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

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.หมู ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย

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

หมายเหตุ

-๒-

ผูไมมาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา
๒. นายนนทกานต นาอุดม

ประธานสภาฯ
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. นายคชา วาระเพียง
๙. นายเดชมนตรี สันเสนาะ
๑๐. นางวิลาวรรณ สายมัน

นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักงานปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาสวนการเกษตร
นักวิเคราะหฯ

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๑ 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 และอานประกาศอําเภอแวงนอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดยื่นคํารองขอเปดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ –
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นายอําเภอ
แวงนอยพิจารณาแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ นับตั้งแตวันที่ ๑๐ -๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีกําหนด ๗ วัน
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประจักร ไชยกิจ นายอําเภอแวงนอย
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย
วิสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระที่
๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งที่ใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพื่อทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี้

-๓เรื่องที่ ๑ การขับ เคลื่อนพั ฒ นาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับ ตําบลครั้งที่ ๔ ระหวางวัน ที่ ๑๖
พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดําเนินการครบทุกตําบลแลวหมูบานแลวโดยมีผูเขารวม ๗,๗๗๐ คน
เรื่องที่ ๒ รายงานสรุปจํานวนสมาชิก ครัวเรือนที่สามารถหักฌาปนกิจสงเคราะหในกรณีเสียชีวิตประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ ของกองทุนธนาคารขยะเพื่อชีวิต อบต.แวงนอย จํานวนสมาชิกกองทุนสมัครครบ ๖ เดือน ๖๖๖
ครัวเรือน จํานวนสมาชิกกองทุนยังไมครบ ๖ เดือน ๙๓ ครัวเรือน รวมทั้งหมด ๗๕๙ ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน
สามารถจายฌาปนกิจ เปนจํานวนเงินประมาณ ๑๕,๑๘๐ บาท และก็ไดดําเนินการจายคาฌาปนกิจไปแลว จํานวน ๖
ราย ในส วนการดํ าเนิ น งานของกองทุ น ก็จ ะมี ป ญหาความเขาใจของประชาชนที่ สมั ครเป นสมาชิก ที่ยังไม ไดรับ ความ
คุมครองแตถูกหักเงินซึ่งเปนไปตามระเบียบของกองทุนที่กําหนดไวผูที่สมัครเปนสมาชิกกรณีมีการจายเงินคาฌาปนกิจ
ตองถูกหั กตั้งแตวัน สมั คร ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ได ป ระชาสัมพัน ธเพื่ อสรางความเขาใจให กับผู ที่เปน สมาชิกของ
กองทุนทราบดวยครับ
เรื่องที่ ๓ ด วยเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดออกรับ บริจาคโลหิตในเขตพื้นที่ อําเภอแวงนอยในวัน
อังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอแวงนอย จึงขอประชาสัมพันธให
ทานสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เราไดรับทราบและรวมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
เรื่องที่ ๔ ดวยกระทรวงมหาดไทย แจงวา ในการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ ตันยุวรรธนะ) เปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ กระทรวงมหาดไทย จึงขอให
จังหวัดดําเนินการจัดกิจกรรมกอน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเพื่อใหการ
จัดกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ จึงขอใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทุกแหง ดําเนินการ ดังนี้
๑.กิจกรรมกอนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๑ ประดั บ พระฉายาลั ก ษณ ส มเด็ จ พระเจาอยูหั ว ณ อาคารสํานั ก งานพรอ มประดับ ธงชาติ ไทย และ
ผาเหลืองขาว บริเวณรั้วรอบหนวยงาน ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคาร และ
ถนนสายสําคัญใหสวยงาม
๑.๒ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหนวยงานตามความเหมาะสม โดยตั้งพระฉายาลักษณสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พรอมประดับธงชาติไทย และผาเหลืองขาว พรอมโตะหมูบูชา สมุดลงนามถวายพระพร และปากกาสีน้ําเงิน
สําหรับบุคลากรในสังกัด และผูมาติดตอราชการไดรวมลงนามถวายพระพร ตั้งแต วันที่ ๒๓-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๓ มอบหมายเจาหนาที่ที่คอยตรวจสอบดูแล พระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว ธงชาติไทย รวมทั้งโตะหมู
บู ชา สมุด ลงนามถวายพระพร และปากกาใหอยูในสภาพเรียบรอย รวมทั้งใหจัดเก็บ สมุดลงนามถวายพระพรไว ณ
สถานที่เหมาะสมเมื่อเสร็จพิธีฯ
๑.๔ เชิญชวนบริษัท หางราน และประชาชนในพื้นที่ ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพรนะเจาอยูหัว บริเวณ
ดานหนาอาคารสํานักงาน และที่ พักอาศัย พรอมประดับธงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป นตนไป รวมทั้ ง
ประดับไฟบริเวณอาคารสํานักงาน และที่พักอาศัยใหสวยงาม

