
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองแวงโสกพระ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 /๒๕๖3 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  12  เดือน   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖3 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายสมสมัย วันสา ตําแหนง ประธานสภาฯ 
๒. นายทนงค โหมดนอก ตําแหนง รองประธานสภาฯ 
๓. นายฉัตรชัย วงคธรรม ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑ 
๔. นายคําเรือน ชุมผาง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู  ๒ 
๕. นายไสว เจ็กสูงเนิน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๓ 
๖. นางบุญเชิด หลุงเปา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๔ 
๗. นายราเมธ ยุพิณ 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 ๗ 
๑๑. น.ส.สรวีย คําลีมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๒. นางดรุณี เพ็ชรนก ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๓. นายสมบัติ พลสิมมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๘ 
๑๔. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู 9 
๑๕. นายสถิตย หาญเวียง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๐ 
๑๖. น.ส.พังงา โพธานะ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๑ 
๑๗. นายวัลลภ ปานาราช ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๒ 
๑๘. นางแจมใส ทาทอง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๓ 
๑๙. นายสมพร ชาติวงษ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๔ 
๒๐. 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 
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๑๐. นายฉัตรชัย   ศรีวิชา   นักพัฒนาชุมชน 
๑๑. นายเสกสรร  จันทรราช  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ 
๑๒. นายวุฒิชัย  โหมดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ 
๑๓. นายทวน  กระทูนันท  ผูใหญบาน หมูท่ี 3 
๑๔. นายสมสวน  กรวดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ 
๑๕. นายประจวบ เพียรไธสง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๕ 
๑๖. นายปรัชญา  ภูโสภา   ผูใหญบาน หมูท่ี 6 
๑๗. นายเสมา    เตโพธิ์   ผูใหญบาน หมูท่ี ๗ 
๑๘. นายประสิทธิ์ เผือดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๘ 
๑๙. นายเข็มพร  ทารถ   ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ 
๒๐. นายเอกชัย  เหงาเฮียง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐ 
๒๑. นายประชา  กดนอก   กํานันตําบล 
๒๒. นายทิวา  ปะตาทะยัง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๒ 
๒๓. นายสมเกียรติ ประวันตา  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๓ 
๒๔. นายอธิคมาตร แสงแกว   ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๔ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

นายสมสมัย วันสา เปดวาระการประชุม เม่ือทานสมาชิกมาพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)   สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖3 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 12 กุมภาพันธ ๒๕๖2 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 โสกพระ  กระผมขอพูดไปตามระเบียบวาระเลยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- มีสมาชิกสภา ขอลากิจ รวมจํานวน 5 คน  คือ  
1. นายธงชัย   เหลืองอุทัย ส.อบต.ม.9 
2. นายประสิทธิ์  ชัยเจริญ  ส.อบต.ม.8 
3. นายวีระ  สิมพล  ส.อบต.ม.9 
4. นางละมอม หนูแหยม ส.อบต.ม.11 
5. นายบุญมี ปานาราช ส.อบต.ม.12 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

ประธานสภาฯ  ครับ ผมขอเชิญเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย 3/๒๕๖2 
 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  30  ตุลาคม   ๒๕๖2  ครับ 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  คะ รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ทางเลขานุการสภาก็ไดจัดสงใหสมาชิกไปแลว 
(เลขานุการสภาฯ) นะคะ   มีสมาชิกทานใดจะแกไข หรือเพ่ิมเติมอะไรก็เรียนเชิญแจงเลยนะคะ  ถาวันนี้ 

ไมมีการแกไขก็มาขอแกไขในภายหลังไดครับ 
 

/.ประธานสภาฯ.… 
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ประธานสภาฯ  ครับ มีทานสมาชิกผูใดจะแกไขขอเชิญเลยนะครับ ถาไมมีผมถือวาท่ีประชุมไมมีการ
แกไขรายงานการประชุมท่ีผานมา ตอไปผมจะขอเขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 

 

ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ประธานสภาฯ           ครับกระผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดทราบ คือ เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 ท่ีผาน
 มา ไดเกิดเหตุไฟฟาลัดวงจรทําใหไฟไหมบานของนายคะนอง  พิระภาค บานเลขที 132
 หมูท่ี 14  บานใหมสามัคคี  เสียหายท้ังหลัง  เม่ือหลังจากเสร็จสิ้นจากการประชุมแลว

 กระผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรวมเดินทางไปใหกําลังใจผูประสบเหตุเพ่ือ 
 เปนการใหกําลังใจและมอบสิ่งของเพ่ือชวยเหลือในเบื้องตนกอนครับ กระผมมีเรื่อง
 แจงใหท่ีประชุมไดทราบเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ   

 สมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบเชิญครับ 
 

นายสมบัติ  พลสิมมา    กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ 
 กระผม  นายสมบัติ  พลสิมมา ส.อบต.ม.8  กระผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ 2 เรื่อง 

 เรื่องท่ี 1 คือเรื่องไฟฟาแสงสวางภายในหมูบานชํารุด กระผมไดทําหนังสือเขามาแลว แตก็
 ขออนุญาตแจงในสภาอีกครั้งนึงครับ  เรื่องท่ี 2 คือเรื่อง การขุดลอก ซ่ึงโครงการขุดลอก
 หนองสีดาท่ีไดเสนอโครงการของบไปแลวทานนายกก็ไดติดตามโครงการใหอยูตลอดก็

 ขอขอบคุณทานนายกมา ณ โอกาสนี้ดวยครับ  แตท่ีจะพูดในวันนี้คือหนองท่ีอยูขางๆ
 หนองสีดา ปนี้ตื้นเขินมา เต็มไปดวยวัชพืชชาวบานเดือดรอนมาก เพราะชาวบานใชน้ําใน
 หนองนี้เพ่ือการเกษตร อยากฝากทานผูบริหารไดดําเนินการออกไปเอาวัชพืชข้ึนกอนท่ีน้ํา

 จะมา ถาน้ํามาจะเอาข้ึนลําบากครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสถิตย  หาญเวียง   กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ 
 กระผม  นายสถิตย  หาญเวียง ส.อบต.ม.10  กระผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ คือ เรื่อง
 ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน ดับท้ังหมูบานหลายวันแลว  ชาวบานก็ไดมาบอกกับผม
 หลายคนแลว  ขอบคุณครับ 
 

นายฉัตรชัย  วงศธรรม  กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ 
กระผม  นายฉัตรชัย  วงศธรรม ส.อบต.ม.1   กระผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ คือ  เรื่อง
ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบานชํารุดมาหลายวันแลว ชาวบานก็ไดมาแจงกับกระผมหลาย
คนแลว  จึงขอใหทางผูบริหารไดสั่งการใหชางดําเนินการออกไปซอมแซมใหดวยครับ  
ขอบคุณครับ 
 

นายบุญรวม  หงษา      กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ครับ
   กระผม  นายบุญรวม  หงษา  ส.อบต.ม.14  กระผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ คือ  เรื่อง
   ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบานชํารุด จํานวน 2 จุด  ยังไมไดรับการซอมแซม จึงขอให 
   ทางผูบริหารไดสั่งการใหชางดําเนินการออกไปซอมแซมใหดวยครับ  ขอบคุณครับ 
 

/.หลวงทองถ่ิน... 



- 4 – 
 

นายก อบต. ครับเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ทางฝายบริหารมีเรื่องท่ี 

 จะแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้นะครับ เรื่องท่ี 1  กรอบงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ.
 2563 พ่ีทางองคการบริหารสวนตําบลของเราไดเสนอขอโครงการเขาไปยัง
 สวนกลาง  ไดรับการตอบกลับมาจากสวนกลางวา โครงการท่ีจะลงในพ้ืนท่ีป 2563 นั้น

 มีจํานวน 5 โครงการ ดังนี้โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
 บานหวยมวง-หลักดาน ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว 1390  เมตร  งบประมาณ 
 5,804,000 บาท ถนนสายนี้เริ่มจากบานหวยมวงจนสุดเขตบานหนองแปนจะเปนถนน 

 หลวงทองถ่ิน จะใชรหัสถนนทองถ่ินวา “บานหวยมวงหลักดาน” ครับ  โครงการท่ี 2
  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวงโคตร-โนนเพ็ก ขนาดกวาง
  6 เมตรยาว 1,550 เมตร งบประมาณ 7,040,600.00 บาท   โครงการท่ี 3 โครงการ

