
สําหรับโครงการจัดงานลอยกระทง ในเรื่องการเบิกจายก็คงตองเบิกจายตามงบประมาณเพราะเราตั้งไวในขอบัญญัติแลว
สําหรับการจัดงานปญหาใหญคือการนํามวลชนเขามารวมงาน ผมก็ไดปรึกษากับทางทานนายกก็อยากใหฝายปกครองกับ
ทีมบริห ารไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน ทานเปน สวนหนึ่งที่ตองชักชวนพี่ นองประชาชนเขามารวม งานนี้อยาก
กําหนดวัน ที่ เราจะได มาปรึกษาหารือกัน เพราะผูนําถือวามี สวนสําคัญ ในการดํ าเนิ น โครงการต องขอความรวมมือทุ ก
หมูบานไมวาจะเปนการสงนางนางนพมาศเขาประกวด การนําประชาชนเขารวมงาน การเตรียมการดานสถานที่ถามี
ผูรวมงานเยอะเราก็อาจจะมีเงินเขากองทุนเพิ่มอีก ในการจัดที่ผานมาก็ไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกเปนอยางดี ก็
ขอขอบคุณครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ตอไป เรื่องที่ ๒ : พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยเขารวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน ๒ ทาน เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ

-๖สํ า หรั บ เรื่ องพิ จ ารณามอบหมายสมาชิ กสภาองค การบริห ารส ว นตําบลแวงน อยเขารว มเป น คณะกรรมการกองทุ น
หลักประกัน สุขภาพ จํ านวน ๒ ท าน สื บเนื่ องจากประกาศคณะกรรมการกองทุน หลักประกัน สุขภาพแห งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท องถิ่ น หรื อพื้ น ที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ งมี ผ ลใช บั งคั บ ตั้ งแต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เป น ต น ไป ได กําหนดในข อ ๑๒ ให มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มอบหมายจํานวน ๒ คน จึงอยากใหทางที่ประชุมสภาไดพิจารณาคัดเลือกทานสมาชิกเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯไดเสนอรายชื่อคนที่ ๑ พรอมกับผูรับรองครับ
นางประยัติ ศรีอุน ส.อบต.หมูที่ ๑ – ขอเสนอ นางละอองดาว นันทะวิทยาคม ส.อบต.หมูที่ ๘
ผูรับรอง นายสม นาแพง
ส.อบต.หมูที่ ๗
นายบุญยม หนูนา
ส.อบต.หมูที่ ๒
มติที่ประชุม : เห็นชอบจํานวน ๒๐ เสียง
ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯไดเสนอรายชื่อคนที่ ๒ พรอมกับผูรับรองครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – ขอเสนอ นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕
ผูรับรอง นายสุริยา ศรีกุฏ
ส.อบต.หมูที่ ๗
นายนราศักดิ์ พิมสาร ส.อบต.หมูที่ ๔
มติที่ประชุม : เห็นชอบจํานวน ๒๐ เสียง
ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ – สรุ ป ที่ ป ระชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลแวงน อ ยเราก็ มี ม ติ
มอบหมายให นางละอองดาว นันทะวิทยาคม ส.อบต.หมูที่ ๘ และ นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ เขารวมเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญทานวันชัยครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ถนนในพื้นที่เราตามปกติเมื่อหลังฤดูฝนจะเขาฤดูการเก็บเกี่ยวเราจะมีการซอมแซมโดยการปรับเกรดซึ่งการปรับเกรดผม
อยากจะใหนําลูกรังหรือหินคลุกมากลบหลุมที่เปนหลุมเปนบอเฉพาะจุดดวย เพราะถาเกรดทับไปเลยจะไมอยูนานไปเปน
หลุมอีกเหมือนเดิมอยากใหซอมแซมโดยกลบหลุมกอนแลวคอยปรับเกรดครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน อยากใหทานสมาชิกทุกหมูบานไดสํารวจและสงหนังสือเขามาวามีถนนชํารุดสายไหนที่ตองการซอมแซมเพื่อแกไข
ปญหาการสัญจรของพี่นองประชาชน เพื่อทาง อบต.จะไดลงไปตรวจสอบการแกไขซอมแซมจะไดทันการเก็บเกี่ยวขนสง
พืชผลทางการเกษตร
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
อยากใหทานสมาชิกไดประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ อบต.เราใหประชาชนทราบ โครงการไหนที่ไมสามารถทําได
เพราะติดขัดขอระเบียบก็ใหอธิบายใหพี่นองประชาชนเขาใจดวย

-๗นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานถนนสายแวงนอย-ทาวัด ตนไมปกคลุมไหลทางการสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายกับผูสัญจรไปมา เราจะมีงบประมาณ
ดําเนินการหรือไม ขยะก็เยอะดวย ถาไมมีงบประมาณเราทําโครงการรณรงคปรับปรุงภูมิทัศนดวยจิตอาสาหรือรวมดวย
ชวยกันไดหรือไมครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
สําหรับถนนสายแวงนอย-ทาวัด ถาเราทําก็คงเปนโครงการจิตอาสา อาจจะทําวันพอตนเดือนธันวาคมแตตนเดือนเปนวัน
พระราชทานเพลิงศพหลวงพ อ ประชาชนก็คงจะใชถนนเสน นี้เยอะ น าจะหลั งจัด งานลอยกระทงและก็ นาจะทําเป น
ภาพรวมของอําเภอแวงนอยโดยทานนายกไดประสานกับทานนายอําเภอเพราะเปนถนนที่ใชรวมกันหลายตําบลครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ในสวนของผมก็อยากจะขอความรวมมือ
ทานสมาชิกสภาฯทุกทานถามีกิจกรรมใดก็อยากจะใหมารวมดวยชวยกันครับ มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีก็ได
เวลาอันสมควรแลวนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทานนายก ฝายบริหาร หัวหนาสวนทุกทานและทานสมาชิกทุกคนที่เขารวม
การประชุมสภาฯในครั้งนี้ดวยนะครับ ผมขอปดการประชุมครับ ขอบคุณครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น .(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( นายจํานงค หนายโสก )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ) กิตติศักดิ์ ศรีโยธา
ผูร ับรองรายงานการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)

วิเชียร ดวงจุมพล
(นายวิเชียร ดวงจุมพล)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สํารอง ปตตาทานัง
(นายสํารอง ปตตาทานัง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประยัติ ศรีอุน
(นางประยัติ ศรีอุน)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

