
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

สมัยสำมัญที ่๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันศุกร์ ที่  ๑๓  สิงหำคม  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
---------------------------------------- 

 

ผู้มำประชุม 
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นายบุญถัน  นาอุดม 
นายสม  นาแพง 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายกิตติศักดิ ์ ศรีโยธา 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายบุญยม  หนูนา 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายสมพร  บุญประสพ 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
รองประธานสภา 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 

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



๑. นางกนกนาถ  จันทร์สี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

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 านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

๑๐. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๑ คนครบองค์ประชุม 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ   – ท าหน้าที่ เลขานุการ เรียนเชิญนายกิตติศักดิ์   ศรีโยธา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  
๒๕๖๔  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
นายเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

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

สามัญที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ 
 
  

-๓- 
 

เรื่องท่ี ๑  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในประเทศ ซึ่งเป็น
หน้าที่ของรัฐบาลและได้มอบหมายภารกิจมายังท้องถิ่นเรา ในฐานะที่มีความสามารถในการใกล้ชิดกับประชาชน และได้
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ และภารกิจต่างๆที่ได้มอบหมายมา ซึ่งเราก็ได้ด าเนินการแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่าน
สมาชิกทราบว่าสถานการณ์ในเขตต าบลแวงน้อยเราขณะนี้ได้ท าอะไรบ้าง ในช่วงนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางรัฐบาลได้สั่งการโดยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายภารกิจมาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นศูนย์บริหารโควิด ๑๙ ในระดับจังหวัด ศบค.จังหวัด โดยก าหนดให้ท้องถิ่นสามารถที่จะตั้ง
จุดพักคอยส าหรับพี่น้องประชาชน โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบต่างๆ ส่วนระเบียบต่างๆที่ติดขัดก็ได้มีการยกเว้น และได้



สั่งการมาที่ ศบค.อ าเภอแวงน้อย จากนั้นศูนย์บริหารงานระดับอ าเภอก็มอบหมายภารกิจมาให้ท้องถิ่น ซึ่งการปฏิบัติงาน
ของเรา ณ ตอนนี้ในพ้ืนที่ อบต.แวงน้อย เรามีผู้แจ้งกักตัว จ านวน ๗๑ คน ที่เราได้มอบถุงยังชีพ ส่วนหนึ่งเราก็ได้ดูแลพ่ี
น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างจังหวัดและได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ในศูนย์พักคอยของหมู่บ้าน ในกรณีที่
ยังไม่ติดเชื้อและได้เข้ารักษาในศูนย์ของเราก็จะมอบถุงยังชีพให้ ซึ่งได้แจกไปเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕๙ คน 
และเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ คน รวมที่ได้แจกถุงยังชีพให้พ่ีน้องประชาชน รวม ๗๑ คน โดย ๑ คน/
ครั้ง ถ้าไม่มีอาการติดเชื้อและได้กักตัวครบ ๑๔ วัน แล้วถือว่าไม่ใช่บุคคลเสี่ยง แต่ถ้าติดเชื้อแล้วหมอมาดูและต้องท าการ
เข้ารักษาที่ศูนย์พักคอย ซึ่งศูนย์พักคอย อบต.แวงน้อย ได้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย   ก็
คือโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประกาศเป็นศูนย์พักคอยของต าบลแวงน้อย ซึ่งกรณีพิเศษของต าบลแวงน้อยเราคือมีเขต
เทศบาลแวงน้อยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน จึงกลายเป็นว่าทั้งศูนย์พักคอยเทศบาลแวงน้อยกับศูนย์พักคอยของ อบต.แวงน้อย 
อยู่ร่วมกัน โดยแบ่งกันคนละ ๒ อาคาร แบ่งเป็นอาคาร ชาย หญิง แต่การบริหารงานขึ้นอยู่กับคณะกรรมการศูนย์ฯอยู่ที่
นั้น ในเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ป่วย ซึ่งเราจะไม่แยกแต่ว่าในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์
เราแยกของเทศบาลแวงน้อยกับของ อบต.แวงน้อย เราต่างหาก โดยแบ่งกันคนละ ๓๐ เตียง ในส่วนของเราได้ด าเนินการ
เข้าไปปรับปรุงสถานที่ คือ ๑ เราได้ปรับปรุงสถานที่แล้วติดกล้องวงจรปิดทั้งหมด ๔ ตัว โดยติดอาคารละ ๒ ตัว เพ่ือ
ควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้มีอาการป่วยในอาคาร เพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ด้านในได้ โดยเราจะให้หมอเป็นผู้ดู
อยู่ด้านนอกอาคาร และเรายังได้ท าการก่อสร้างห้องน้ าเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๓ ห้อง เพ่ือให้เพียงพอต่อผู้ป่วย ขณะนี้ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ และได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประเภทเครื่อง
อุปโภค บริโภค ต่างๆที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ เครื่องใช้สอยส าหรับเตียงผู้ป่วย เตียงสนามที่เราซื้อโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณะสุขเป็นผู้ออกรายการมาให้ จ านวน ๓๐ ชุด และเราก็ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดหาส่งมอบให้เรียบร้อยแล้ว และ
ปัจจุบันนี้ได้เปิดศูนย์พักคอยรับบริการพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ในศูนย์พักคอยเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบัน
นี้ก็มีผู้ติดเชื้อของ อบต.แวงน้อย อยู่จ านวน ๑๒ คน จึงขอแจ้งเพ่ือทราบครับ ส าหรับแนวทางการปฏิบัติจริง ศบค.อ าเภอ 
โดยท่านนายอ าเภอแวงน้อยได้ประชุมก าหมดแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พักคอยมานานแล้ว และได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้านจัดท าที่พักคอย ส าหรับผู้ที่เดินทางจากจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง เข้ามาในหมู่บ้านให้กักตัว อีก ๑๔ วัน และให้แจ้ง
รายชื่อมาทาง อบต.แวงน้อย ให้ทางหมอเหมี่ยวแจ้งมาทาง อบต.แวงน้อย และเราก็จะน าถุงยังชีพไปมอบให้ ใน ๑๒ คนนี้ 
ที่อยู่ในศูนย์พักคอยเรา ก็จะมีค่าอาหารให้ทั้งช่วง เช้า กลางวัน เย็น ในจุดที่เรารับผิดชอบศูนย์พักคอย และมีการแต่งตั้ง 
อปพร. ไปดูแลความสงบเรียบร้อย โดยเข้าเวรวันละ ๒ คน/คืน ในส่วนตอนกลางวันเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่เขาจะ
ดูแลแต่งตั้ง อสม. และก็บริการพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารศูนย์พักคอย จึงขอฝากให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบแนวทางในการบริหารศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยครับ 

