
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองแวงโสกพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 /๒๕๖2  ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  14  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 
......................................... 

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. นายคําเรือน ชุมผาง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู  ๒ 
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 ๖ 
๑๑. นางดรุณี เพ็ชรนก ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๒. นางสาวสรวีย คําลีมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๓. นายสมบัติ พลสิมมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๘ 
๑๔. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๙ 
๑๕. นายสถิตย หาญเวียง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๐ 
๑๖. น.ส.พังงา โพธานะ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๑ 
๑๘. นายวัลลภ ปานาราช ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๒ 
๑๙. นางแจมใส ทาทอง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๓ 
๒๐. นายสมพร ชาติวงษ ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๔ 
๒๑. 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   นักวิชาการจัดเก็บรายไดรักษาการผูอํานวยการ 

      กองคลัง 
๙. นายอภิชาติ  ราชนู   นายชางโยธา 

 

/.10.นายอัครเดช... 
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๑๐. นายอัครเดช  วรุณศิริ   นักวิชาการศึกษารักษาการผูอํานวยการ 
       กองการศึกษา 

๑๑. นางกัลยากร  สิทธิเดช   นักวิเคราะหนโยบายฯ 
๑๒. นางจินตนา   แสนศรี   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๓. นางอโณทัย  ประวันจะ  นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๔. นายเสกสรร  จันทรราช  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ 
๑๕. นายวุฒิชัย  โหมดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ 
๑๖. นายถวิล  มะโรง   กํานันตําบลหนองแวงโสกพระ 
๑๗. นายสมสวน  กรวดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ 
๑๘. นายประจวบ เพียรไธสง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๕ 
๑๙. นายปรัชญา  ภูโสภา   ผูใหญบาน  หมูท่ี 6 
๒๐. นายเสมา    เตโพธิ์   ผูใหญบาน หมูท่ี ๗ 
๒๑. นายประสิทธิ์ เผือดนอก  ผูใหญบาน หมูท่ี ๘ 
๒๒. นายเข็มพร  ทารถ   ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ 
๒๓. นายเอกชัย  เหงาเฮียง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐ 
๒๔. นายประชา  กดนอก   ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๑ 
๒๕. นายทิวา  ปะตาทะยัง  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๒ 
๒๖. นายสมเกียรติ ประวันตา  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑3  

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 

นายสมสมัย วันสา เปดวาระการประชุม เม่ือทานสมาชิกมาพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)   สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๖2

 ครั้งท่ี 1  วันท่ี  14  สิงหาคม  ๒๕๖2 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 โสกพระ  กระผมขอพูดไปตามระเบียบวาระเลยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- มีสมาชิกสภา ขอลากิจ จํานวน 5 คน  คือ  

1. นางจันทรหอม  แวดไธสง สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  3 
2. นายประสิทธิ์   ชัยเจริญ  สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 8 
3. นายวีระ    สิมพล   สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 9 

4. นางละมอม  หนูแหยม  สมาชิกสภา  หมูท่ี  11 
5. นายบุญมี  ปานาราช    สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 12 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

ประธานสภาฯ  ครับ ผมขอเชิญเลขานุการสภาอานรายงานการสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖2 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  12  มิถุนายน  ๒๕๖2   ครับ 
นางสรอยทอง ขานหัวโทน  คะ รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ทางเลขานุการสภาก็ไดจัดสงใหสมาชิกไปแลว 
(เลขานุการสภาฯ) นะคะ   มีสมาชิกทานใดจะแกไข หรือเพ่ิมเติมอะไรก็เรียนเชิญแจงเลยนะคะ 
 

/.ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ครับ มีทานสมาชิกผูใดจะแกไขขอเชิญเลยนะครับ ถาไมมีผมถือวาท่ีประชุมไมมีการ

 แกไขรายงานการประชุมท่ีผานมา ผมจะขอเขาระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 
 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ือทราบหรือเปลาครับ  เชิญคณะผูบริหาร 
 

