
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

สมัยสำมัญที ่๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันศุกร์  ที่  ๑๓  มีนำคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
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นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสถิตย์  อันนารี 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายบุญยม  หนูนา 
นายสม  นาแพง 
นางกนกนาถ  จันทร์สี 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

ส ารอง  ปัตตาทานัง 
ดุสิต  มูลหล้า 
สุริยา  ศรีกุฏ 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
บุญถัน  นาอุดม 
สุวรรณ์  นาอุดม 
นิรดาพร  ปัสสา 
เสมือน  นาอุดม 
สมพร  บุญประสพ 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สถิตย์  อันนารี 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
บุญยม  หนูนา 
สม  นาแพง 
กนกนาถ  จันทร์สี 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นนทกานต์  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สมคิด  ข าโพธิ์ 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายไสว  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
๒. นายนราศักดิ์  พิมสาร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
๓. นางละอองดาว  นันทวิทยาคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าส านักปลัด 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 
 ๑๐.นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๑.นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๙ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง  เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ มี
ก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
นายเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ 
๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
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เรื่องท่ี ๑ แนะน าพนักงานจ้างภารกิจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราใหม่ มีจ านวน ๒ 
ราย คือ นางสาวอริษา  ไทยน้อย ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เริ่มมาท างานตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และ
นายณัฐวุฒิ  สงฆัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เริ่มมาท างานตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ก็มีบุคลากรที่จะมา
ช่วยกันท างานในองค์กรของเราเพ่ิมข้ึน ก็ยินดีต้อนรับครับ 

เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ได้เข้าร่วมโครงการ อบต.สัญจรพบ
ประชาชน ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในปีนี้ส่วนราชการต่างๆได้ไปชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของแต่ละ
ส่วนราชการให้ประชาชนได้รับทราบ และได้ประชาสัมพันธ์งาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อยได้ด าเนินการ ก็ได้ความร่วมมือจากท่านผู้น า ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้อง ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้า
ร่วมครับ 

เรื่องที่ ๓ รายงานสรุปจ านวนสมาชิกครัวเรือนที่สามารถหักฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตประจ าเดือน  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ของกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต  อบต.แวงน้อย จ านวนสมาชิกกองทุนที่ลาออก จ านวน ๖๗ 
ครัวเรือน ที่ขาดสิทธิ์ จ านวน ๒๔๐ ครัวเรือน ยังไม่ครบ ๖ เดือน ๐ ครัวเรือน สามารถหักค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 
จ านวน ๖๑๒ ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถจ่ายฌาปนกิจ   เป็นจ านวนเงินประมาณ 
๑๒,๒๔๐ บาท ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์พ่ีน้องประชาชนให้เข้าร่วม ส่วนสมาชิกครัวเรือนไหนที่บัญชียัง
ไม่ถึง ๒๐๐ บาท ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้น าเงินมาใส่ในบัญชีให้เพียงพอ และรักษาสิทธิ์อย่าให้ขาดการขายขยะเกิน ๒ 
เดือน 
 เรื่องที่ ๔ สืบเนื่องจากหน่วยตรวจสอบคือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นได้เข้าตรวจสอบงบการเงิน
และมีข้อสังเกตโครงการกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนมีเงินคงค้างที่ไม่ช าระตามสัญญาหลายหมู่บ้าน ดังนั้น ขอความ
ร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ประจ าปี  ๒๕๖๓  กลุ่มที่ยังคงค้างเงินยืมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  ให้น ามาช าระตามสัญญาซึ่งมีทั้งหมด  ๔   กลุ่ม  ดังนี้ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   
ประธานกลุ่ม นายชนะ    ใจเที่ยง   จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนเงินที่ค้างส่ง ๘๕,๐๐๐ บาท วันที่เริ่มผิด
สัญญา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยังไม่ครบก าหนดส่งงวด ๓  งวดที่ ๑ ค้าง ๕,๐๐๐ งวดที่ ๒,๓,๔ ค้างงวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๖๕,๐๐๐ บาท บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔   กลุ่มเย็บผ้าบ้านกุดรู   ประธานกลุ่ม นางธาราทิพย์   คุณวันดี       จ านวนเงินที่
ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท วันที่เริ่มผิดสัญญา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เกินก าหนดแล้วค่าปรับ ๑๓,๘๙๕ บาท รวม ๒๖,๓๙๕.
บาท สัญญาจะจ่ายเดือน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ 
ประธานกลุ่ม นายเสมือน  นาอุดม จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค้างค่าปรับ ๑๘,๗๑๐ บาท สัญญาจะจ่าย ๑๐ 
เดือน กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕   กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านอีโล  ประธานกลุ่ม นางวรินดา  บุดดาโจม  
จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่เริ่มผิดสัญญา ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ครบก าหนดส่งงวดที่ ๑ แล้ว บ้านโนนศิลา หมู่
ที่ ๙ กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ ประธานกลุ่ม นายเสมือน  นาอุดม จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค้างค่าปรับ ๖,๗๑๐ 
บาท สัญญาจะจ่าย ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ๒๕๖๒   บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่  ๑๑ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ   
ประธานกลุ่ม นายบุญมี   นาเม็ง จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับจ านวน ๒๐,๒๒๔ รวม ๔๒,๒๒๔ บาท สัญญา
จะจ่ายเดือนละ ๑,๕๐๐ ยังไม่จ่ายเลยตั้งแต่มีการไกล่เกลี่ย ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งกลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านของท่าน
ได้ทราบและน าเงินมาช าระหนี้ตามก าหนดต่อไป 
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เรื่องท่ี ๕  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM ๒.๕ ) ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน โดยให้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจง แนะน า ท าความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และ
อันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอย่างทั่วถึง 