 กอสรางศูนยเรียนรูธนาคารน้ําใตดิน ปริมาตรขุด รวม   20,380 ลูกบาศกเมตร  เปน
 เงินงบประมาณท้ังสิ้น  920,000.00 บาท  ซ่ึงรายละเอียดของโครงการนี้จะมีการขุด
 ลอกหนองปาติ้วหมูท่ี 12 หนอง รพช.หมูท่ี 12 ลําหวยลึกชวงบานหนองแวงโคตรจํานวน

 3 บอ รวมท้ังหมดจะเปน 5 บอซ่ึงปริมาตรดินขุดจะอยูท่ี 20,380 ลูกบาศกเมตร เปน
 งบประมาณ  920,000.00  บาท  โครงการท่ี 4 เปนโครงการกอสรางระบบประปาผิว
 ดินขนาดใหญในพ้ืนท่ีบานโนนเพ็กหมูท่ี 8 งบประมาณจํานวน 6,175,000.00 บาท

 ซ่ึงจะสงน้ําไปใชในหมู 11 หมู 10 และ หมู 6  โครงการท่ี 5 โครงการกอสรางสนามเด็ก
 เลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกลามโนนกอกสามัคคี งบประมาณ 170,000.00 บาท
 โครงการท้ัง 5 โครงการอยูในกรอบงบประมาณของรัฐบาลท่ีเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุม

 สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเกิดปญหาข้ึนในเรื่องของการเสียบบัตรแทนกัน  ขณะนี้อยูใน
 ระหวางท่ีสภาผูแทนกําลังดําเนินการประชุมใหมแตจะไมมีการอภิปรายใหมยกมือในวาระ
 2 และวาระ 3 วาจะประกาศใชงบประมาณ โครงการเหลานี้ทางรัฐบาลจะโอน

 งบประมาณมายังอบต.หนองแวงโสกพระเราเพ่ือใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง เรื่องท่ี 2 คือ

 เรื่องธนาคารโค กระบือ  คือเรื่องธนาคารโค กระบือซ่ึงขณะนี้ ก็เปนขาวท่ีอาจจะทําให
 ชาวบานสับสนในเรื่องโครงการของบประมาณในการเลี้ยงโคกระบือ  จะมีอยู 3 โครงการ

 ขอใหทานสมาชิกไดตั้งใจฟงและทําความเขาใจจะไดไปอธิบายใหชาวบานไดเขาใจวา
 โครงการจริงๆมันเปนอยางไรจะไมถูกหลอกโกง โครงการจริงๆนั้นก็คือเดิมปกระทรวง
 เกษตรและสหกรณจะมีโครงการโคกระบือดําเนินงานโดยกรมปศุสัตวกรมปศุสัตวก็จะรับ

 โคราชทานท่ีมีคนซ้ือจากแหลงรับซ้ือ หรือไถชีวิตโคกระบือมาเพ่ือเขาโครงการนี้ อันนี้
 เรียกวาโครงการธนาคารโคกระบือเกิดจากพระราชดําริของพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9
 ราชการก็จะมีงบบางสวนซ้ือเพ่ือแจกจายใหประชาชนท่ียากจนท่ัวประเทศ  ดําเนินการมา

 หลายปแลว อันนี้คือโครงการท่ี 1  ท่ีมีอยูในกรมปศุสัตว  โครงการท่ี 2 เกิดข้ึนมาใน
 ลักษณะท่ีเปนเงินกู  เงินกูสวนนี้ไดมาจากกองทุนชวยเหลือเกษตรกรผูยากไร หรือ กชก.
 ซ่ึงเปนกองทุนท่ีมีประมาณประมาณ 1 ลานบาทตั้งอยูในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี

 จะใหกลุมตางๆท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูทําเรื่องขอกูเงินเพ่ือมาปลอยกู
 ตอใหเกษตรกรสหกรณเปนตนดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท แตพอมาถึงกองทุนชวยเหลือ 
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 เกษตรกรผูยากไรระดับอําเภอ ก็จะมอบใหธกส.เปนเลขาฯจากดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทก็

