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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
--------------------------------------------

ชื่อ - สกุล
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 ปุงโพธิ์
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นายสํารอง ปตตาทานัง
นายสุริยา ศรีกุฏ
นางจินตนา กุลสุวรรณ
นายจํานงค หนายโสก

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.หมู ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘
สมาชิกสภา 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

.
ผูไมมาประชุม
๑. นายเสมือน นาอุดม
๒. นางกนกนาถ จันทรสี
๓. นายสมคิด ขําโพธิ์
๔. นายสมพร บุญประสพ

-๒สมาชิกสภา อบต. หมู ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓

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

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายหนูกาลน นิบุญทํา
๒. นายชัยวัฒน ทองนอย
๓. นายอนุศักดิ์ มีทอง
๔. นายทองใบ สมแวง
๕. นางลําดวน ไชยคําภา
๖. นายสุภาพ วองไว
๗. นายเดชมนตรี สันเสนาะ
๘. นายคชา วาระเพียง
๙. นางวิลาวรรณ สายมัน

นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกองชาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๑๘ คนครบองคประชุม
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ทําหนาที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ เริ่มตั้งแตวันที่ ๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเสมือน นาอุดม รองประธานสภา
ฯ ปฏิบัติหนาที่แทน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย
สามัญที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอบคุณทานประธานสภาเปนอยางยิ่งที่ใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพื่อทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี้
-๓เรื่องที่ ๑ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่ไดเขารวมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหั ว วัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ อําเภอแวงนอยที่ ผานมา และงานพระราชพิ ธีเนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ มพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๒ เนื่องจากในชวงนี้พื้นที่อําเภอแวงนอยเกิดสถานการณภัยแลงทําใหหลายหมูบานแหลงน้ําที่ใชในการ
ผลิตระบบประปาหมูบานไดแหงขอดลงโดยเฉพาะที่บานกุดรูหนองละเลิงซึ่งเปนหนองน้ําที่ใชในการผลิตประปาหมูบาน
แหงขอดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดดําเนินการชวยเหลือโดยจัดหางบประมาณเพื่อสูบน้ําจากหนองคูนอยไป
หนองละเลิง และหนองน้ําที่ใชในการผลิตประปาเพื่ออุปโภค บริโภค ของราษฎร อีกหลายๆหมูบานในพื้นที่เราก็เริ่มแหง
ลงเปนปญหาที่เราตองชวยกันดําเนินการแกไขเพราะเปนอํานาจหนาที่เราโดยตรง ก็อยากใหทานสมาชิกสภาไดชวยกัน

ประชาสั ม พั น ธให พี่ น องประชาชนในหมู บ านชวยกัน ใชอยางประหยัดเพราะถาฝนยังไม ตกมาอีกก็คงจะไดรับ ความ
เดือดรอนเรื่องน้ําอุปโภค บริโภคอยางแนนอนครับ
สําหรับเรื่องแจงเพื่อทราบมีเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ
นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ศรี โยธา ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบี ย บวาระที่ ๒ รั บ รองรายงานการประชุ มครั้ งที่ แล ว
รายงานการประชุมสภาองคการบริห ารสวนตําบลแวงน อย สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบวาจะแกไขสวนไหนหรือไม ถาไมมี เชิญทานสมาชิกสภาฯไดรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครับ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม เรื่องที่ ๑ : เสนอญัตติ
(ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย วาระที่ ๑
รับหลักการ เชิญทานนายกฯ ครับ
นายหนู กาลน นิ บุญ ทํ า นายก อบต. – อ านคําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังตอไปนี้
๑.สถานการณคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน 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 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอผูกพัน จํานวน ๕ โครงการ รวม ๑๑,๑๕๒.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน ๐.๐๐ บาท
-๔๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ 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
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน ๒๐,๘๕๘,๕๐๗.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๘,๒๒๑,๙๖๒.๐๐ บาท
(๓) รายจายจริง
งบกลาง

จํานวน ๓๐,๑๓๙,๕๖๓.๑๒ บาท ประกอบดวย
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
งบรายจายอื่น
จํานวน ๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน ๙๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๘,๒๒๑.๙๖๒.๐๐ บาท
(๕) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน ๓,๑๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท
(๖) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๐.๐๐ บาท
คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายรับจริงป ๖๑