๒. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่กับผู้กระท าผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๕ โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญได้ ดังนี้ 

๒.๑ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่ของเอกชน รวมทั้งมีอ านาจเข้าระงับ
เหตุร าคาญนั้นด้วย ตามมาตรา ๒๖ 

๒.๒ กรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ เช่น ท าให้เกิดกลิ่นฝุ่นละออง เขม่า หรือ
เถ้าในที่ทางสาธารณะจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อเหตุร าคาญดังกล่าวระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้นได้ภายใน
เวลาอันสมควร ถ้าเห็นสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถก าหนดในค าสั่งให้ผู้นั้นการะท าโดยวิธีใดๆ เพ่ือระงับหรือ
ป้องกันเหตุร าคาญดังกล่าว หรือก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ 

๒.๓ กรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่ของเอกชน เช่น การจุดไฟเผาตอซังข้าวพืชไร่หรือเผาป่าในที่ของตน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุร าคาญในเวลาอันสมควร 
และถ้าเห็นสมควรก็สามารถก าหนดวิธีการใดๆ ให้ผู้นั้นปฏิบัติเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้นได้ หรือก าหนดวิธีการป้องกันมิให้
เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีก กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถเข้าไป
ระงับเหตุร าคาญนั้นได้ โดยอาจจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีก ทั้งนี้ ถ้าเหตุร าคาญเกิด
จากการกระท า การละเลย หรือ ยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก็
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนด้วย ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

๒.๔ กรณีเป็นเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริเวณนั้นเป็นพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด ตามมาตรา ๒๘/๑ 

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวมีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามมาตรา ๗๕ 

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ เมื่อปรากฏเหตุร าคาญเกิดขึ้นเป็นบริเวณ
กว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน โดยให้คอรบคลุมทุกพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนด
ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
เรื่องที่ ๖ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ ด้วยได้รับแจ้งจากอ าเภอแวงน้อยให้ทุก

ท้องถิ่นด าเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ด้วยอ าเภอแวงน้อยได้รับแจ้งจากจังหวัด
ขอนแก่นว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ และส่งผลให้ปริมาณน้ าเพ่ืออุปโภค -บริโภค และ
ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนและการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ใน
ฐานะประธานกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในการเปิดกองอ านวยการน้ าแห่งชาติและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารจุฑามาศ ชั้น ๔ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้  