-๔- 

เรื่องที่ ๒  เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ซึ่งได้ระบาดมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 
ในพ้ืนที่ของเรา ได้มีผู้ประสบภัย เกิดขึ้น โดยมีผู้เลี้ยงโคทั้งหมด จ านวน ๔๐๐ กว่าครอบครัว ในช่วงแรกเราก็ได้จัดหา
เวชภัณฑ์ยาก าจัดแมลง จ านวน ๔๑๐ ขวด และได้ท าการแจกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่โคเกิดเสียชีวิต ก็มีการ
เยียวยาในพ้ืนที่ของเรา และได้มีโคที่เสียชีวิตทั้งหมด จ านวน ๒๓ ตัว เราก็ให้ความช่วยเหลือไป โดยใช้งบประมาณของ 
อบต.แวงน้อย เนื่องจากว่าจังหวัดยังไม่ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือ เราก็ใช้งบกลางของเราช่วยเหลือไป จ านวน 
๑๐ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๐๐๐ บาท แต่ยังเหลืออีก ๑๓ ตัว ซึ่งเราก็ก าลังด าเนินการรวบรวมเอกสาร เพราะเสียชีวิต
หลังจากมีประกาศจากจังหวัดเป็นเขตให้การช่วยเหลือ เราจึงได้รวบรวมเอกสารไปที่อ าเภอหรือคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ จ านวน ๑๓ ราย แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อ าเภอ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์แต่ละรายจ านวนเท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับในช่วงนี้ 
ตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าจะมีการประชุมในระดับอ าเภอน่าจะเป็นอาทิตย์หน้า ซึ่งปศุสัตว์อ าเภอก็ก าลังรวบรวมอยู่ ส่วนของ
เราก็ได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วก็รอการประชุมในเร็วๆนี้ครับ จึงขอฝากท่านสมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชน
ทราบครับ 

เรื่องที่ ๓  เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๔ ซึ่ง อบต.แวงน้อยเราได้รับงบประมาณมาทั้งหมด ๓ สายด้วยกัน 