 จะเปนดอกเบี้ยรอยละ 5 บาท ธกส.จะเอาคาดําเนินการในสวนของดอกเบี้ยจํานวน 4
 บาท ตั้งชื่อโครงการนี้วาโครงการโคเนื้อสรางชาติ  พอโครงการนี้ดําเนินการระยะท่ี 3
 รัฐบาลก็ดําเนินการเปลี่ยนชื่อโครงการวาโคขุนสรางชาติ  แตโครงการโคขุนสรางชาตินี้จะ

 ใชงบประมาณจากธกส.ดําเนินการโดยตรง ซ่ึงไมไดกูเงินจากกองทุนชวยเหลือเกษตรกรผู
 ยากไรจะใชเงินโดยตรงจาก ธกส.แตทา งธกส.ก็ยังไมไดมีระเบียบปฎิบัติท่ีชัดเจนจึงจะใช
 ระเบียบโครงการนาแปลงใหญในการกูเพ่ือซ้ือโค กระบือ อัตราดอกเบี้ย1,000,000 ละ

  100บาท ดอกเบ้ียในสวนนี้รัฐบาลจะรับเองในระยะ 3 ปแรกสวนปท่ี 4 เปนตนไปให
 เกษตรกรรับเอง เรื่องตอไปคือเรื่องจายขาดสะสมโครงการธนาคารน้ําใตดินซ่ึงเม่ือสัปดาห
 ท่ีแลวกระผมก็ไดเดินทางรวมกับสํานักปลัดเพ่ือไปดู ความกาวหนาในการดําเนินการ

 ธนาคารน้ําใตดินท่ีอบต.บานผึ้ง รวมกับทีมวิทยากรน้ําใตดินและทีมท่ีปรึกษาโครงการ 

 ธนาคารน้ําใตดินของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินทางอบต.เราก็ไดพิจารณาจาย
 ขาดเงินสะสม ไปจํานวน 4 โครงการ โครงการท่ีจะดําเนินการท่ีบานหนองหญาปลอง หมู

 ท่ี  12 สวนโครงการอ่ืนก็จะดําเนินการกอนในสวนของหมูท่ี 7 ทําสัญญากับผูรับจางไป
 แลวกําลังจะลงมือทําเพราะหมูท่ี 7 มีความจําเปนคือในขอบัญญัติงบประมาณมีโครงการ
 ถนนคสล.อยูขางโรงเรียนไตรคามลงไปลําหวยมวงถาเราทําถนนกอนรถบรรทุกดินจะทํา

 ใหถนนชํารุดพังเสียหายเร็ว  จึงเลือกโครงการขุดลอกกอน แลวทําโครงการคสล.เปน
 ลําดับถัดไป จุดท่ี 2 จะดําเนินการท่ีบานหนองแวงโสกพระหมูท่ี 1   จุดท่ี 3 คือจะ
 ดําเนินการสูบน้ํารอเพ่ือใหน้ําแหง ท่ีบานหันนนอย หมูท่ี 10  ตอไปจะแจงใหสมาชิกได

 ทราบวาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจะดําเนินโครงการในพ้ืนท่ี ตําบลหนองแวง
 โสกพระเราจํานวน 4 โครงการ โครงการขุดลอกจํานวน 3 โครงการ  คือ 1. ขุดลอกลํา
 หวยนอยชวงบานโนนกอกหมูท่ี 2 กวาง 20 เมตรยาว 540 เมตร ลึก 1.50 เมตร 2.

