
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองแวงโสกพระ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2 /๒๕๖2 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  12  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 
......................................... 

ผูมาประชุม 
๑. นายสมสมัย วันสา ตําแหนง ประธานสภาฯ 
๒. นายทนงค โหมดนอก ตําแหนง รองประธานสภาฯ 
๓. นายฉัตรชัย วงคธรรม ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑     
๔. นายธงชัย เหลืองอุทัย ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑ 
๕. นายไสว เจ็กสูงเนิน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๓ 
๖. นางบุญเชิด หลุงเปา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 4 
๗. นายราเมธ ยุพิน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๕ 
๘. นายนิโรจน บัวทิพย ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๕ 
๙. นายบุญเลิศ หาญโงน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๖ 
๑๐. นายบัวลอง บุญทน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 6 
๑๑. นางดรุณี เพ็ชรนก ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๒. นายสมบัติ พลสิมมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๘ 
๑๓. นายประสิทธิ์ ชัยเจิรญ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๘ 
๑๔. นายวีระ สิมพล ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๙ 
๑๕. นายสุวรรณ  บุญมี ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๙ 
๑๖. นายสถิตย หาญเวียง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๐ 
๑๗. น.ส.พังงา โพธานะ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๑ 
๑๘. นางละมอม หนูแหยม ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 11 
๑๙. นายวัลลภ ปานาราช ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๒ 
๒๐. นายบุญมี ปานาราช ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๒ 
๒๑. นางแจมใส ทาทอง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๓ 
22 นายสมพร ชาติวงษ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๔ 
23 นายบุญรวม หงษา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๔ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสุภี  ทองมีคา   นายก อบต. 
๒. นายทรงศักดิ์  ทิพยแสง  รองนายก อบต. 
๓. นายคมสันต  โนนดงกลาง  รองนายก อบต. 
๔. นายอํานาจ  เจริญใจ   เลขานุการนายก อบต. 
๕. นางสรอยทอง ขานหัวโทน  ปลัด อบต. 
๖. นายกันยา    สงฆคลัง   รองปลัด อบต. 
๗. นางประภัสสร สารสูงเนิน  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
๘. นางสุวดี  วันสา   นักวิชาการจัดเก็บรายได 
๙. นายอภิชาติ   ราชนู   นายชางโยธา 

 
/.9.นายอภิชาติ... 
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๑๐. นายฉัตรชัย   ศรีวิชา   นักพัฒนาชุมชน 
๑๑. นางอโณทัย  ประวันจะ  นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๒. นายเสกสรร  จันทรราช  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ 
๑๓. นายวุฒิชัย  โหมดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ 
๑๔. นายถวิล  มะโรง   กํานันตําบล 
๑๕. นายสมสวน  กรวดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ 
๑๖. นายประจวบ เพียรไธสง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๕ 
๑๗. นายปรัชญา  ภูโสภา   ผูใหญบาน  หมูท่ี 6 
๑๘. นายเสมา    เตโพธิ์   ผูใหญบาน หมูท่ี ๗ 
๑๙. นายประสิทธิ์ เผือดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๘ 
๒๐. นายเข็มพร  ทารถ   ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ 
๒๑. นายเอกชัย  เหงาเฮียง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐ 
๒๒. นายประชา  กดนอก   ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๑ 
๒๓. นายทิวา  ปะตาทะยัง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๒ 
๒๔. นายสมเกียรติ ประวันตา  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๓ 
๒๕. นางธิดา  ธรรมแสง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

นายสมสมัย วันสา  เม่ือทานสมาชิกมาพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)   สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖2 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  12 มิถุนายน  ๒๕๖2 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 โสกพระ  กระผมขอพูดไปตามระเบียบวาระเลยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- มีสมาชิกสภา ขอลากิจ รวมจํานวน  3 คน  คือ  
1. นายคําเรือน    ชุมผาง  ส.อบต.ม.2 
2. นางจันทรหอม   แวดไธสง ส.อบต.ม.3 
3. นางสรวีย คําลีมา  ส.อบต.ม.7 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

ประธานสภาฯ  ครับผมขอเชิญเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1/๒๕๖2 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  8  พฤษภาคม  ๒๕๖2  ครับ 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  คะ รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ทางเลขานุการสภาก็ไดจัดสงใหสมาชิกไปแลว 
(เลขานุการสภาฯ) นะคะ   มีสมาชิกทานใดจะแกไข หรือเพ่ิมเติมอะไรก็เรียนเชิญแจงเลยนะคะ 
 