-๔๑.๕ เชิญชวนขาราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไป แตงกายดวยเสื้อสี
เหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ยกเวนวันจันทร ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจแตงกายเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการตามปกติ ก็ขอประชาสัมพันธใหทานสมาชิกทราบครับ
ในสวนของผมก็มเี รื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบเพียงเทานี้ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สําเนารายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีทานใดจะ
แกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู ถ าม ไม มี ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งที่
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม
เรื่องที่ ๑ : ญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
สําหรับเรื่องที่ ๑ ญัตติขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องจาก
โครงการที่ตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บาน
หนองแขม ๒ หมูที่ ๑๓ เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บานหนองแขม ๒ หมูที่ ๑๓ ขนาด
ผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๘๐๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหล
ทางกวางขางละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่และปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔หนา ๑๑๘) งบประมาณตั้งไว ๓๕๙,๒๐๐.-บาท พอเราจะดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางขึ้นมาเพื่อถอดแบบกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจางซึ่ง
ปรากฏวางบประมาณสูงกวาที่เราตั้งไว ๓๘,๘๐๐.-บาท เนื่องจากวัสดุบางตัวปรับราคาซึ่งเราใชราคาของพาณิชยจังหวัด
ขอนแกน จึงตองขอโอนเพิ่มงบประมาณ สวนรายการที่ ๒ การจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เครื่องเดิมที่ใชมาเปนเวลานาน
ชํารุดไมสามารถใชบันทึกไดจึงขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อดําเนินการจัดซื้อใหม สวนโครงการที่ขอโอนลดเปนโครงการที่เรา
ดําเนินการแลวเสร็จและมีเงินเหลือจายโดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้
โอนเพิ่ม
๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บานหนองแขม ๒ หมูที่ ๑๓
- เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักรไปทุงนา บานหนองแขม ๒ หมูที่ ๑๓ ขนาดผิวจราจร กวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๘๐๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ
๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้ นที่และปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒ นาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔หนา ๑๑๘) งบประมาณตั้ งไว ๓๕๙,๒๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่ ม ๓๘,๘๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๙๘,๐๐๐.-บาท
๒.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
- เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุมฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

-๕หนวยความจําในตัวไมนอยกวา ๔GB
• ไมโครโฟนในตัว
• รูปแบบการบันทึก Linear PCM/MP๓
• รูปแบบการเลน LPCM/MP๓/AAC/WMA
• จํานวนไฟลสูงสุดไมนอยกวา ๕๐๐๐ ไฟล (รวมจํานวนโฟลเดอร)
• การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
• การชารจดวยการเชื่อมตอ USB
• แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว
(ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หนา ๙ ) ตั้งตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ
ไมไดตั้งงบประมาณไว ขอโอนเพิ่ม ๔,๖๙๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๖๙๐.-บาท
รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๔๓,๔๙๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน)
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบานถึงถนนศรีเมืองน้ําซับ บานปาเปง หมูที่ ๘
– เพื่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบานถึงถนนศรีเมืองน้ําซับ บานปาเปง หมูที่ ๘ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๗๕๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่และปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หนา ๑๑๓) งบประมาณตั้งไว ๓๘๑,๒๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน
๒๖,๒๐๐.-บาท ขอโอนลด ๒๖,๒๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ .-บาท
๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปาโนนเมืองหลวย บานกุดรู หมูที่ ๔
- เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปาโนนเมืองหลวย บานกุดรู หมูที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กวาง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๖๐๐ ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ ๐.๕๐
เมตรหรือตามสภาพพื้นที่และปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หนา ๑๑๐) งบประมาณตั้งไว ๒๙๘,๒๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๘,๒๐๐.-ขอ
โอนลด ๑๗,๒๙๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๑๐.-บาท
รวมขออนุมัติโอนลด ๔๓,๔๙๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน)
ระเบียบ/กฏหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามไหม ถาไมมีผมจะขอมติทานสมาชิกทาน
ใดเห็นชอบอนุมัตใิ หโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่เสนอโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม : อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
•