(นายก อบต.)    กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
   วันนี้กระผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบอยู 2 เรื่อง ครับ 

  เรื่องท่ี 1 คือ ธนาคารน้ําใตดิน  ทาง อบต.หนองแวงโสกพระ เราไดทําเรื่องขอรับการ
  สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงิน
 อุดหนุนสําหรับการสนับสนุนการกอสราง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา

 ระบบธนาคารน้ําใตดิน(Ground Bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานศาสตร
 พระราชาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ
 เราจึงไดทําเรื่องของบประมาณไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมจํานวน 8 แหง 

 โดยแยกออกเปนระบบเปด จํานวน 5 แหง ระบบปด จํานวน 3 แหง รวมงบประมาณ
 ท้ังสิ้น 2,765,000  บาท 
 เรื่องท่ี 2 คือ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามท่ีองคการ

 บริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ไดรับแจงจากอําเภอพล วาจังหวัดขอนแกนได
 กําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสูการเปนเมืองอัจฉริยะ โดยมุงขับเคลื่อนการพัฒนา
 ดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายไทยแลนด 4.0 และไดเห็นชอบแผน

 แมบทการพัฒนาเมืองขอนแกนสมารทซิตี้ 2029 ไปแลวนั้น  Smart City ถูกบรรจุไว
 ในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  “ม่ันคง  ม่ังค่ัง  

 ยั่งยืน”  ยึดหลัก  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน  และ คนเปน
 ศูนยกลางการพัฒนา”  หลักการและแนวทางการพัฒนา Smart City  ภายใตนโยบาย
 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ท่ีมุงเนนการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ  ประชากร  

 ควบคูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนมิตรกับระบบนิเวศนในทุกมิติของการ
 พัฒนารุดหนาประสานสอดคลองกัน  โดยเริ่มจากเมืองสําคัญท่ีมีความพรอมและมี
 ศักยภาพทางภูมิศาสตรเพ่ือเปนแมแบบในการพัฒนา  7 จังหวัดนํารอง Smart  City  

 มีดังนี้  1.กรุงเทพมหานคร  2.เชียงใหม  3.ภูเก็ต  4.ระยอง  5.ชลบุรี  6.ฉะเชิงเทรา  
 7.ขอนแกน 
 

นายคําเรือน  ชุมผาง   กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายคําเรือน  
(ส.อบต.ม. 2)   ชุมผาง สมาชิกสภาอบต.ม.2 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ เรื่องท่ี 1 

 แจงเรื่องน้ําบาดาลบานโนนกอกไมไหล  น้ําไหลไมสะดวก น้ําใชไมเพียงพอ ขอเสนอให
 ทําการเปาบอเพ่ือ เปนการแกปญหาเรื่องน้ําตอไปครับ  เรื่องท่ี 2 คือ เรื่องไฟฟาแสง
 สวางภายในหมูบานชํารุด จํานวน 3 จุด 
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นายฉัตรชัย  วงศธรรม กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายฉัตรชัย  

(ส.อบต.ม. 1)   วงศธรรม สมาชิกสภาอบต.ม.1 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ  เรื่องถนนทางไป
 ชลประทานชํารุด เปนหลุมเปนบอ เวลาฝนตกทําใหถนนลื่นจึงอยากใหทางผูบริหารได
 นําหินคลุกไปลง ครับ 
 

นางพังงา โพธานะ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉัน นางพังงา  
(ส.อบต.ม. 11)   โพธานะ สมาชิกสภาอบต.ม.11 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ  ชวงนี้ทางบาน
 โคกกุงกําลังวางทอระบายน้ํา แตยังขาดทออยูจํานวน 4 ทอน จึงขอความอนุเคราะหทอ

 ซีเมนตระบายน้ําจากทางผูบริหาร จํานวน 4 ทอน คะ 
 

นางบุญเชิด  หลุงเปา กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉัน นางบุญเชิด 