ประธานสภาฯ  ครับ มีทานสมาชิกผูใดจะแกไขขอเชิญเลยนะครับ ถาไมมีผมถือวาท่ีประชุมไมมีการ
แกไขรายงานการประชุมท่ีผานมา ผมจะขอเขาระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 

 

ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

/.ระเบียบ.… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมทราบหรือไมครับ เชิญครับ 
 เชิญทานผูบริหาร ครับ 
 

นายบุญมี  ปานาราช เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สอ.อบต.ม.12) กระผมนายบุญมี  ปานาราช  ส.อบต.ม.12 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ เม่ือสอง 
 สามเดือนท่ีแลว ไดมีการซอมแซมถนนรอบหมูบานปรากฏวาไมมีทอระบายน้ํา จึงทําใหน้ํา
 ขัง อยูเปนบริเวณกวาง เกรงวาจะเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย จึงอยากจะใหทางฝาย
 บริหารออกไปตรวจสอบเพ่ือหาทางแกปญหาตอไป 
 

นายฉัตรชัย  วงศธรรม เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(ส.อบต.ม.1) กระผมนายฉัตรชัย  วงศธรรม  ส.อบต.ม.1 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือเรื่อง
 ไฟฟาแสงสวางชํารุด จํานวน 1 จุด กระผมรงวาจะเกิดอันตราย ในเวลากลางคืนจึงอยาก
 ใหทางฝายบริหารและออกไปตรวจสอบเพ่ือหาทางแกไขตอไป 
 

นายสมบัติ  พลสิมมา เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(ส.อบต.ม.8) กระผม  นายสมบัติ  พลสิมมา  ส.อบต.ม.8 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือเรื่อง
 ถนนรอบหมูบาน ดานทิศตะวันตก บริเวณสระน้ําของนายประยูรเม่ือมีฝนตกทําใหถนน
 ทรุดจึงอยากใหนําทอไปวางเนื่องจากทอเดิมชํารุด 
 

นายนิโรจน  บัวทิพย เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(ส.อบต.ม.5) กระผม นายนิโรจน  บัวทิพย ส.อบต.ม.5 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  อยู 3 เรื่อง
  คือ เรื่องท่ี 1 เรื่องถนนจํานวน 2 สาย สายท่ี 1 ไปดานตะวันออกของหมูบาน  ดาน
 ตะวันออกของหมูบานซ่ึง ดานตะวันออกของหมูบานซ่ึงชาวบานใช ดานตะวันออกของ
 หมูบานซ่ึงชาวบานใชลําเลียงผล ผลิตทางการเกษตร ไดชํารุดเสียหายจึงอยากขอใหทาง
 ผูบริหารไดซอมแซม โดยการลงหินลูกรัง  สายท่ี 2 ดานทิศเหนือของหมูบานเปนถนนท่ีใช
 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรเชนกันชวงนี้การสัญจรไปมาลําบากมากเพราะถนนชํารุด
 เสียหายเชนกัน  เรื่องท่ี 2 คือเรื่องไฟฟาขยายเขต  จํานวน 3 จุดคือ จุดท่ี 1 ทางเขา
 หมูบานบริเวณปอมยาม จุดท่ี 2 คืออยูในซอยท่ี 1  บริเวณในซอยไฟฟาขยายเขตก็ยังไม
 สุด  จุดท่ี 3 คือทางออกทิศตะวันออกของหมูบานซ่ึงมีนายสมศรี  สุขหนองบึง ไดไปสราง
 บานอยูแตยังไมมีไฟฟาใช  เรื่องท่ี 3 คือเรื่องไฟฟาสองสวาง ชํารุดจํานวน 2 จุดคือ จุดท่ี 
 1 บริเวณกลางหมูบานเลยครับจุดท่ี 2 คือในบริเวณซอย 3  ครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายบุญรวม  หงษา เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(ส.อบต.ม.14) กระผม นายบุญรวม  หงษา  ส.อบต.ม.14  มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือกระผม
 ขอแจงเรื่องการขยายเขตไฟฟาซ่ึงมีราษฎรหมูท่ี 14 ไดรับความเดือดรอนคือนาย
 จักรกฤษณ ระยะทาง 80 เมตรตามท่ีกระผมไดไปสํารวจแลวจึงไดนําเรียนในท่ีประชุม
 เพราะวาราษฎรรายนี้ไดพวงไฟจากราษฎรในหมูบานเดียวกันเปนเวลานานมากแลว จึง
 อยากใหนายกได ออกไปสํารวจเพ่ือชวยขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสําหรับชาวบานคนนี้ตอไป 