-๖นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องที่ ๒ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาด
เงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เชิญทานเลขาฯครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
สําหรับ ญั ตติขออนุ มัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาดเงิน สะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มติที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน จํานวน
๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.-บาท (สองลานหกแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน) เมื่อจะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ปรากฏวาคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางไมสามารถที่จะถอดแบบ เพื่ อ
กําหนดราคากลางที่ใชในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางได สาเหตุมาจากรายละเอียดโครงการไมไดกําหนดแบบที่จะใชใน
การกอสรางไว บางโครงการก็ไมไดกําหนดขนาดความกวาง ความลึก และงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน จึงไมสามารถ
ดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจางไดตามระเบียบฯ กําหนด มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปนรายโครงการเพื่อเพิ่มรายละเอียดโครงการใหชัดเจน ถูกตองและปรับลดปริมาณความยาว
และงบประมาณ บางโครงการให ถูกตอง โดยเปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ย นแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙ การแก ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติสภาทองถิ่น จึงขออนุมัติสภาฯองคการบริห ารส วนตํ าบลแวง
นอยแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
ขอความเดิม
โครงการที่ ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง บานแวง
นอย หมูที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๑๕ ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวง
นอยกําหนด งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน)
โครงการที่ ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูที่
๒ ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๖๗ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)
โครงการที่ ๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต (พรอมฝาปด) สายกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันตก) บาน
กุดรู หมูที่ ๔ โดยกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ความยาว ๒๒๖ ม. และวางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.
จํานวน ๓๔ ทอน พรอมบอพัก จํานวน ๑ บอ และเทคอนกรีต ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ ม. และติดตั้งปายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
โครงการที่ ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูที่ ๕ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๓๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม.
และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนสามหมื่นบาทถวน)

-๗โครงการที่ ๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา บานโคกสี หมูที่ ๖ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๗๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม.
หรื อตามสภาพพื้ น ที่ และติ ดตั้ งป ายโครงการตามรายละเอี ย ดแบบแปลนของ อบต. แวงน อยกํ าหนด งบประมาณ
๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โครงการที่ ๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงนอยศึกษา บานโคกสี หมูที่ ๖
ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๐๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
โครงการที่ ๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย – โคกกลาง บานหนองหอย หมูที่ ๗
ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้ น ที่ และติ ดตั้ งป ายโครงการตามรายละเอีย ดแบบแปลนของ อบต. แวงน อยกําหนด
งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โครงการที่ ๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานปาเปง หมูที่ ๘ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐
ม. หรือตามสภาพพื้ นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ
๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม – โนนศิลา - ปาเปง บานโนน
ศิลา หมูที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๘ ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ ๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูที่
๑๐ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๘๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
โครงการที่ ๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานโนนขี้เหล็ก หมูที่ ๑๑ ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๙๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ
๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถวน)
ขอความใหม
โครงการที่ ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง บานแวง
นอย หมูที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๑๕ ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ และ
ติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
หกหมื่นเกาพันบาทถวน)

-๘โครงการที่ ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูที่
๒ ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๖๗ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปาย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)
โครงการที่ ๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบรางยู พรอมฝาปด ถนนสายกุดรู - หนองไผ บานกุด
รู หมูที่ ๔ ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบราง
ระบายน้ํา คสล. แบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑/๔๕ และวางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๓๔ ทอน พรอม
บอพัก คสล.ขนาดกวาง ๐.๕๗ ยาว ๑ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พรอมฝาปด จํานวน ๑ บอ ตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ของท อ งถิ่ น แบบท อ ระบายน้ํ าในถนนรางวี (ท อ ระบายน้ํ า ข างเดี ย ว)แบบเลขที่ ท๒-๐๑ พร อ มติ ด ตั้ งป า ยโครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
โครงการที่ ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูที่ ๕ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๓๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม.
ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ ๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา บานโคกสี หมูที่ ๖ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๗๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม.
หรื อตามสภาพพื้ น ที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของท องถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ และติ ด ตั้ งป ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โครงการที่ ๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงนอยศึกษา บานโคกสี หมูที่ ๖
ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๐๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ งบประมาณ
๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
โครงการที่ ๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย – โคกกลาง บานหนองหอย หมูที่ ๗
ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบ
ถนน ท ๑-๐๑ และติ ด ตั้ ง ป า ยโครงการตามรายละเอี ย ดแบบแปลนของ อบต. แวงน อ ยกํ า หนด งบประมาณ
๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โครงการที่ ๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานปาเปง หมูที่ ๘ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐
ม. หรือตามสภาพพื้ นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)