คือ สายที่  ๑ สายบ้านโนนขี้เหล็ก - บ้านหนองหอย ได้งบประมาณมา ๔,๖๓๘,๐๐๐ บาท เราลงนามในสัญญา 
๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือ ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท และผู้รับเหมาได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานและ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สายที่ ๒ จากบ้านแวงน้อย - ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ ได้งบประมาณมา ๙,๓๐๖,๐๐๐ บาท ลง
นามในสัญญา ๘,๑๘๘,๐๐๐ บาท เงินเหลือ ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท และผู้รับเหมาได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับ
งานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และสายที่ ๓ สายจากบ้านแวงน้อยซอยต่อถนนลาดยางป่าช้าแวงน้อยไปเชื่อมกับถนนสาย
แวงน้อย-ท่าวัด (บ้านหนองแวงห้วยทราย) ความยาว ๓,๐๙๐ เมตร ได้งบประมาณมา ๙,๐๔๐,๕๐๐ บาท และเงินจ่าย
ขาดเงินสะสม เราสมทบเข้าไปลงนามในสัญญา ๗,๖๐๕,๐๐๐ บาท เพราะงบประมาณอยู่ที่ ๑๐ ล้านกว่าบาท แต่เราใช้
เงินสะสมเพ่ิมเพราะเนื่องจากว่ากรณีเกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องใช้เงินของท้องถิ่นสมทบ ๑๐% ซึ่งก็ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย เงินเหลือ ๑,๔๓๕,๕๐๐ บาท และเนื่องจากว่ามีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เราจึงได้ขอใช้เงินเหลือจ่าย 
เงินที่เหลือจากสายบ้านโน้นขี้เหล็ก - บ้านหนองหอย ขอก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดรู-บ้านหนองแขม 
งบประมาณ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท และเงินเหลือสายถนนน้ าซับ-ศรีเมือง ขอใช้ก่อสร้างถนน สายบ้านอีโล-สายถนนลาดยาง
น้ าซับ ช่วงจากบ้านโนนศิลา - สมาคมเพ่ือนภู  งบประมาณ ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท และสายแวงน้อย – ท่าวัด (บ้านหนอง
แวงห้วยทราย) เราก็ได้ขอใช้ไปทั้งหมดเหมือนกัน ขอใช้ไปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าศรัทธาธรรมไปเชื่อม
ถนนที่เราได้สร้าง เนื่องจากสายวัดป่าศรัทธาธรรมเราเคยได้งบประมาณมาแล้วแต่ยังไม่ถึงทั้งหมดเพราะระยะทางอยู่ที่
ประมาณเกือบ ๑ กิโลเมตร ตอนนี้เราได้มาแล้วประมาณ ๓๐๐ กว่าเมตร ก็จะเหลือเงินที่เราสามารถใช้ได้ทั้งหมด 
๑,๔๓๕,๕๐๐ บาท ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร ตอนนี้ก็ได้รับอนุมัติเรียบร้อยอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดท าราคา
กลาง และจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างโดยยื่นซองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้ท าราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียง
ประกาศ เพราะต้องจัดหาผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนี้ให้ได้ครับ นี้คือผลงานของเรา ของท่านสมาชิก
สภาฯทุกท่านตลอดระยะเวลาในการท างานที่เราได้ร่วมกันท างาน นี่คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
ส าหรับปี ๒๕๖๕ เราขอไป ๕ สายด้วยกันโดยมีสายหน้าวัดบ้านอีโล - บ้านน้ าซับ ขอไปที่ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 

-๕- 

และสายบ้านหนองแวงห้วยทราย - สะพานบ้านหนองม่วง หรือซอยปลาทู ขอไปที่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสายบ้าน
หนองแขม - ถนน  ขถ ๑๘๔-๑๕ ขอไปที่ ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท และอีกสายบ้านหนองแขม - บ้านบะแหบ ขอไป 
๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท และอีกสายคือ สายบ้านกุดรู – บ้านหนองหญ้าปล้อง (แยกเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง) ขอไป 
๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่า ณ ปัจจุบันนี้เขาได้อนุมัติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๕ มาให้แล้วและก็ให้ด าเนินการ
จัดหาผู้รับจ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เรียกมาท าสัญญาให้รอจนกว่าเงินจะโอนมาให้ เพราะยังไม่ผ่านปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเรา
ได้มา ๑ สายคือสายบ้านหนองแขม - บ้านบะแหบ งบประมาณ ๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท นี้ก็คืองบปี ๒๕๖๕ ส าหรับที่เราขอ
เพ่ิมเข้าไป ปี ๒๕๖๔ ขออุดหนุนเฉพาะกิจเงินเหลือจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคือวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน บ้านหมองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ ของบประมาณไป จ านวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ยังไม่ได้รับค าตอบ แต่ก็
น่าจะมีโอกาสได้ครับจึงขอประชาสัมพันธ์เพ่ือทราบครับ   ส าหรับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบว่าจะแก้ไขส่วนไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  จ ำนวน ๒๑ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  เสนอญัตติ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย วาระที่ ๑ 
รับหลักการ เชิญท่านนายกฯ ครับ 



         นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.  – อ่านค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้ นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้  

๑.สถานการณ์คลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๔๖,๓๕๓,๐๗๖.๙๕ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๔๕,๑๓๐,๑๖๓.๗๐ บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๗,๘๙๐,๙๒๙.๐๕ บาท 

     ๑.๑.๔ รายการกันเงิน ไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๑ โครงการ  รวม      
๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อผูกพัน จ านวน ๑๑ โครงการ รวม ๑๔๑,๘๙๔.๐๐ บาท 
๑.๒   เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 
 

-๖- 

 ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
           (๑) รายรับจริง      จ านวน ๔๑,๙๐๖,๒๕๙.๘๑ บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จ านวน ๔๔,๘๒๘.๓๗ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      จ านวน ๑๔๗,๔๘๘.๓๐ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน ๒๔๒,๙๐๕.๓๗ บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน ๑๖๘,๘๔๙.๐๐ บาท 

หมวดรายได้จากทุน     จ านวน ๓๐๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน ๑๘,๗๘๕,๘๐๔.๗๗ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน ๒๒,๕๑๖,๐๘๔.๐๐ บาท 

      (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน ๕๑,๙๔๖.๐๐ บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง      จ านวน ๓๑,๓๑๙,๗๑๐.๒๔ บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง       จ านวน ๑๒,๓๖๓,๘๐๓.๐๐ บาท 
งบบุคลากร       จ านวน ๑๓,๘๖๐,๑๙๔.๐๐ บาท 
งบด าเนินงาน       จ านวน ๕,๔๓๖,๕๖๓.๒๔ บาท 
งบลงทุน       จ านวน ๔,๖๐๕,๐๕๐.๐๐ บาท 
งบรายจ่ายอื่น       จ านวน ๐.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน       จ านวน ๑,๐๕๔,๑๐๐.๐๐ บาท 
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๕๑,๙๔๖.๐๐ บาท 
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๑,๘๑๘,๓๒๔.๐๐ บาท  
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 

ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



รำยรับจริงปี ๖๓     ประมำณกำรปี ๖๔    ประมำณกำรปี ๖๕ 
รำยได้จัดเก็บ     
หมวดภาษีอากร      ๔๔,๘๒๘.๓๗       ๘๙,๐๐๐.๐๐    ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ๑๔๗,๔๘๘.๓๐       ๑๔๐,๔๓๐.๐๐ ๑๔๑,๗๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ๒๔๒,๙๐๕.๓๗       ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ๑๖๘,๘๔๙.๐๐        ๒๑๐,๕๐๐.๐๐ ๑๖๙,๕๐๐.๐๐  
หมวดรายได้จากทุน   ๓๐๐.๐๐        ๒๐๐.๐๐  ๓๐๐.๐๐ 

 รวมรำยได้จัดเก็บ   _๖๐๔,๓๗๑.๐๔       ๗๑๐,๑๓๐.๐๐ ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    ๑๘,๗๘๕,๘๐๔.๗๗     ๒๐,๗๗๐,๒๗๐.๐๐ ๑๘,๗๘๖.๐๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๑๘,๗๘๕,๘๐๔.๗๗     ๒๐,๗๗๐,๒๗๐.๐๐ ๑๘,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ 

-๗- 
 
รวมได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    ๒๒,๕๑๖,๐๘๔.๐๐     ๒๒,๒๔๗,๖๐๐.๐๐  ๒๓,๖๓๓,๐๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒๒,๕๑๖,๐๘๔.๐๐     ๒๒,๒๔๗,๖๐๐.๐๐  ๒๓,๖๓๓,๐๐๐.๐๐ 
 รวม     ๔๑,๙๐๖,๒๕๙.๘๑  ๔๓,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๙๓๕,๐๐๐.๐๐ 

ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รำยจ่ำย          รำยรับจริงปี ๖๓      ประมำณกำรปี ๖๔     ประมำณกำรปี ๖๕ 

จ่ำยจำกงบประมำณ  
งบกลาง     ๑๒,๓๖๓,๘๐๓.๐๐    ๑๓,๓๘๓,๔๐๖.๐๐  ๑๓,๕๓๙,๗๙๖.๐๐ 
งบบุคลากร     ๑๓,๘๖๐,๑๙๔.๐๐     ๑๕,๔๕๕,๙๔๐.๐๐ ๑๕,๙๗๐,๗๔๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน     ๕,๔๓๖,๕๖๓.๒๔       ๘,๙๑๓,๕๕๔.๐๐  ๗,๗๕๖,๒๖๔.๐๐ 
งบลงทุน     ๔,๖๐๕,๐๕๐.๐๐       ๔,๖๖๓,๑๐๐.๐๐  ๔,๔๑๑,๒๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น                            ๐.๐๐         ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน    ๑,๐๕๔,๑๐๐.๐๐       ๑,๒๘๕,๐๐๐.๐๐  ๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ 

 รวมจ่ายจากงบประมาณ   ๓๗,๓๑๙,๗๑๐.๒๔  ๔๓,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๙๓๕,๐๐๐.๐๐ 
  รวม    ๓๗,๓๑๙,๗๑๐.๒๔  ๔๓,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๙๓๕,๐๐๐.๐๐ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ด้ำน        ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
   แผนงานบริหารทั่วไป     ๑๒,๑๕๓,๓๔๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๘๑๑,๕๖๐.๐๐            บาท 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา     ๗,๐๓๔,๐๒๔.๐๐  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข     ๘๒๘,๐๐๐.๐๐   บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์     ๑,๐๘๘,๔๔๐.๐๐          บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน     ๔๖๔,๕๐๐.๐๐    บาท 



   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๕,๗๙๐,๙๒๐.๐๐  บาท 
   แผนงานเกษตร       ๙๙๔,๔๒๐.๐๐  บาท 
 
 

-๘- 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 
แผนงานงบกลาง      ๑๓,๕๓๙,๗๙๖.๐๐  บาท 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น  ๔๒,๙๓๕,๐๐๐.๐๐   บำท 
ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ       
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก

ท่านครับ ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ วาระที่ ๑ รับหลักการ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้สภาฯก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ในระเบียบฯข้อ ๔๗ ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯหรือไม่ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน วันนี้เป็นวันพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระรับหลักการ ซึ่ง
ท่านนายกก็ได้แถลงงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วนั้น ส าหรับผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้อยากเรียนถามปีนี้ในพ้ืนที่เราได้ประสบ
สาธารณภัยจากโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคสัตว์และโรคคน การตั้งงบประมาณในปีนี้ตามเอกสารงบประมาณตั้งไว้
๔๒,๙๓๕,๐๐๐ บาทซึ่งน้อยกว่าปี ๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๔๓,๗๒,๐๐๐ บาท น้อยกว่ากันอยู่ ๗๙๓,๐๐๐ บาท ท าไมถึงตั้งไว้น้อย
กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาครับ ข้อสังเกตที่ ๒ ผมสงสัยทุกส านัก/กองตั้งงบประมาณไว้เงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินโบนัส ปีนี้ที่
รวมได้ประมาณประมาณหกแสนกว่าบาท อยากเรียนถามทุกท่านไดร้ับเงินเดือนตามอัตราอยู่แล้วส่วนการเบิกจ่ายในส่วน
นี้เบิกจ่ายอย่างไรครับ ข้อสังเกตที่ ๓ กองการศึกษาปีนี้มีโรคระบาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรามีการปิดเรียนไม่มีการเรียนการ
สอนอยากถามว่าเงินงบประมาณที่เราตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรามีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือไม่ เช่น การจัดท าอาหารกลางวันเราได้เบิกจ่ายงบประมาณไหมครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านผมขอตั้งข้อสังเกตว่าปีนี้เป็นปีที่ทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดทั้งโรคคนและสัตว์ ในการตั้ง
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่ตั้งงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราสามารถท าได้ไหมตรงนี้เรา
น่าจะเอาไปท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และที่ท่านวอเชียรได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรถรับส่ง
นักเรียนเรามีการเบิกจ่ายไหมครับ  