 ครับ  ขอบคุณครับ 

 
  
 

/.ประธาน... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแจงใหทราบเพ่ิมเติมหรือไมครับ  เชิญครับ 
 ถาไมมีผมขอผานไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ 
 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

  -  ญัตตพิิจารณาขอใชท่ีสาธารณะประโยชนโนนบานฮาง บานโนนกอก หมูท่ี 2   
 จํานวน 44–0–68  ไร  เพ่ือจดัตั้งศูนยฝกบูรณาการ การแกปญหาดวยศาสตรพระราชา 

  

ประธานสภาฯ ตอไปเขา ญัตติท่ี 1  ญัตติพิจารณาขอใชท่ีสาธารณะประโยชนโนนบานฮาง บานโนนกอก 
 หมูท่ี 2  จํานวน 44–0–68  ไร  เพ่ือจัดตั้งศูนยฝกบูรณาการ การแกปญหาดวย ศาสตร
 พระราชา เชิญทานผูบริหาร ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ  เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายสุภี  ทองมีคา  
 นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ มีความจําเปนท่ีจะเสนอญัตติขอใช
 ท่ีดินสาธารณะประโยชน แปลงโนนบานฮาง บานโนนกอก  หมูท่ี 2  จํานวน 44 – 0 – 
 68  ไร  เพ่ือใชเปนศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริดานเกษตรอินทรีย (เชน สถานท่ี
 กอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรีย, การจัดรูปท่ีดิน, โรงงานเพราะพันธุขาวฯ)  โดยมีหลักการ
 และเหตุผลดังนี้ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดลงนามอนุมัติแผน “โครงการสมารทซิตี้” จังหวัด
 ขอนแกน ซ่ึงเปนไป ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ไทยแลนด 4.0)
 โดยการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ (Smart  City) นั้นไดถูกบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการวาระ 
 แหงชาติ โดยเบื้องตนหนึ่งในตัวชี้วัดในระยะ 5 ปคือในป 2561 จะตองเกิดเมืองอัจฉริยะ
 (Smart City) ตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในพ้ืนท่ีนํารองท่ีมีศักยภาพอยาง นอย 1 แหง 
 ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดท่ีภาครัฐไดดําเนินในขณะนี้คือ  
 จัดประกวดและอบรมการสรางเมืองอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาใหเกิดโครงการพัฒนา เ มื อ ง
 ฉัจฉริยะตนแบบอยางนอย 10 โครงการ  หรือหลักๆ ก็คือการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐาน
 และเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายมากข้ึน และประชากรสามารถเขาถึง ไดอยาง
 เทาเทียม  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระจึงไดจัดทําโครงการศูนย เ รี ย น รู
 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  เกษตรอินทรีย  ( เชน สถานท่ีกอสราง
 โรงงานผลิตปุยอินทรีย,การจัดรูปท่ีดิน,โรงงานเพราะพันธุขาวฯ) เพ่ือขอรับการสนับสนุน
 จากโครงการขอนแกนเมืองอัจฉริยะ (Smart city) และตามมาตรา ๙  แหงประมวล
 กฎหมายท่ีดินวาดวยเรื่องการใชท่ีดิน สาธารณประโยชน แปลง ท่ีสาธารณะประโยชนโนน
 บานฮาง บานโนนกอก หมูท่ี 2 เนื่องจากปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสก
 พระ ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดสารเคมีหรือ
 เกษตรอินทรีย แตยังขาดแหลงผลิตปุยอินทรียท่ีไดมาตรฐานและราคาถูกองคการบริหาร
 สวนตําบลหนองแวงโสกพระ  ไดเล็งเห็นสําคัญในการแกไขปญหาการขาดแคลนปุยอินทรีย
 ท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอินทรีย เพ่ือใหประชาชนใน
 พ้ืนท่ีไดบริโภคอาหารสะอาดปลอดสารเคมี และจําหนายสรางรายไดใหแกชุมชนแบบ
 ยั่งยืนตามศาสตรพระราชา   จึงขอเสนอญัตติมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
 หนองแวงโสกพระไดพิจารณาอนุมัติตอไป  
 