  ลอกลําหวยแอกชวงบานหนองแปนหมูท่ี 4 กวาง 25 เมตร เมตรยาว 368  เมตร  ลึก
  1.50 เมตร  3. โครงการขุดลอกลําหวยมวงชวงบานหลักดานท่ี 18 เมตร ยาว 922
  เมตร อีกหนึ่งโครงการก็จะเปนโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนแอสฟลทติก ทาง

 แยกบานโคกกุงจํานวน 1 กิโลเมตร  เรื่องสุดทายท่ีจะแจงใหทราบก็คือเรื่องการเกิดเหตุ
 อัคคีภัยท่ีบานใหมสามัคคีหมูท่ี 14 เหตุเกิดเม่ือเวลา 14.00 นของวันท่ี 5 กุมภาพันธ
 2563 ไดเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีบานของนายคะนอง  พิระภาค และ นางศรีนวล พิระภาค

 บานเลขท่ี 132 หมูท่ี 14  ลักษณะบานเปนบาน 2 ชั้น  ครึ่งไมครึ่งปูน ชั้นลางเปดเปน
 รานขายของชํา เสียหายท้ังหลัง ความเสียหายท้ังหมดประมาณการ 8 แสนกวาบาทท่ีมี
 คาประมาณการ 390000 บาทมูลคาความเสียหายโดยประมาณ 1,100,000 บาท

 และบานอีก 1 หลังคือบานนายสมควร ชาติวงศ  ความเสียหายประมาณ 10,000
 บาท  ทางองคการบริหารสวนของเราก็ไดพิจารณาใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑ
 ประมาณ 30,000 บาท  ในอีกเรื่องนึงท่ีจะฝากก็คือใหทุกคนไดตรวจสอบจุดเสี่ยงท่ี

 นาจะเกิดอันตรายในบานของเราดวยนะครับ เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน  ในวาระแจง
 ใหทราบกระผมก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ือทราบอีกหรือไมครับ   
 ถาไมมีผมขอผานไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ญัตตพิิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป 2563 และสมัยแรก

ประจําป 2564 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาญัตติท่ี 1  ญัตติพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 หนองแวงโสกพระประจําป พ.ศ.2563  เชิญทานสมาชิกเสนอครับ  เชิญครับ 
 

เลขานุการสภา   กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน
 ดิฉัน นางสรอยทอง  ขานหัวโทน  เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนําเรียนรายละเอียดใหท่ี
 ประชุมไดทราบถึงการเสนอสมัยประชุมในท่ีประชุมนะคะ  ตามกฎหมายของเราท่ี
 เก่ียวของก็คือการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายและการจัดทําแผนซ่ึงกรอบของ 

 กระทรวงมหาดไทยท่ีกําหนดไวท่ีพวกเราไดทราบกันดีอยูแลว ในการเสนอสมัยประชุมก็ 

 ขอใหอยูในหวงของ การพิจารณาขอบัญญัติก็จะอยูในหวงของเดือนสิงหาคม ยังไงก็ขอ
 ฝากทานสมาชิกทุกทานท่ีจะเสนอสมัยประชุมขอใหอยูในหวงของเดือนสิงหาคมไวดวยนะ
 คะ  ขอบคุณคะ 
 
 

ประธานสภาฯ ตอไปเปนการเสนอ จํานวนสมัยประชุมสภาฯ และหวงระยะเวลาในสมัยประชุมสภา
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระประจําป พ.ศ.2563  เชิญทานสมาชิกเสนอ
 ครับ   
 

นายฉัตรชัย  วงศธรรม กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน
 กระผม  นายฉัตรชัย  วงศธรรม  ส.อบต.ม.1  ขอเสนอจํานวนสมัยประชุมสภาฯ จํานวน
  4 สมัย ครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน 
กระผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  

 สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุม จํานวน 4 สมัย  โปรดยกมือครับ  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

นายสมบัติ  พลสิมมา  กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน
 กระผม  นายสมบัติ  พลสิมมา ส.อบต.ม.8  ขอเสนอหวงระยะเวลาในสมัยประชุมสภา
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระประจําป พ.ศ.2563  ดังนี้ครับ  
 สมัยสามัญสมัยท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  -  15 กุมภาพันธ 2563   
 สมัยสามัญสมัยท่ี  2 ระหวางวันท่ี  10 -  24  มีนาคม  2563 
 สมัยสามัญสมัยท่ี  3 ระหวางวันท่ี   8  -  22  สิงหาคม  2563 
 สมัยสามัญสมัยท่ี  4 ระหวางวันท่ี  15 -  30  ตุลาคม 2563 
 สมัยแรกของปถัดไป(ป 2564) ระหวางวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ 2564 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน 
กระผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  