นายสถิต  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม
ขอสอบถามถนนทางเข้าบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ ว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่เข้าแผนฯไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และอีกสองเดือนก็จะ
หมดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วยังไม่ได้ด าเนินการเลยผมกลัวจะสิ้นปีงบประมาณก่อนครับ 

 
-๙- 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ผมขอชี้แจงท่านวิเชียรครับ ที่ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ น้อยกว่าปี ๒๕๖๔ เนื่องจากว่าการตั้งงบประมาณเราใช้
ฐานของรายได้ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ จะใช้ฐานของรับจริงปี ๒๕๖๓ เนื่องจากปี ๒๕๖๔ ยัง
ไม่สิ้นปีงบประมาณ รายได้ของปี ๒๕๖๓ เราได้รับจริงน้อยท าให้การตั้งงบประมาณน้อยตามไปด้วยจึงต่ ากว่าปี ๒๕๖๔ 
ครับ ส าหรับโบนัสที่เราตั้งไว้แต่ละกองเขาให้ตั้งแยกเป็นรายกอง ส่วนการจ่ายเราก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯหลายครั้ง
แล้ว ว่าเราต้องส่งเอกสารขอรับการประเมินฯ จังหวัดก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินฯ และได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๕ จึงจะมีสิทธิได้รับโบนัส ถ้าประเมินไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธิเบิกจ่าย ส่วนเรื่องอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรา
ท าอาหารอยู่แล้วให้ครูศูนย์ฯน าอาหารไปส่งให้เด็กที่บ้านเพราะเขาสั่งการมาให้ท าอยู่ ส่วนค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
เราก็ไม่ได้เบิกเนื่องจากไม่ได้รับส่งเราประกาศปิดศูนย์ ส่วนโครงการแข่งขันกีฬา เราก็ตั้งงบประมาณด าเนินการตามกรอบ
อ านาจหน้าที่เราในการพัฒนาคนในพ้ืนที่ ถ้าสถานการณ์ของโรคระบาดไม่ดีขึ้นเราจัดไม่ได้เราก็อาจจะโอนไปใช้จ่ายอย่าง
อ่ืนที่มีความจ าเป็นแทน ส่วนที่ท่านส ารองถามว่าเรามีการตั้งงบประมาณในส่วนของการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด
ไหม มันมีแนวทางการปฏิบัติเรื่องการใช้เงินช่วยเหลือประชาชนหรืองบกลางอยู่ เขาจะสั่งการโดยตรงมาให้เราด าเนินการ
เราจะมาตั้งเป็นโครงการเฉพาะเจาะจงไม่สามารถท าได้เพราะเราไม่รู้จะเกิดขึ้นตอนไหน ช่วงไหน แต่เมื่อเกิดขึ้นเราก็มี
แนวทางในการเบิกจ่ายเงินฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้ครับ มันมีแนวทางอยู่ เหมือนที่เราด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัก
คอยที่เราด าเนินการอยู่ครับ ส าหรับท่านสถิตย์โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านมันเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมถึงแม้จะ
สิ้นปีงบประมาณไปแล้วก็ยังสามารถที่จะด าเนินการได้ภายใน ๑ ปีนับจากวันที่อนุมัติส่วนบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ ผู้รับจ้าง
แจ้งเข้าท างานแล้วพร้อมบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ครับ  

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามไหม หรืออภิปรายไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติ
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุมฯจ านวน ๒๑ คน) 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๑ เสียง 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบร่าง
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ และจะประชุมในวาระท่ี ๒ ได้ต้องมีการ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ การแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ในแต่ละครั้งจะต้องคัดเลือกเป็นครั้งๆไป ในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คัดเลือกอย่างน้อย ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน ในการเสนอคัดเลือกจะต้องเสนอทีละคนได้คนที่ ๑ แล้วจึงจะเลือกคนที่ 
๒ ต่อไป ผู้เสนอต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน และเลือกไปจนครบจ านวนถ้ามีผู้เสนอหลายคนก็ต้องขอมติจากสภาฯ ในล าดับ
แรกผมจะขอให้เสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะก าหนดไว้จ านวนกี่คน 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไหมครับ 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน ครับ 
 

-๑๐- 



นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบตามที่ท่านส ารองเสนอจ านวน ๕ ท่าน โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุมฯจ านวน ๒๑ คน) 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 
งดออกเสียง ๐ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมสภาเราได้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไว้ 
๕ ท่านนะครับ ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – ผมขอเสนอ นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๑ ครับ 