(ส.อบต.ม. 4)   หลุงเปา สมาชิกสภาอบต.ม.4  มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง คือ   
 เรื่องท่ี 1  เรื่องน้ําประปาหนองแปนใหญใกลจะแหงแลว เกรงวาน้ําใชอุปโภค บริโภค
 จะไมเพียงพอคะ  เรื่องท่ี 2 คือเรื่องไฟฟาแสงสวาง ซอยบานผูใหญสมสวน  กรวดนอก 
 ชํารุด 
 

นางดรุณี  เพ็ชรนก กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉัน นางดรุณี  
(ส.อบต.ม. 7)  เพ็ชรนก สมาชิกสภาอบต.ม.7  มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ น้ําประปาโซลา
 เซลลท่ีแปลงปลูกผัก ชํารุด ใชงานไมได 2 สัปดาหแลวคะ 
 

นายไสว  เจกสูงเนิน กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายไสว  
(ส.อบต.ม. 3)   เจกสูงเนิน  สมาชิกสภาอบต.ม.3  มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ คือ  เรื่องไฟฟา 
 แสงวางชํารุด จํานวน 2 จุด คือ จุดท่ี1.ซอยบานพอเหรียญ  จุดท่ี2.ซอยบานแมเบียบ  

 ครับ 
 

ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใดจะแจงเพ่ือทราบเพ่ิมเติมหรือเปลาครับ ถาไมมีผมขอเขาระเบียบวาระท่ี 4                       
                            ตอไปนะครับ 
 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 -  ญัตติพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   
         งบประมาณพ.ศ.2563  (ข้ันรับหลักการ) 

 

ประธานสภาฯ ครับสําหรับในวันนี้ มีเรื่องจะพิจารณา คือพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในวาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ  
 ขอเชิญทานผูบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผล 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

 ดวยถึงกําหนดระยะเวลาท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ตองเสนอ
 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใชเปนขอบัญญัติงบประมาณ
 รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารท่ีวางเอาไวตาม

 แผนพัฒนาทองถ่ิน และตามนโยบายท่ีเสนอตอสภาฯ เม่ือเขารับตําแหนง  
/.โดยมีหลักการ... 
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 โดยมีหลักการและเหตุผล โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ ดวยถึงกําหนดระยะเวลาท่ี
 ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ตองเสนอรางงบประมาณ
 รายจายประจําป พ.ศ.2563  เพ่ือถือใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย งบประมาณ พ.ศ.
 2563  ในการเนินงานตามนโยบายท่ีเสนอตอสภาฯ เม่ือเขารับตําแหนง ดังนั้น อาศัย
 อํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
 และแกไข (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 ประกอบกับขอ 23หมวด 3  ระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  
 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 จึงตราขอบัญญัติงบประมารรายจาย
 ประจําป พ.ศ.2563  ข้ึนเพ่ือใชตอไ ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ
 ไดเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาตําบลและเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความ
 สะดวกยิ่งข้ึน โดยไดมีการนําโครงการตางๆ ซ่ึงมีในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561 –
 2565) มาตราเปน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  เพ่ือใหทาน
 สมาชิกสภาฯไดเห็นชอบ และจะไดนําขอบัญญัติงบประมาณนี้เสนอแก นายอําเภอเพ่ือ
 พิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป ครับขอขอบคุณครับ 
  

ประธานสภาฯ ทานผูบริหารก็ไดนําเสนอหลักการและเหตุผลของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ไปแลว สมาชิกทานใดมีขอซักถามหรือไมครับเชิญครับ 
 