-๙โครงการที่ ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม – โนนศิลา - ปาเปง บานโนน
ศิลา หมูที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๘ ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑
และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ ๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูที่
๑๐ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๘๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปาย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
โครงการที่ ๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานโนนขี้เหล็ก หมูที่ ๑๑ ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๙๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท ๑-๐๑ และติดตั้งปายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถวน)
จึงนําเรียนเสนอสภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมจะขอ
มติ ทานสมาชิกสภาฯทานใดเห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
ตามที่เสนอโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม ; อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องที่ ๓ ญัตติขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลจูงใจ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญทานเลขาฯครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – สําหรับญัตติขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลจูงใจ
สําหรับองคกรปกครองส วนทองถิ่น ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สืบเนื่ องจากตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงิน อุดหนุน เพื่ อเป น
รางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ องค การบริห ารสว นตําบลแวงนอยได รับ เงิน รางวัล องค การบริห ารส วนตํ าบล
ประเภททั่วไป จํานวนงบประมาณ ๔๑๒,๑๖๒.๑๖.-บาท เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัครเขารับการ
ประเมินการบริหารจัดการที่ดีจากสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผาน
เกณฑการประเมินฯ โดยการใชงบประมาณไดกําหนดไวในขอ ๙ ของประกาศฯวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ
รางวัลไปใชจายเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจถายโอนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน จึงเสนอขออนุมัติ
สภาฯเพื่อใชจายเงินงบประมาณตามแผนงาน ดังนี้
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบรางยู พรอมฝาปด ถนนสายกุดรู - หนองไผ บานกุดรู หมูที่ ๔
ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบรางระบาย
น้ํา คสล.ยานชุมชน แบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑/๔๕ พรอมติดตั้งปายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)

-๑๐หลักการและเหตุผล สืบเนื่องมาจากถนนลาดยางสายกุดรู-หนองไผ ซึ่งผานบานกุดรูไมมีทางระบายน้ําเวลาฝน
ตกน้ําจะท วมถนนและถนนยังชํารุดเปน หลุมเปน บอประชาชนบานกุดรูและผูที่ใชถนนในการสัญจรไปมาไดรับความ
เดือดรอนจึงจําเปนตองดําเนินการจัดหางบประมาณเพื่อกอสรางรางระบายน้ําใหน้ําไหลไดสะดวกไมทวมขังเวลาฝนตก
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมจะขอ
มติ ทานสมาชิกสภาฯท านใดเห็ นควรอนุ มัติงบประมาณเงิน อุดหนุน เพื่ อเปน รางวัลจูงใจสําหรับ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบรางยู พรอมฝาปด ถนนสาย
กุดรู - หนองไผ บานกุดรู หมูที่ ๔ ตามที่เสนอโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม ; อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – เรื่องที่ ๔ : ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดย่ืนญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติประธานสภาฯ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสงญัตติใหสมาชิกสภาฯ ทราบตามหนังสือเชิญประชุมที่ทางเลขานุการ
สภาฯ ไดจัดสงใหสมาชิกสภาฯ ไปแลวนั้น และกอนที่จะดําเนินการขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย
วิธีการจัดทําขอบัญญัติและขั้นตอนการพิจารณาใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ในระเบียบวาระที่ เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ดังนี้
๑) พระราชบัญ ญั ติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
และมาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๔๓ รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้
๑) หลักการของรางขอบัญญัติ
๒) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ
การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบแนบทายระเบียบนี้

-๑๑เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแลวเห็นวาถูกตอง ใหสงสําเนาแกสมาชิก
สภาทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมเวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมใหนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนกําหนดเวลานัดประชุม .......
ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนผูที่อยูในที่ ประชุมจะเปน ผูเสนอก็ได เมื่ อที่ป ระชุ มสภาท องถิ่น อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ .......
ขอ ๔๗ ในการพิ จ ารณาญั ตติ รา งข อบั ญ ญั ติวาระที่ห นึ่งให ที่ป ระชุมสภาท องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห งราง
ขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปรายหาม
ไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ
วาระที่หนึ่งสภาทองถิ่นจะใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
ขอ ๕๑ ในการพิ จารณารางขอบัญญั ติวาระที่สองใหป รึกษาเรียงตามลาดับ ขอเฉพาะที่มีการแปรญั ตติห รือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสง
ปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ
เป น อันระงับไวกอนแตถาไมเป นการขัด ของที่จ ะพิจ ารณาข ออื่น ๆ ตอไปสภาทองถิ่ นอาจลงมติให พิจ ารณาจนจบราง
ขอบัญญัติก็ได
ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติให
ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลว ใหประธานสภา
ทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุมเวนแตกรณีตองพิจารณาเปน
การดวน
ในการประชุมตอวาระที่สองใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไวเทานั้น
ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สามไมมีการอภิปรายเวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมี
การอภิปรายถามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นเลขานุการสภา พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสาม
วาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหาร

-๑๒ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่ งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ป ระชุมจะเป นผู เสนอก็ได เมื่อที่
ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลวการพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเป น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็อยากจะใหที่ประชุมไดเสนอ
และลงมติกอนวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือสามวาระรวดเดียวครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายใหทราบไปแลวนั้น
ผมขอใหผูบริหารหรือสมาชิกสภาฯ ไมนอยกวาหนึ่งในสามเสนอวาจะพิจารณารางขอบัญญัติเปนสามวาระรวดหรือจะ
พิจารณารับหลักการในการประชุมสภาฯ คราวนี้ และนัดประชุมเพื่อแปรญัตติในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – ผมเสนอใหพิจารณา รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ผมอยากสอบถามที่ประชุมวามีทานใดตองการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม
เมื่ อที่ ป ระชุ มไม มีผู ใดเสนอเพิ่ มเติ มหรือมี ความคิดเห็น เปน อยางอื่น ก็จ ะขอมติที่ป ระชุมวาเห็ น ชอบให พิ จ ารณาราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว
มติที่ประชุม ; อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตอไปก็จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ชี้แจงหลักการเหตุผลรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ตอที่ประชุมสภาฯ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.– สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เราไดรับหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทยแจงวา ดวยศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมี
พระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาสิริกิต
พระบรมราชิ นี น าถ ในการดู แลทุ กข สุ ขของพสกนิ กรชาวไทย รวมถึ งสรรพชี วิ ต ภายใตรมพระบารมี และทรงมี พระ
ประสงคใหโรคพิษสุนัขบาหมดจากประเทศไทยโดยตองคอยเปนคอยไป และรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็ จพระเจาลู กเธอ เจ าฟาจุ ฬาภรณวลั ยลักษณ อัครราชกุมารี และทรงมี พระมหากรุณ าธิคุณรับ เปน ประธาน
กรรมการฯ พร อ มพระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าสิ ริ ภ าจุ ฑ าภรณ ทรงร ว มเป น รองประธาน และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการจากกระทรวงมหาดไทยและกรม กองตางๆ ที่
เกี่ยวของ
เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงค และเพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามประปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ดําเนินการดังนี้
๑. ประชาสั มพั น ธเผยแพรใหป ระชาชนทราบขอมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบา และหนาที่ความรับ ผิดชอบของ
เจาของสัตวตามกฎหมาย รวมถึงการสรางจิตสํานึกที่ดีตอการเลี้ยวสัตว

-๑๓๒. สํารวจขอมูลจํานวนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
๓. ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. จัดทําและประกาศใหเทศบัญญัติและขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ในสวนพื้นที่ของ
ตําบลแวงนอยเราในปที่ผานมาก็เกิดโรคพิษสุนัขบาขึ้นในพื้นเพื่อเปนการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ทาง
ผูบริหารจึงเสนอขอบัญญั ติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อใหสภาฯพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสอดคลองและเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน เหตุผล อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
ส วนตํ าบลแวงน อยโดยความเห็ น ชอบของ สภาองคการบริห ารสว นตําบลแวงนอย และนายอํ าเภอแวงน อยจึงตรา
ขอบัญญัติขึ้น ก็ขอใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณาครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดแถลงหลักการ
และเหตุผล พรอมทั้งรายละเอียดแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ.๒๕๖๑ ตอที่ประชุมสภาฯ ไปแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๓ วาดวยญัตติ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่งใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบั ญ ญั ติและลงมติ วาจะรับหลักการแหงขอบัญ ญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคที่จ ะ
อภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ทานใด
ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทาน
สมาชิกคงจะไดศึกษารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ แลว
นะครับทุกทานตองทําความเขาใจนะครับเพราะตองบังคับใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเรา ผมก็ไดศึกษา
แลวก็ครอบคลุมในพื้นที่ตําบลแวงนอยเรา บางขอก็เปนปญหาที่เกิดขึ้นแลวในพื้นที่เรา บางขอก็ยังไมเกิดก็ถือวาเปนการ
มองไปขางหนาอาจเกิดปญหาไดก็มีการกําหนดไว ในสวนขอที่ ๕ ในสวนของบานหนองแขมก็มีปญหา หมูที่เลี้ยงใน
หมูบานสงกลิ่นเหม็นรบกวนและน้ําเนาเสีย และปญหาสุนัขที่เจาของปลอยปละละเลย ถาประกาศใชก็จะประชาสัมพันธ
ใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและดําเนินการแกไขก็จะเปนประโยชนในชุมชน แตก็อยากใหทานเลขาฯไดชี้แจงประเด็นการ
เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวใหทานสมาชิกไดทราบหนอยครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุ การสภาฯ - สําหรับ ปญหาโรคพิษสุนัขบาระบาด หมา แมว เปนนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยที่แจงใหทองถิ่นสํารวจขอบัญญัติวามีการควบคุมหรือไมถาไมมีขอบัญญัติก็มีปญหาในการควบคุม ให
ทองถิ่นตรวจสอบและออกขอบัญญัติ ตามขอ ๕ ที่กําหนดวา ใหพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เปนเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังตอไปนี้ ๑. สุนัข ๒. แมว ๓. โค ๔. กระบือ ๕ .สุกร ๖. ไก ๗. เปด ๘. สัตวอื่นๆ
๙. สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม

-๑๔ใหเจาพนักงานท องถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเลี้ย งเพิ่ มเติม ทั้ งนี้ โดยอาจ
ควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
ซึ่งถามีปญหาในอนาคตนายกสามารถกําหนดเพิ่มไดถามีผลกระทบจนเกิดปญหาขึ้นในพื้นที่เรา
สวนขอ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
๑. จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท และชนิดของสัตวโดยมี
ขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของ
เสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
๒. รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ ใหถูกสุขลักษณะ ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมม จนเกิด
กลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
๓. เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันมิใหเปน
แหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอน
ของแหลงน้ํา
๔. จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
๕. ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการ
ควบคุม หากประสงคจะไปเลี้ยงในสถานที่อื่นตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่และตองควบคุมดูแล กรณีเปนสัตวดุ
รายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยาง
ชัดเจน
๖. ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
๗. ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่นไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
๘. ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
เปนขอปฏิบัติเจาของสัตวเลี้ยงตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะไมเปนการสรางความเดือดรอน
ใหกับคนอื่นครับ
นายสํารอง ปตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ถือวา
เปนนโยบายที่ดีในการแกไขปญหาหมา แมว จะไดไมทําความเดือดรอนใหคนอื่น เพราะสัตวเลี้ยงบางชนิดก็สรางความ
รําคาญถามีกฎหมายควบคุมและสงใหผูใหญบาน ฝายปกครอง ไดประชาสัมพันธวาเรามีกฎบังคับใชเจาของสัตวไดรับรู ก็
เปนเรื่องที่ดีครับผมเห็นดวยถาเราจะออกขอบัญญัติตรงนี้มาบังคับใชแตตองประชาสัมพันธใหประชาชนทราบครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ไดสอบถามที่ประชุมสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม
เมื่อไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

-๑๕แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๕ ขอ ๖๕ วรรคแรก ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวาเปนการปด
อภิปราย... ฯลฯ ผมจึงปดการอภิปราย วรรคสอง เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอใหที่ประชุมลงมติ
ตอไปเปนการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็น
ควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โปรด
ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม : รับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เมื่อสภาเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ แลวขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบตอไป
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๑ ความวา ในการพิจารณารางขอบัญญั ติวาระที่สอง ให
ปรึกษาเรียงตามลาดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่น
จะไดลงมติเปนอยางอื่น ดังนั้น จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ทานใดที่จะเสนอคําแปรญัตติตอที่ประชุมสภาฯ สามารถเสนอตอที่
ประชุมสภาฯ ได
ที่ประชุมสภาฯ : รับทราบจากนั้นจึงไดรวมกันปรึกษาหารือและมีการอภิปรายกันเปนเวลาพอสมควรจนเปนที่
เขาใจในรายละเอียดตางๆ ครบถวนดีแลว จึงมอบใหประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมตอไป
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติไมมีทานใดขอเสนอคําแปรญัตติ จึง
ขอมติจากที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมที่เสนอหรือไม
ที่ประชุมสภาฯ : เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมีมติรับหลักการใน
วาระที่ ๑ ประธานสภา ไปแลวนั้น และไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ผมจึงขอใหที่ประชุมสภา
ฯ ไดพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติวาจะใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมสภาฯ : เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องที่ ๕ : ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ การพิจารณาก็จะเหมือนกับญัตติพิจารณารางขอบัญญัติฯ เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ ผานมาครับ ซึ่งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยขอบังคับ การ
ประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญั ตติ รางขอบัญญั ติที่ประชุมสภา
ทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนผูที่อยูในที่ ประชุมจะเปน ผูเสนอก็ได เมื่ อที่ป ระชุ มสภาทองถิ่น อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธาน

-๑๖คณะกรรมการแปรญั ต ติ .......ผมก็ ขอให ผู บ ริห ารหรือสมาชิกสภาฯ ไม น อยกวาหนึ่ งในสามเสนอวาจะพิ จ ารณาราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ เปนสามวาระรวด หรือไม
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.– เสนอใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ไดสอบถามที่ประชุมวามีทานใดตองการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไมเมื่อที่
ประชุมไมมีผูใดเสนอเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น ก็จะขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหพิจารณารางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว
มติที่ประชุม ; อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ลําดับ ตอไปจะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่ ๑ รับหลักการ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ชี้แจงหลักการเหตุผลรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ตอที่ประชุมสภาฯ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.– ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดรับแจงจากจังหวัดขอนแกน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามพระราชบัญญั ติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยแจง
เร งรั ด ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๙๐ วั น ในส ว นขององค การบริห ารส ว นตําบลแวงน อยเราที่ ยั งไม ได อ อกข อบั ญ ญั ติ ต าม
พระราชบัญญั ติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก็คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ทางผูบริหารจึงจัดทําราง
ขอบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ และเสนอญัตติใหสภาฯพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสอดคลอง
และเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน เหตุผล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะ อาจเปนอันตรายตอ
สุ ขภาพของประชาชน การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้อ ที่ เหมาะสมและถูกสุ ขลัก ษณะจะควบคุ มและป องกัน ไมให มี การ
แพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่ง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควรกําหนดหลักเกณฑ
วิ ธี ก าร และมาตรการเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะในการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ หลั ก เกณฑ ก ารอนุ ญ าตให บุ ค คลใดเป น
ผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตาม มาตรา ๒๐ และ ๔๔ แหง
พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ นี้ขึ้น
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดแถลงหลักการ
และเหตุผล พรอมทั้งรายละเอียดแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตอที่ประชุมสภาฯ ไปแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๓ วาดวยญัตติ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่งใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาใน
หลักการแหงรางขอบั ญ ญั ติและลงมติ วาจะรับหลักการแหงขอบัญ ญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคที่จ ะ
อภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใด
ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม

-๑๗นายสํารอง ปตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – ขยะติดเชื้อบานดอนหันจะเขาหลักเกณฑอยูเพราะมีการฆาสัตว วัน
ขางหนาอาจมีปญหาในเรื่องขยะติดเชื้อได และอีกเรื่องหนึ่งคือน้ําเสียตนเหตุอยูบานศรีเมืองที่ซักผาแลวปลอยน้ําเสียทิ้ง
เด็ กๆลงเล น น้ํ าอาจติ ด เชื้ อได ถามี ข อบั ญ ญั ติเราก็ อาจมีอํ านาจในการไปดู แลตรงนี้ ไดผ มเห็ น ด ว ยครับ สว นการเก็ บ
คาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติผมก็วาเหมาะสมดีกับในพื้นที่ของเราครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ –ในสวนของคาธรรมเนียมเรากําหนดตามกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญ าต หนังสือรับรองการแจงและการให บ ริการในการจัดการสิ่ งปฏิ กูล หรือมู ลฝอย พ.ศ.
๒๕๕๙ ของกระทรวงสาธารณสุขที่ใหอํานาจทองถิ่นในการกําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ไดครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ไดสอบถามที่ประชุมสภาฯ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม
เมื่อไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๕ ขอ ๖๕ วรรคแรก ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวาเปนการปด
อภิปราย... ฯลฯ ผมจึงปดการอภิปราย วรรคสอง เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอใหที่ประชุมลงมติ
ตอไปเปนการขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควรรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม : รับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ลําดับตอไปการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ (วาระที่ ๒) เชิญทานเลขาฯครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – เมื่อสภาเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๑ ความวา ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง
ใหปรึกษาเรียงตามลาดับขอเฉพาะที่มีการแปรญั ตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ก็ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทานใดที่จะเสนอคําแปรญัตติตอที่ประชุม
สภาฯ สามารถเสนอตอที่ประชุมสภาฯ ได
ที่ประชุมสภาฯ : รับทราบจากนั้นจึงไดรวมกันปรึกษาหารือและมีการอภิปรายกันเปนเวลาพอสมควรจนเปน
ที่เขาใจในรายละเอียดตางๆ ครบถวนดีแลว จึงมอบใหประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตอไป
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติไมมีทานใดขอเสนอคําแปรญัตติ จึง
ขอมติจากที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมที่เสนอหรือไม
ที่ประชุมสภาฯ : เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมีมติรับหลักการใน
วาระที่ ๑ ประธานสภา ไปแลวนั้น และไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอเสนอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ผมจึงขอใหที่ประชุมสภา
ฯ ไดพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติวาจะใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น