ผู้รับรอง ๑.นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒, ๒.นางนิรดาพร  ปัสสา ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับพร้อม

ผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ – ขอเสนอ นายสุริยา  ศรีกุฏ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๒ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗, ๒.นายสมคิด  ข าโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับพร้อม

ผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒, ๒.นายนราศักดิ์  พิมสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ครับพร้อม

ผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ – ผมขอเสนอ นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๔ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสุริยา  ศรีกุฏ ส.อบต.หมู่ที่ ๗, ๒.นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

 
 

-๑๑- 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ครับพร้อม

ผู้รับรอง ๒ ท่าน 



 นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๕ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒, ๒.นายสมพร  บุญประสพ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ   – ก็ขอสรุปนะครับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประกอบด้วย คนที่ ๑ นาย
บุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙   คนที่ ๒ นายสุริยา  ศรีกุฏ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ คนที่ ๓ นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
คนที่ ๔ นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ คนที่ ๕ นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ครบทั้ง ๕ คน ซึ่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ง
แรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ  เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจาก กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ผมมีหน้าที่เชิญประชุมและก็ให้ท่านได้ประชุมคัดเลือกผมก็
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบว่าจะขอเชิญประชุมในวันนี้ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยหลังเลิกประชุมสภาฯ และตามระเบียบฯข้อ ๔๙ ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ต่อไปผมก็จะขอให้สภาเราก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ และ
สถานที่ยื่นค าแปรญัตติครับ เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอครับ 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ผมขอเสนอ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลาราชการระหว่าง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่ยื่นค าแปรญัตติ
ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก

ท่านสภาฯเราก็ก าหนดระเวลาแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
 

-๑๒- 

ห้องกิจการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติก็ให้มารับแบบเสนอค าแปรญัตติและยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาที่ก าหนด หลังจากรับค าแปรญัตติที่ท่านมายื่น คณะกรรมการแปรญัตติก็จะนัดนายก
และผู้แปรเข้าไปชี้แจงทีละท่านจนกว่าจะหมดทุกคนแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติก็จะประชุมเพ่ือมีมติและแจ้งรายงาน
ต่อประธานสภาฯ เพื่อประธานสภาจะส่งรายงานให้ท่านสมาชิกสภาฯไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมเพ่ือแปรญัตติ
ในวาระที่ ๒  ในวันแปรญัตติผู้ที่จะอภิปรายก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ นายก และสมาชิกผู้สงวนค าแปร
ญัตติ เสร็จเรียบร้อยก็ให้สภาฯลงมติเรียงตามล าดับแต่ละข้อผู้ยื่นแล้วไม่ไปชี้แจงถือว่าไม่แปรนะครับไม่มีสิทธิ์อภิปรายนี่
คือขั้นตอนการขอแปรครับ สมาชิกสภาฯสามารถแปรตัดลดรายจ่ายได้แต่แปรเพ่ิมไม่ได้ ส่วนค าขอแปรญัตติก็ใช้แบบเดิม
ครับเสร็จแล้วก็จะประชุมในวาระท่ี ๓ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติต่อไปก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบครับ 

-พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.- 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เริ่มประชุมในช่างบ่ายต่อนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 