๑.ส ารวจซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ ากลางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ และจัดท าแผนแจกจ่ายน้ าในแต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยก าหนดจุดแจกจ่ายน้ ากลางเพ่ือการอุปโภค-บริโภค สถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมให้ข้อมูล
ข่าวสารการแจ้งเตือนตลอดจนค าแนะน าในการปฏิบัติแก่ประชาชน ในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

๒.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ าและมาตรการบริหารจัดการน้ าของ
ภาครัฐที่ประชาชนสามารรถเข้าใจและเข้าใจง่าย การรณรงค์ให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการประหยัดน้ าเช่น การจัดหา
ภาชนะเก็บกักน้ า การใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างประหยัดและเหมาะสม รวมทั้งแจ้งช่องทางการ
ขอรับความช่วยเหลือจากทางการและเครือข่าย พร้อมทั้งเน้นย้ าให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่าง
ต่อเนื่อง 

เรื่องที่ ๗  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอานามัยโลกได้
ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั่วหมด ๒๗ ประเทศ และ ๒ เขต
บริหารพิเศษจ านวนทั้งสิ้น ๖๙,๒๘๔ ราย เสียชีวิต ๑,๖๗๐ ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันใน
ผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรค  ในประเทศไทย 
ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น ๘๓๗ ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อยังคงรับไว้ใน
โรงพยาบาล ๑๓๔ ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว ๖๙๒ ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 
๑๑ ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม ๓๔ ราย (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ๑๕ ราย อยู่
ระหว่างการรักษาพยาบาล ๑๙ ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ๒ ราย  การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในส่วนของท้องถิ่นเรารัฐบาลก็สั่งการให้อบรมการสร้างทีมวิทยากร ครู ก. ในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมโรคและจัดท าหน้ากากผ้าอนามัย โดยให้อบรมให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ต่อมาก็มีหนังสือสั่งการเร่งรัดมาอีกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ซึ่งในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราก็ติดออกโครงการ อบต.พบประชาชน และหาวิทยากรไม่ได้  
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แต่ก็ได้ก าหนดอบรมไว้ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยได้ประสานวิทยากรจาก ส านักงานควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น โดย
ในส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากร อบต. ผู้น าหมู่บ้าน อสม.กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ
ทั่วไป และขอตัวแทนหมู่บ้านๆ ละ ๕ คน เพ่ือมาอบรมและช่วยกันท าหน้ากากเพ่ือเป็นทีม ครู ก. ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือจัดท าในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้านต่อไป    

ในส่วนของผมก็มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ส าเนารายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีท่าน
ใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง  

           นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่  ๑  : พิจารณา
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓) ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่  ๑  : พิจารณาโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓) ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เราได้ประสบปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ น้ าผิว
ดินที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านหลายหมู่บ้านแห้งขอดไม่มีน้ าในการผลิตประปาหมู่บ้าน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ได้เตรียมแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลด้วยลมในระบบ Air lifting & Back washing  จ านวน ๑๐ 
บ่อ เพ่ือช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ให้มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งจากการเป่าล้างบ่อพบว่าสามารถเป่าบ่อได้ จ านวน ๙ บ่อ ไม่สามรถเป่าบ่อได้ ๑ บ่อ ได้แก่บ่อที่
บริเวณวัดดอนศิลา บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒  และจ านวน ๙ บ่อ ที่เป่าได้พบว่ามี ๓ บ่อ ที่มีปริมาณน้ าน้อย ได้แก่บ่อที่
บริเวณวัดดอนศิลา บ้านดอนหัน     หมู่ที่ ๒  บ่อที่บริเวณที่ส่วนบุคคล บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ และบ่อท่ีบริเวณประปาหอถัง
สูง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙  ซึ่ง ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาบ้านดอนหัน บ้านป่าเป้ง และบ้านโนนศิลา จึงจ าเป็นต้องจัดหา
งบประมาณมาด าเนินขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมให้มีน้ าเพียงพอ ซึ่งกองช่างได้ส ารวจและประมาณการราคาไว้ บ้านดอนหัน 
ใช้งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท บ้านป่าเป้งใช้งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท บ้านโนนศิลา ใช้งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ 
บาท ซึ่งที่บ้านป่าเป้งใช้งบประมาณสูงกว่าบ้านอ่ืนเนื่องจากจุดที่จะเจาะอยู่ไกลบริเวณถังสูงต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมคือค่าท่อ
ประปา และเสาไฟฟ้า แต่บ้านดอนหัน และบ้านโนนศิลาจุดเจาะบ่ออยู่ใกล้ถังสูง ซึ่งเมื่อมาดูงบประมาณที่เราตั้งไว้เพ่ือ 
 