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
๑๙๔,๗๕๕.๘๔
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๕๙,๘๕๒.๐๐
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๒๓๗,๗๖๗.๐๒
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๒๕๘,๗๔๗.๐๐
หมวดรายไดจากทุน
๕๐๐.๐๐
รวมรายไดจัดเก็บ
_๘๕๑,๖๒๑.๘๖

ประมาณการป ๖๒ ประมาณการป ๖๓
๑๕๔,๐๐๐.๐๐
๑๓๑,๕๓๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๑,๕๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๗๕๗,๒๓๐.๐๐

๗๙,๐๐๐.๐๐
๑๓๗,๕๓๐.๐๐
๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๓๑,๕๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๖๗๘,๒๓๐.๐๐

-๕รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
๑๙,๘๑๑,๙๕๑.๗๐
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น
๑๙,๘๑๑,๙๕๑.๗๐
รวมไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒๐,๕๐๐,๘๔๔.๐๐
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น
๒๐,๕๐๐,๘๔๔.๐๐
รวม
๔๑,๑๖๔,๔๑๗.๕๖

๑๘,๒๗๓,๔๙๔.๐๐ ๑๙,๘๐๔.๐๐๐.๐๐
๑๘,๒๗๓,๔๙๔.๐๐ ๑๙,๘๐๔.๐๐๐.๐๐
๒๐,๙๖๙,๒๗๖.๐๐ ๒๑,๘๓๘,๗๗๐.๐๐
๒๐,๙๖๙,๒๗๖.๐๐ ๒๑,๘๓๘,๗๗๐.๐๐
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
งบรายจายอื่น
๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน
๑,๐๙๔,๓๙๗.๘๗
๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๙๗,๐๐๐.๐๐

รวมจายจากงบประมาณ
รวม

๓๔,๔๖๐,๒๓๐.๑๘ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐
๓๔,๔๖๐,๒๓๐.๑๘ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๓
ยอดรวม

ดาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๒,๑๕๖,๔๐๐.๐๐
๑,๐๙๒,๒๔๐.๐๐

บาท
บาท

๗,๗๘๘,๕๒๖.๐๐
๗๔๘,๐๐๐.๐๐
๙๑๙,๒๘๐.๐๐
๑,๙๓๗,๓๓๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๗๐,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-๖ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓,๙๔๑,๐๐๐.๐๐
บาท
แผนงานเกษตร
๙๒๗,๗๖๐.๐๐
บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
๑๒,๕๒๕,๔๖๔.๐๐
บาท
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ในสวนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดดูตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ไดสงใหกับทานสมาชิกพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับ ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไมได วาระที่ ๑ รับหลักการ และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหสภาฯกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอย
กว ายี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต ส ภาท องถิ่ น มี มติ รับ หลักการแห งรางขอบั ญ ญั ติงบประมาณนั้ น ในระเบี ย บฯข อ ๔๗ ในการ
พิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภา
ทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลวเพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะให
คณะกรรมการสภาท องถิ่น พิจารณากอนรับหลักการก็ ได ขอ ๕๒ การพิ จารณารางข อบัญญั ติในวาระที่ สาม ไม มีการ
อภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหทปี่ ระชุม
สภาทองถิ่นลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯหรือไม ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานก็อยากใหทานสมาชิกสภาฯไดชวยกันดูนะครับวางบประมาณปนี้ตางจากปที่แลวหรือไมอยางไร ในสวนของผมก็ตั้ง
ขอสั งเกตวางบประมาณป นี้ แผนงานบริ ห ารทั่ วไปเพิ่ มขึ้น ก็อาจเปน เพราะเงิน เดือนบุ คลากรของเราเพิ่ มขึ้น และงบ
ซอมแซมที่ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะเพียงพอหรือไมเพราะครุภัณฑเราเพิ่มขึ้น มีรถหลายคันถาซอมแซมก็ใชเงินหลาย