นายจ านงค์  หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ในส่วนของผมคงจะไม่มีอะไร
เพ่ิมเติมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ท าหน้าที่ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็เหลืออีก ๒ วาระที่จะต้องให้มาท า
หน้าที่ให้มันสิ้นสุดครับเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีของเรา ผมขอขอบคุณครับ 
 นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๓  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผม นายวันชัย ปุ้งโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ ตามที่ทาง อบต.แวงน้อย ได้รับงบประมาณท าถนนหลายสายและได้มีงบประมาณเหลือจ่ายตามที่
ท่าน เลขาฯได้กล่าวมานั้น ส าหรับเงินที่เหลืองบประมาณที่เหลือก็จัดสรรให้กับถนนสายบ้านหนองแขมกุดรู คือผม
อยากจะชี้แจงว่าระยะทางมันอยู่ที่ ๑,๐๑๒ เมตร โดยประมาณ จึงต้องการที่จะสอบถามว่าถนนที่จะท านั้นจะท าจากส่วน
ไหนครับ จากถนนสาย ๒๐๖๕ หรือ จะท าจากบ้านหนองแขมออกมาครับ คือที่สอบถามตรงนี้เพราะเป็นส่วนที่ล าบากถ้า
ท าจาก บ้านหนองแขม ออกมา กว่าท าจากถนนสาย ๒๐๖๕ เข้าไปครับ ระยะทางก็มีความใกล้เคียงกันครับ ผมขอฝาก
ค าถามไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 นายสถิตย์  อันนารี  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผม นายสถิตย์  อันนารี 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ ตอนนี้ทาง อบต.แวงน้อย ของเราก าลังขุดบ่อขยะอยู่ซึ่งสมาชิกบางท่านก็คงยังไม่ทราบเกี่ยวกับ
งบประมาณในการขุดบ่อขยะ เห็นสอบถามกันอยู่ครับ จึงอยากให้ฝ่ายผู้บริหาร ชี้แจงให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบด้วยครับ  
 นายจ านงค์  หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ผมจะขอตอบค าถามทั้ง ๒ ท่านครับ ในเรื่องของจุดเริ่มต้นของ
โครงการสายกุดรู - หนองแขม ถ้าเป็นไปได้ก็คือผมก็ก าลังพิจารณาว่าถ้ามีความจ าเป็นท าจากหนองแขมจะเยอะกว่า
เนื่องจากมีคนมาก่อสร้างบ้าน ตามแนวตรงนี้จะเยอะกว่า และก็จากนี้ไปก็จะเป็นล าห้วยซึ่งหลักการแล้วเราก็ท าล าห้วยให้
เป็นถนน จึงอาจจะยังขรุขระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอดูในเรื่องของที่เราส่งพิกัดเข้าไป จะสามารถส่งพิกัดจุดอะไรใหม่ได้
หรือไม่ จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเอาจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้น จึงขอดูก่อนครับ ถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาจากโน้นเลยเพราะว่า
เราจะได้ปี ๒๕๖๕ เราได้ถนนคอนกรีตแล้วไปห้วยตะกั่ว แล้วก็เอาคอนกรีตจากตรงนั้นมาต่อกันเลย ทั้งนี้ทั้งจึงขอ
พิจารณาก่อนครับ ส าหรับเรื่องที่ท่าน ส.อบต. สถิตย์ อันนารี ได้สอบถามเรื่อง ตอนนี้ผู้รับจ้างซึ่ง อบต.แวงน้อย ได้ว่าจ้าง
ท่าน พิชาญ ทิพวงษ์ เป็นเจ้าของรถเป็นผู้รับจ้างท าบ่อขยะใหม่ เนื่องจากบ่อขยะที่มีอยู่แล้วนั้นเต็ม ที่เราใช้ร่วมกันกับ
เทศบาลฯ มันเต็ม เลยต้องท าบ่อขยะใหม่ จึงได้เสนอเข้า สภาฯ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้ สภาฯ ได้รับทราบแล้วให้เรื่อง
ของงบประมาณ คือ ๔๙๙,๐๐๐ บาทโดยประมาณ ช่วงนั้น กว้าง ๑๐๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร และมีบ่ออยู่สองบ่ออยู่ 
 

-๑๓- 

ตรงขอบ บ่อหนึ่ง กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร และอีกหนึ่งบ่อ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ชนกันเป็นตัว L บ่อ
หนึ่งรับขยะ อีกบ่อรับน้ า และก็ท าคันคูลอกเป็นบ่อฝังกลบ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาทโดยประมาณ เราใช้งบประมาณ
ของเทศบาลฯ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากเทศบาล ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก าลังด าเนินการ อาจจะแล้วเสร็จประมาณสิ้น
เดือนนี้โดยประมาณหลังจากที่เราท าบ่อเสร็จเรียบร้อยก็จะเปิดบ่อตรงนี้ให้กับเทศบาลฯ และ อบต.แวงน้อย จากนั้นก็จะ
ปิดบ่อเดิมโดยการฝังกลบปรับขยะให้ลงในบ่อและก็น าดินฝังกลบ แล้วเราก็จะท าโครงการปลูกต้นไม้ตอนนี้ก าลังให้เกษตร
เพาะต้นไม้ไว้โดยเฉพาะต้นไม้ที่เกิดง่าย และทนต่อดินเค็ม เพ่ือที่จะปลูกในจุดที่ท าการฝังกลบเรียบร้อยแล้ว นี้คือแนวคิด
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เรา
ก็ได้ประชุมมาใช้เวลาพอสมควรแล้วกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาฯทุกท่าน กระผมขอปิดประชุมครับ 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๑๐ 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)    ประยัติ  ศรีอุ่น                   เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