 
 
 
 
 



-๗- 
 

ช่วยเหลือความเดือดร้อนเร่งด่วนคืองบกลาง ปรากฏว่าไม่เพียงพอในการด าเนินการด าเนินการขุดเจาะได้เพียง ๒ บ้าน 
คือบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ และบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ส่วนบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือเนินการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลแก้ไขปัญหำภัยแล้ง บ้ำนป่ำเป้ง หมู่ที่ ๘  

- เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ค่าเฉลี่ยความลึก ๐.๕ - ๔๒.๕ เมตร ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว 
ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (submersible pump)
มอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรง ๒๒๐ V.AC ตามข้อก าหนดกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๒ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๘๘)  ขอโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๑๗๐,๐๐๐.-บาท  

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
-เงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณท่ีอนุมัติ ๒,๓๔๘,๔๒๘.๐๐ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๔๙๐,๔๒๘.๐๐ ขอโอนลด ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๓๒๐,๔๒๘ บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
ระเบียบ/กฏหมำย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้พิจารณาครับ      

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส าหรับภัยแล้งในพื้นที่เรานั้นก็นับว่าสาหัส เรื่องท่ีเสนอใหม่คือขออนุมัติโอนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าเป้งนี้
ถือเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งงบกลางเรามีเจาะบ่อได้เพียง ๒ บ่อ คือบ้านดอนหัน และบ้านโนนศิลา 
ส่วนบ้านป่าเป้งต้องโอนงบประมาณให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาดูส าหรับตัวผมนั้นผมเห็นด้วยครับเพราะเป็นความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ
สนับสนุนท่านวิเชียรครับ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ เราก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเป่าบ่อเดิมไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องเจาะ
ใหม่ครับ ในส่วนบ้านป่าเป้ง ผมก็ขอสนับสนุนให้โอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีเราครับ 

 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใด สงสัยหรือจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ

มติท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมาโปรดยกมือครับ 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบอนุมัติให้โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์  หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ในส่วนผมก็ขอประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่เราจะด าเนินการคือโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นนโยบายผู้บริหาร จะใช้งบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแวงน้อยด าเนินการ  ขั้นตอนต่างๆก็ได้แต่งตั้งคณะท างาน คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียน 
และเปิดรับสมัครผู้สูงอายุ  ก าหนดการเปิดเดือนมีนาคม โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนมกราคม แต่มีปัญหาผู้สูงอายุที่มา
สมัครน้อยมาก เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจตอนออกประชาคม ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังขาดความเข้าใจในเรื่อง
ของการเดินทางไปมาโรงเรียน การเข้าโรงเรียนอาจถูกบังคับเหมือนนักเรียนเด็ก อีกปัญหาหนึ่งคือสถานที่เราไม่มีสถานที่
รองรับในการด าเนินงาน เพราะห้องประชุมเราอยู่ด้านบนและรองรับผู้เข้าร่วมต่างๆได้น้อย ตอนแรกคิดว่าจะใช้สถานที่
วัดก็มีเสียงสะท้อนออกมาว่าไม่เหมาะสมก็คงต้องรับสมัครไปเรื่อยๆก่อนรอความพร้อมจึงจะเปิดเรียนได้  อีกโครงการ
หนึ่งคือกองส่งเสริมการเกษตรเราจะส่งเสริมให้มีกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อซึ่งเราได้พาผู้สนใจไปศึกษาดูงานมาแล้ว เพ่ือเป็น
การรวมกลุ่มในการต่อรองการซื้อขายโค และอาหารโค ขณะนี้ส่วนส่งเสริมการเกษตรก็ก าลังรับสมัครอยู่ครับ  

นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย  –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน โครงการที่ผ่านมาคือเข้าร่วมบุญคูณลานอ าเภอแวงน้อย การออกประชาคมแต่ละหมู่บ้านเพ่ือรับฟังปัญหาแต่ละบ้าน
มาพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละบ้านก็มีปัญหาไม่เหมือนกันจะได้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนพ่ีน้องประชาชน ซึ่งก็ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากท่านสมาชิกสภาฯ ทางฝ่ายบริหารก็ขอขอบคุณครับ 

นายสุวรรณ์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อครู่
ผมอยู่ด้านล่างมองขึ้นมาที่ห้องประชุมเราเห็นกระเบื้องหลายแผ่นแตกอยู่ อยากให้ช่วยพิจารณาซ่อมแซมด้วยครับเพราะ
ถ้าฝนตกมาอาจท าความเสียหายได้ครับ 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เห็นความส าคัญของสถานที่องค์กรเราก็จะพิจารณาจัดงบประมาณซ่อมแซมครับ และใน
เรื่องเงินกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านที่ทางท่านปลัดได้แจ้งทางหน่วยงานตรวจสอบได้ทักท้วงมาก็ขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์ให้มาใช้หนี้ด้วยครับ 

นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับหมู่
ที่ ๒ ก็ขอเสนอเรื่องถังขยะครับไม่มีขาอยู่ประมาณ ๒๐ ตัว มันล้มง่าย ไม่เป็นระเบียบ ก็ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือจะได้จัดหา
ขาถังขยะให้ครับ 

นายจ านงค์  หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามที่ท่านสุวรรณ์ได้แจ้งเรื่องหลังคานั้น ผมได้ให้ช่างส ารวจจัดท าประมาณการราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณ
แสนกว่าบาท พอมาดูงบประมาณค่าซ่อมแซมไม่เงินแล้วเพราะน าไปซ่อมแซมถนน ก็จะได้หางบประมาณโครงการที่ 
 
 
 
 
 
 



-๙- 

อาจจะไม่ได้ด าเนินการ เช่น แข่งขันกีฬาก็อาจจะได้ด าเนินการช่วงเมษายนหรือพฤษภาคมครับ ส่วนเรื่องขาถังขยะซื้อ
นานแล้วอาจจะหายไปหรือช ารุดก็จะตรวจสอบดูและหาทางแก้ไขต่อไปครับ 

นายทองใบ  สมแวง  เลขานุการนายกฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็
อยากหารือในที่ประชุมว่าพ่อใหญ่สนั่น บ้านหนองม่วง คือต าบลทางขวางจะขุดสระต้องน าดินไปทิ้งที่สาธารณะ โดยพ่อ
ใหญ่สนั่นจะน ามาถมทางที่นาของเขาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย ก็อยากให้ทางท่านสมาชิกบ้านดอนหันไปดูพ้ืนที่ด้วย 
และก็ได้บอกเขาแล้วว่าให้มาท่ี อบต.เพ่ือขออนุญาตถมดิน 

 นายจ านงค์  หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ถ้าเป็นที่สาธารณะก็ให้เจ้าของโครงการคือต าบลทางขวางท าหนังสือขออนุญาตเข้ามา เราจะได้ไปส ารวจว่า กว้าง ยาว 
เท่าไหร่ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้า
ไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐ น .- 
 

                                                       (ลงชื่อ)           จ านงค์   หน่ายโสก       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)     กิตติศักดิ์  ศรีโยธา          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

                    

(ลงชื่อ)     วิเชียร  ดวงจุมพล                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)     ส ารอง  ปัตตาทานัง                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายส ารอง  ปัตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)      ประยตัิ  ศรีอุ่น                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 