 สมาชิกทานใดเห็นชอบให มีสมัยประชุมสภา จํานวน 4 สมัย ตามหวงระยะเวลา
 ดังตอไปนี้  
 สมัยสามัญสมัยท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  -  15 กุมภาพันธ 2563   
 สมัยสามัญสมัยท่ี  2 ระหวางวันท่ี  10 -  24  มีนาคม  2563 
 สมัยสามัญสมัยท่ี  3 ระหวางวันท่ี   8  -  22  สิงหาคม  2563 
 สมัยสามัญสมัยท่ี  4 ระหวางวันท่ี  15 -  30  ตุลาคม 2563 
 สมัยแรกของปถัดไป(ป 2564) ระหวางวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ 2564 
 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

- ญัตตเิปล่ียนแปลงคําช้ีแจงโครงการปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตรฯ (กิจกรรมกอสรางฐานเรียนรูคนรักสุขภาพ จํานวน 1 หลัง 
เปล่ียนเปนกอสรางหองน้ําศูนยเกษตรฯ จํานวน 60,000  บาท) 
 

 

ประธานสภาฯ ครับตอไปเขาสูญัตติท่ี 2    ญัตติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการปรับปรุงศูนยถายทอด 
 เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรฯ กิจกรรมกอสรางฐานเรียนรูคนรักสุขภาพ จํานวน 1 หลัง  
 เปลี่ยนเปน กอสรางหองน้ําศูนยเกษตรฯ จํานวน 60,000  บาท  ขอเชิญทานผูบริหาร
 ชี้แจงหลักการและเหตุผล ครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน
 ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงศูนย
 ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรเพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรตามศาตรพระราชา
 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2563 หนา 77 แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน
 และสิ่งปลูกสราง ขอ 2.1.1 (1)  โครงการปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
 การเกษตร เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรตามศาตรพระราชา  กิจกรรมท่ี 4  ตั้ง
 ไวจํานวนเงิน จํานวนเงิน  60,000 บาท  ดังนี้   

(1) กิจกรรม กอสราง ศาลาฐานคนรักสุขภาพ จํานวน 1 หลัง จํานวน 60,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางฐานคนรักสุขภาพ  เนื่องจากศูนยเรียนรูดาน
การเกษตรตามศาสตรพระราชา หนองแวงโสกพระไดจัดข้ึนมาใหมประกอบกับยังไมมี
หองน้ําหองสุขาเพ่ือบริการประชาชนท่ีเขาไปศึกษาเรียนรูดานการในเกษตรในศูนยฯ ทาง
คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูดานการเกษตรจึงเสนอใหมีการกอสรางหองน้ําเพ่ือ
บริการประชาชน เปนจํานวน 2 หอง 
จึงขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง รายละเอียดใหม ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดาน

 การเกษตรตามศาตรพระราชา  กิจกรรมท่ี 4 เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

/.(1)กิจกรรม... 
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(1) กิจกรรมกอสรางหองน้ําประจําศูนยเรียนรูดานการเกษตรฯ จํานวน 2 หองเปนเงิน 
 60,000บาท (ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระกําหนด)   
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 และแกไข(เพ่ิมเติมฉบับท่ี5) พ.ศ. 2546ประกอบกับขอ 23 หมวด 3 แหง
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 พ.ศ. 2541แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ
 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระจึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการ
 ปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร
 ตามศาสตรพระราชา เสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ
 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 

 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการ
 ปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรฯ กิจกรรมกอสรางฐานเรียนรูคนรัก
 สุขภาพ จํานวน 1 หลังเปลี่ยนเปน กอสรางหองน้ําศูนยเกษตรฯ จํานวน 60,000  บาท 