บาท แตในภาพรวมแลวขอบัญญัติงบประมาณปนี้ก็ใกลเคียงกับปที่ผานมาก็ขอใหทานสมาชิกสภาไดศึกษาและแสดง
ความคิดเห็นในวาระกอนที่จะรับหลักการนี้ครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีทานใดจะสอบถามไหม หรืออภิปรายไหมครับ ถาไมมีผมขอมติ
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกที่อยูในหองประชุมฯจํานวน ๑๘ คน)
มติที่ประชุม : เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
ไมมาประชุม ๔ เสียง
-๗นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานที่ไดใหความเห็นชอบราง
(ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ และจะประชุมในวาระที่ ๒ ไดตองมีการ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ การแปร
ญัตติรางขอบัญญัติ ในแตละครั้งจะตองคัดเลือกเปนครั้งๆไป ในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คัดเลือกอยางนอย ๓ คนแตไมเกิน ๗ คน ในการเสนอคัดเลือกจะตองเสนอทีละคนไดคนที่ ๑ แลวจึงจะเลือกคนที่
๒ ตอไป ผูเสนอตองมีผูรับรอง ๒ ทาน และเลือกไปจนครบจํานวนถามีผูเสนอหลายคนก็ตองขอมติจากสภาฯ ในลําดับ
แรกผมจะขอใหเสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติวาจะกําหนดไวจํานวนกี่คน
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติไหมครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน ครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติ ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบตามที่ทานสํารองเสนอจํานวน ๓ ทาน โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกที่อยูในหองประชุมฯจํานวน ๑๘ คน)
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมสภาเราไดกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติไว
๓ ทานนะครับ ลําดับตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับพรอมผูรับรอง ๒ ทาน
นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๘ – ผมขอเสนอ นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๑ ครับ
ผูรับรอง ๑.นายบุญถัน นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๙, ๒.นายสม นาแพง ส.อบต.หมูที่ ๗
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
ไมมาประชุม ๔ เสียง
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญั ตติคนที่ ๒ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน
นายบุญยม หนูนา ส.อบต.หมูที่ ๒ – ขอเสนอ นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๘ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๒ ครับ
ผูรับรอง ๑.นายสุวรรณ นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๑๓, ๒.นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
ไมมาประชุม ๔ เสียง
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญั ตติคนที่ ๓ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน
-๘นายสํ า รอง ป ต ตาทานั ง ส.อบต.หมู ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายนนทกานต นาอุ ด ม ส.อบต.หมู ที่ ๕ เป น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ
ผูรับรอง ๑.นายบุญยม หนูนา ส.อบต.หมูที่ ๒, ๒.นางจินตนา กุลสุวรรณ ส.อบต.หมูที่ ๑๒
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
ไมมาประชุม ๔ เสียง
นายจํ า นงค หน า ยโสก เลขานุ ก ารสภาฯ – ก็ ข อสรุ ป นะครั บ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประกอบดวย คนที่ ๑ นาย
วิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ คนที่ ๒ นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๘ คนที่ ๓ นายนนทกานต นาอุดม ส.
อบต.หมูที่ ๕ ครบทั้ง ๓ คน ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมฯ ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและ
เปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่นใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะ
หนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก กรรมการสภาท องถิ่นคณะนั้ นๆในการประชุมคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ผมมีหนาที่เชิญ
ประชุ มและก็ ให ท านได ป ระชุ มคั ด เลื อกผมก็ จ ะแจ งเป น หนั งสื อให ท านทราบวาจะขอเชิญ ประชุม ในวัน นี้ วั น ที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย และตามระเบียบฯขอ ๔๙ กําหนด
ว า ญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล ว ถ า จะต อ งส ง ให ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให
ประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่น
จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ตอไปผมก็จะขอใหสภาเรากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เชิญ
ทานสมาชิกสภาฯไดเสนอครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมขอเสนอ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาราชการระหวาง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
ไมมาประชุม ๔ เสียง
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานสภาฯเราก็กําหนดระเวลาแปรญัตติระหวาง วันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นะครับ ทานสมาชิกสภาฯทานใด
ประสงคที่จะแปรญัตติก็ใหมารับแบบเสนอคําแปรญัตติและยื่นตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาที่กําหนด
หลังจากรับคําแปรญัตติที่ทานมายื่น คณะกรรมการแปรญัตติก็จะนัดนายกและผูแปรเขาไปชี้แจงทีละทานจนกวาจะหมด
ทุ กคนแลว คณะกรรมการแปรญั ตติ ก็จะประชุมเพื่ อมี มติและแจงรายงานต อประธานสภาฯ เพื่ อประธานสภาจะสง
รายงานใหทานสมาชิกสภาฯไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงกอนวันประชุมเพื่อแปรญัตติในวาระที่ ๒ ในวันแปรญัตติผูที่จะ
-๙-