-๑๘มติที่ประชุมสภาฯ : เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล ทั้ง ๒ เรื่อง คือ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.
๒๕๖๑ และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑ แลวในขั้นตอนตอไปจะได
นําเสนอตอทานนายอําเภอแวงนอยพิจารณาอนุมัติและและนายกลงนามประกาศใชตอไป
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ เชิญทานเลขาครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําใน
วาระอื่นๆผมมี ๒ เรื่องครับ
๑. โครงการกองทุ น ธนาคารขยะเพื่ อชี วิตขององคก ารบริห ารส ว นตํ าบลแวงนอ ยเราก็ข อให ท านสมาชิก ได
ประชาสัมพันธใหชาวบานไดสมัครในตอนนี้มีสมัครจํานวน ๗๐๐ กวาครัวเรือนประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นตของครัวเรือนใน
พื้นที่ ตําบลแวงน อยก็ขอให ทานสมาชิกทําความเขาใจกับ พี่น องประชาชนเกี่ยวกับ ระเบียบหลักเกณฑ การหักเงิน ของ
สมาชิกเพราะมีบางหมูบานยังไมเขาใจ
๒. เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผานมาคุณนายผูวาพรอมคณะประมาณ ๘๐ ทานมาเที่ยวชมอําเภอ
แวงนอยเราผมไดติดตามทางคณะเยี่ยมชมวิถีบานตลาด มาดูแหลงศึกษาเรียนรูบาน พอคํามี ปุงโพธิ์ และกําหนดการวา
จะมาบานอีโล ตําบลแวงนอยเราแตไมไดมาตามเปาหมายก็แจงใหทานสมาชิกทราบครับ
นายบุญยม หนูนา ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมอยาก
สอบถามฝายกั้นน้ําลําหวยนาที่ชํารุดเสียหายไมสามารถกักเก็บน้ําไวไดประชาชนไดรับความเดือดรอนผมทําหนังสือรอง
ทุกขมาแลวอยากสอบถามวาเรื่องไปถึงไหนแลวครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – ในสวนที่ทานบุญยมสอบถามตอนนี้อยูระหวางหาผูรับจางดําเนินการ
อยูครับ ก็จะพยายามหาผูรับจางมาดําเนินการใหโดยเร็วครับ
นายโสพิน แกวอุดร ส.อบต.หมูที่ ๑๐ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมงานอุปสมบทของลูกชายผมที่ผานมาเมื่อวันที่ ๑๓ และอยากสอบถามวางบประมาณที่ทําจะ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูที่ ๑๐ จะกอสรางเมื่อไหรครับ
และอีกเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานฝาชํารุดชาวบานไดทวงติงมาและผมไดสงหนังสือมาแลวอยากสอบถามวาเรื่อง
ไปถึงไหนแลวครับ
นายวันชั ย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน อยาก
สอบถามที่ทําหนังสือขอทอระบายน้ําที่ขุดรื้อที่บานอีโล อยากขอความอนุเคราะหใหเก็บเปนระเบียบเพื่อที่จะนํามาใชตอ
ไดครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ - ตอบทานโสพินครับ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุง
ตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูที่ ๑๐ จะกอสรางเมื่อไหร และจะเอาเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทของหมูบานมาทํากอน
ไดหรือไมนั้นผมตองสอบถามทางชางกอนวาความยาวเทาไหรเพราะถาเอาเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทไปลงกอนแลวพอนํา
งบประมาณของเราไปลงแลวเลยไปเขตเทศบาลก็จะเกิดปญหาถาความยาวไดงบประมาณไหนลงกอนก็ไมมีปญหาครับ
สําหรับฝาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานชํารุดใหชางไปประมาณราคาแลวยังไมเห็นสงมาใหผม สวนทานวันชัยในเรื่อง

-๑๙ทอระบายน้ําที่ขุดขึ้นมานั้นตองประสานผูใหญบานอีโลที่จะแจงใหเขารื้อแลวนํามาเก็บที่ประชาคมหมูบานกําหนดไวใน
เบื้องตนเขาก็รับทราบแลวก็ลองไปไปประสานบานอีโลดูครับ
นายเสมื อน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องอื่น ๆ นะครับมี ทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น .(ลงชื่อ)
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