 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

 - ญัตติพิจารณาเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจาย
   รายการใหม 
 ประธานสภาฯ ครับตอไปเขาสูญัตติท่ี 3 ญัตติพิจารณาเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจายประจําป  
 พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ขอเชิญทานผูบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 
 เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน
 ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจาย
 ประจําป พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายรายการใหมโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ เนื่องจากศูนย
 เรียนรูเพ่ือการเกษตรตามศาสตรพระราชาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ
 ประสบปญหาภัยแลง ไมมีน้ําในการทําเกษตร สงผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตรท่ี
 ปลูกในศูนยฯ อยางรุนแรงในฤดูแลง  อนึ่งสถานการณทางการเงิน การคลังขององคการ
 บริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ี
 สอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด จึงมีความจําเปนตองขอโอน
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  โดยปฏิบัติตามขอ 27 หมวด 4 แหงระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2543 รายละเอียด ดังนี้ ตามขอบัญญัติ
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบคุลากร หมวด
 เงินเดือน(ฝายประจํา) (สํานักงานปลัด อบต.) ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 

 

/.(1)เงินเดือน... 
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 (1) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ มีงบประมาณกอนโอน 199,200 บาท โดยขอโอนลด

 งบประมาณ 1 รายการ เพ่ือใชจายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสราง
 พ้ืนฐาน หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ดังนี้  
 ๑. จัดซ้ือแผงโซลาเซลล จํานวน 3 แผง เปนจํานวนเงิน 16,000 บาท โอนมาจาก งาน 

 บริหารท่ัวไป งบคุลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) (สํานักงานปลัดอบต.) ประเภท 
 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (1) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ จํานวน 
 เงิน 16,000.- บาท  ซ่ึงขอโอนครั้งนี้จํานวนเงิน 16,000.- บาท หลังโอนมี 

 งบประมาณคงเหลือ จํานวน 183,200 บาท  ขอไดโปรดนําขอเสนอตอท่ีประชุมสภา 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการโอนงบประมาณรายจายประจําป  
 พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายรายการใหม โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนอกฉันท 
 

 - ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.รวมเปนคณะกรรมการกองทุน 

   หลักประกันสุขภาพตําบลหนองแวงโสกพระ แทนตําแหนงท่ีวาง 
 

ประธานสภาฯ           ครับตอไปเปนญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.รวมเปน คณะกรรมการกองทุน

 หลักประกันสุขภาพตําบลหนองแวงโสกพระแทนตําแหนงท่ีวางครับเชิญเลขากองทุนชี้แจง
 ครับ 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุม 
(เลขานุการกองทุนฯ) ทุกทาน ดิฉัน นางสรอยทอง  ขานหัวโทน  เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ดวย
 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดออกประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

 สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงาน
 และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีพ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช
 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ซ่ึงตามขอ 12 แหงประกาศดังกลาวไดกําหนดให

 มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่ีมีองคประกอบของคณะกรรมการสวนหนึ่ง
 มาจากสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง
 แวงโสกพระ ไกมอบหมายสมาชิกจํานวน 2 คน เขารวมเปนคณะกรรมการซ่ึง

 ประกอบดวย 1.นายสมสมัย วันสา ตําแหนง ประธานสภา 2. นางจันทรหอม แวดไธสง
 ตําแหนง สมาชิกสภา  ในการนี้ นางจันทรหอม  แวดไธสง ไดลาออกจากตําแหนงสมาชิก
 สภาองคการบริหารสวนตําบลแลว จึงขอรายงานใหสภาไดทราบเพ่ือจักไดพิจารณา

 คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เพ่ือรวมเปน
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแทนตําแหนงท่ีวาง ตอไป 
 

ประธานสภาฯ           เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกเขารวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคับ 
/.นายฉัตรชัย... 
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นายฉัตรชัย วงศธรรม เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.1) กระผม นายฉัตรชัย  วงศธรรม  ส.อบต.ม.1  ขอเสนอ นายสมบัติ พลสิมมา ส.อบต.ม.8 
 เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองแวงโสกพระ ครับ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

   ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา  ๑5.๓๐ น. 
 

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  12  
เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 

 

 

(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการ 
     (นายทนงค  โหมดนอก) 

          สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2   
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (นางดรุณี  เพ็ชรนก) 

สมาขิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
 

     (ลงชื่อ)     กรรมการ 
      (นายฉัตรชัย  วงศธรรม) 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว เม่ือการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖2  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 

 
     (ลงชื่อ)       
      (นายสมสมัย  วันสา) 

 ประธานสภา อบต. หนองแวงโสกพระ 
 