 /.ท่ีประชุม... 
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= ท่ีประชุมใชเวลาพิจารณาพอสมควร = 
 
ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ  
 มีสมาชิกทานใดเห็นชอบในการขอใชท่ีสาธารณะประโยชนโนนบานฮาง บานโนนกอก 
 หมูท่ี 2 เพ่ือจัดตั้งศูนยฝกบูรณาการ การแกปญหาดวยศาสตรพระราชา  โปรดยกมือครับ 
    
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนอกฉันท 
 (เห็นชอบ   23 เสียง  ไมเห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง)    

 
 

- -  ญัตตพิิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 

-   

ประธานสภาฯ ครับตอไปเขาสู ญัตติท่ี 2 ญัตติพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 

 ขอเชิญทานผูบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุก
 ทาน  ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  (พ.ศ. ๒๕๖1 –  

  ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  โดยมีหลักการและ เหตุ ผ ล
 ดังนี้   พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
 ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ไดบัญญัติใหเทศบาล องคการ
 บริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ มีอํานาจหนาท่ีในการ
 จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ดวนท่ีสุด 
 ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวนท่ี 10 ตุลาคม 2559 ซักซอมแนวทางการจัดทําและ
 ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
 ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ตอมาเม่ือระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
 แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช  
 กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือ ท่ี มท.0810.3/ว 6056 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561
  กําหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตลอดจนการ
 ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีประกาศใชแลวหรือดําเนินการกอนวันท่ี
 ระเบียบฉบับนี้ มีผลใชบั งคับใหแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวมีผลใชตอไปจนกวา
 กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเปนอยางอ่ืน นั้น 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
 และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดใหเม่ือ
 แผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลวการจัดทํา
 แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนินกิจการของจังหวัดและ
 หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ประกอบกับ
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีบูรณาการ พ.ศ.2560 ขอ 7 
 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาหา
 ป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระใน 

 

/.ปจจุบัน... 
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 ปจจุบัน ซ่ึงเปนแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีมีระยะเวลาส่ีป (พ.ศ.2561 -2564) มีความ 
 สอดคลองและเชื่อมดยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ

 ราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณา
 การแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
 กอให เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา
 ทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561 – 2565)  ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15   

 มิถุนายน พ.ศ.2562   

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ จึงไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
 ทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ เปน
 แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวงระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) และคณะกรรมการ
 พัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ได 

 ประชุมพิจารณาเรียบรอยแลว เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
 จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๗ (๔) วรรค ๒ จึงขอ
 เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
 หนองแวงโสกพระ เพ่ือใหความเห็นชอบตอไป  

 ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ เพ่ือ
 พิจารณาอนุมัติตอไป 
 

  = ท่ีประชุมใชเวลาพิจารณาพอสมควร = 
 
 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 – 
 2565)    โปรดยกมือครับ 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนอกฉันท 
 (เห็นชอบ   23  เสียง  ไมเห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง   0  เสียง) 
 

  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  

ประธานสภาฯ มีทานใดจะชี้แจงอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
  
ปดประชุมเวลา  ๑5.๓๐ น. 
 
 

    (ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
     (นางสรอยทอง  ขานหัวโทน) 
        เลขานุการสภา อบต.หนองแวงโสกพระ 
 

/.คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖2 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  12 

มิถุนายน   ๒๕๖2  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 
 
 

(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการ 
     (นายทนงค  โหมดนอก) 

          สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2   
 
(ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (นางดรุณี  เพ็ชรนก) 

สมาขิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
 

     (ลงชื่อ)     กรรมการ 
      (นายธงชัย   เหลืองอุทัย) 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว เม่ือการประชุม
สภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2562  ครั้งท่ี 1   เม่ือวันท่ี  8  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
     (ลงชื่อ)       
      (นายสมสมัย  วันสา) 

 ประธานสภา อบต. หนองแวงโสกพระ 