อภิปรายก็จะประกอบดวยคณะกรรมการแปรญัตติ นายก และสมาชิกผูสงวนคําแปรญัตติ เสร็จเรียบรอยก็ใหสภาฯลงมติ
เรียงตามลําดับแตละขอผูยื่นแลวไมไปชี้แจงถือวาไมแปรนะครับไมมีสิทธิ์อภิปรายนี่คือขั้นตอนการขอแปรครับ สมาชิก
สภาฯสามารถแปรตัดลดรายจายไดแตแปรเพิ่มไมได สวนคําขอแปรญัตติก็ใชแบบเดิมครับเสร็จแลวก็จะประชุมในวาระที่
๓ เห็นชอบรางขอบัญญัติตอไปก็ขอแจงใหทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ตอไป เรื่องที่ ๒ : ญัตติพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑
–๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงของ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) และ
(ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานสําหรับญั ตติพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงของ องคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย มีโครงการที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอยูทั้งหมด ๓ โครงการ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนไดจัดทํารางฯและเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเห็นชอบแลวจึงเสนอญัตติให
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการโรงเรียนสีขาว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดําเนินการป ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบานกุดรู จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมตานภัยยาเสพติดและรูทันภัยปองกัน โรคเสี่ยงและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ซึ่งการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เรามีมากขึ้นกลุมเสี่ยงก็จะเปนเยาวชนลูกหลานเรา ใน
เรื่องของยาเสพติดก็เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่ทองถิ่นมีหนาที่ในการดําเนินการที่ผานมาเราตองงบอุดหนุนให
อําเภอ และจังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการในสวนองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราก็ตั้งงบประมาณไวอยูในการ
ปองกันฯและบําบัดผูติดยาเสพติดแตเราไมไดดําเนินการเมื่อโรงเรียนบานกุดรูจะดําเนินการอบรมในเรื่องของยาเสพติดก็
เปนผลดีกับลูกลานและประชาชนในพื้นที่เราแตเมื่อตรวจสอบแผนแลวปรากฏวาไมมีบรรจุไวในแผนจึงตองขออนุมัติ
เพิ่มเติมแผน
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 ซึ่งเปนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มี
หนั งสื อสั่ งการกํ าหนดให ทุ กท องถิ่ น ต องดํ าเนิน การ และมีห นังสือติดตามผลการดําเนิน งานมาทุกระยะ ในสว นของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราก็กําหนดสถานที่ หนองแวงสุม บานหนองแขม หมูที่ ๑๓ เปนสถานที่ดําเนินการ
โดยดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน จัดทําสวนหยอม จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกายของประชาชนแต
โครงการดังกลาวไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นจึงตองดําเนินการเพิ่มเติมแผนฯ
๓.โครงการขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูที่ ๔ ดําเนินการป ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.-บาท
เนื่องจากในพื้นที่เราในชวงนี้เกิดภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราไดรับหนังสือจากผูนําบานกุดรู หมูที่ ๔ วา
หนองน้ําละเลิงซึ่งเปนแหลงน้ําที่ใชในการผลิตระบบประปาหมูบานแหงขอด เนื่องจากหนองน้ําไมสามารถกักเก็บน้ําไวได
มากนั กเพราะตื้ น เขิน การแก ไขป ญ หายะยะยาวจําเป น ตองดําเนิน การขุดลอกใหลึกลงไปอีก จึงขอรับ การสนับ สนุ น
งบประมาณเพื่อที่จะดําเนินการขุดลอกทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
-๑๐ขอเท็จจริงแลวปรากฏวาสภาพหนองละเลิงตอนนี้แหงขอดและตื้นเขินจริงทําใหกักเก็บน้ําไวไดนอย พอปไหนที่ฝนตก
นอยจึงทําใหน้ําไมเพียงพอในการผลิตประปาหมูบานประชาชนจึงไดรับความเดือดรอน เพื่อเปนการแกไขปญหาระยะยาว
จึงตองดําเนินการจัดหางบประมาณมาดําเนินการขุดลอก แตเมื่อตรวจสอบกับแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
แลวปรากฏวาโครงการบรรจุไวในป ๒๕๖๑ จึงตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนกอน

ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) และ (ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ข อ ๒๒/๑ เพื่ อ ประโยชน ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสง
รางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวยเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ให
สงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจ
ของผูบริหารทองถิ่น สาหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาว
จึงเสนอรางแผนพั ฒ นาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่ มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยพิจารณาใหความเห็นชอบครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานใดสงสัยหรือจะเสนอไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง
ไมมาประชุม ๔ เสียง
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานสําหรับวาระอื่นๆ อบต.แวงนอย ไดรับหนังสือจากบานปาเปง หมูที่ ๘ แจงวาหนองฝายบานซึ่งเปนหนองน้ําที่ใชใน
การผลิตประปาหมูบ านไดแหงขอดลงสงผลกระทบทําใหไมมีน้ํ าที่จะใชในการผลิตประปา ทาง อบต.แวงน อยก็จะได
แตงตั้งคณะกรรมการลงลงไปตรวจสอบขอเท็จจริงความเดือดรอนตลอดจนเสนอแนวทางแกไขวาจะดําเนินการอยางไร
สวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปจจุบันดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทุก
หมูบาน เหลืองบประมาณจายขาดที่สภาไดอนุมัติไปแลวอยูประมาณ ๒ – ๓ หมูบาน ในสวนของการแกไขปญหาความ
เดือดรอนบางครั้งอาจจะลาชาบางเพราะมีกระบวนการในการดําเนินการ ตองตรวจสอบขอเท็จจริง บางครั้งไมอยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่นก็ตองดําเนินการปรับแผนกอนจึงทําไดอาจจะไมทันใจก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบและเขาใจ
การดําเนินงานของระบบราชการครับ
-๑๑นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๘ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานผม
ไดทําหนังสือมาถึง อบต.แวงนอยตามที่ทานเลขาไดแจงเนื่องจากตอนนี้ฝนทิ้งชวงน้ําในหนองฝายบานแหงแลวเริ่มมีสีขุนก็
อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดลงไปตรวจสอบโดยเรงดวนใหดวยครับ แตกอนก็เคยบรรจุโครงการไวใน
แผนก็คิดวาจะไมแหงก็เลยถอนออกแตในปนี้แหงแลงมากๆครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – ก็ขอขอบคุณทานสถิตยที่ไดแจงเรื่องหนองน้ําแหงขอดแลวในสวนนี้ก็
จะแตงตั้งคณะกรรมการลงไปดูขอเท็จจริงกอนครับวาจะมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร
นายชัยวัฒน ทองนอย รองนายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทาน ในวันที่ ๗ สิงหาคมที่ผานผมก็ไดรับมอบหมายจากทานนายกใหไปกับสาธารณสุขอําเภอในการรับมอบโลการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทองถนนซึ่งไดรางวัลในระดับอําเภอที่ไบเทคบางนา ซึ่งการปองกันและลดอุบัติเหตุทองถนนก็ถือวามีสวน

รวมในทุกภาคสวนครับไมวาจะเปนทางผูนําหมูบานและพี่นองประชาชนทุกหมูบานที่ใหความรวมมือจนโครงการประสบ
ความสําเร็จและไดรับรางวัล
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีทานไหนจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีก็ไดเวลาอันสมควรแลวนะครับ
ผมก็ขอขอบคุณทานนายก ฝายบริหาร หัวหนาสวนทุกทานและทานสมาชิกทุกคนที่เขารวมการประชุมสภาฯในครั้งนี้ดวย
นะครับ ผมขอปดการประชุมครับ ขอบคุณครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น .(ลงชื่อ) จํานงค หนายโสก
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( นายจํานงค หนายโสก )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)

เสมือน นาอุดม
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายเสมือน นาอุดม)
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบตั ิหนาที่
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)

วิเชียร ดวงจุมพล
(นายวิเชียร ดวงจุมพล)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สํารอง ปตตาทานัง
(นายสํารอง ปตตาทานัง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ประยัติ ศรีอุน
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