นายสุวรรณ  บุญมี กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายสุวรรณ  
(ส.อบต.ม. 9)   บุญมี สมาชิกสภาอบต.ม.9  กระผมขอเรียนถามทางฝายบริหารวา รางขอบัญญัติ
 งบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการกอสราง
 ถนนคสล.ท้ังหมด 6 สาย  แตไมปรากฎวามีถนนคสล.ของบานหลักดาน หมูท่ี 9  จึงขอ
 ถามวาเกิดจากสาเหตุใดครับ 
นายกอบต. เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมขอชี้แจงดังนี้ครับ  
 เนื่องจากถนนคสล.สายบานหลักดาน หมูท่ี 9  ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
 โสกพระ ได ทําหนังสือไปของบประมาณจากกรมสง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน 
 กระทรวงมหาดไทย  ไปแลวและอยูระหวางการพิจารณา เพราะถนนสายดังกลาวนี้ ยัง
 ไมไดข้ึนทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน ในระหวางนี้ทางฝายชางของเราก็กําลังไลข้ึน
 ทะเบียนถนนใหครบทุกสายเพ่ือความถูกตองกอนท่ีจะมีการกอสราง ทางองคการบริหาร
 สวนตําบลหนองแวงโสกพระเราไดทําเรื่องของบประมาณจากกรมสงเสริมฯไปแลว จึง
 ไมไดบรรจุลงในขอบัญญัติ เพราเกรงวาจะเปนการซํ้าซอนกัน หากทางกรมฯอนุมติ
 งบประมาณมา  
นางสรอยทอง  ขานหัวโทน  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉันขอชี้แจงเพ่ิมเติม
(ปลัดอบต.)   จากทานนายกดังนี้  ทุกวันนี้เราทํางานในระบบอินเตอรเน็ตบนคอมพิวเตอร หรือท่ีเรียก
 กันวา ยุค ดิจิทัล 4.0  การข้ึนทะเบียนถนนทองถ่ินก็เชนกัน กรมสงเสริมการปกครอง

 ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยสามารถตรวจสอบไดทันทีวาถนนเสนท่ีเราไดของบประมาณ
 ไปนั้น ไดทําการข้ึนทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินเรียบรอยแลวหรือยัง หากยังไมข้ึนก็จะ
 ยังไมอนุมติงบจนกวาจะทําการข้ึนใหเรียบรอย ไมใชเฉพาะการข้ึนทะเบียนถนนนะคะ

 การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินก็เชนกันตองคียลงในระบบ และปริ้นตออกจากระบบ จึงจะ
 สามารถทําการเบิกจายงบตางๆไดคะ  

/.นายบุญรวม... 
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นายบุญรวม  หงษา เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.14)   กระผมนายบุญรวม  หงษา ส.อบต.ม.14 มีความสงสัยเรื่องงบประมาณในรางขอบัญญัติ
 งบประมาณรายจาย พ.ศ.2563 แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งปลูก
 สราง  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ
 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและแกไขปญหาตามศาสตรพระราชา จํานวน 1,169,500 บาท  
 หนา 40 กระผมคิดวางบประมาณ จํานวนนี้ก็ถือวาเปนจํานวนมาก จึงอยากทราบวา 
 เพราะเหตุใดงบประมาณในโครงการนี้จึงมากถึง 1,169,500 บาท  ครับ 
 

นายอภิชาติ  ราชนู เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมขอชี้แจงดังนี้ครับ   
(นายชางโยธา) เนื่องจากโครงการนี้ไดแบงกิจกรรมออกเปนท้ังหมด 3 กิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมท่ี 3 คือ 
 กิจกรรมขุดลอกบอน้ํา ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีจะทําการขุดเปนดินแข็ง ไมใชดินปกติ การใชเครื่องจักร
 ในการลงงานจึงตองเปนเครื่องจักรชนิดพิเศษท่ีไมใชการใชรถแม็กโคขุดเพียงอยางเดียว 
 อีกท้ังปริมาณดินขุดยาก มีราคา 98 บาทตอ 1 ลูกบาศกเมตร  และ ปริมาณดินขุดดวย
 เครื่องจักร มีราคา 32 บาทตอ 1 ลูกบาศกเมตร  ซ่ึงแพงกวากันถึง 3 เทาตัว  การขุด
 ลอกบอน้ํา จํานวน 1 บอ โครงการนี้ มีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 9,400 ลูกบาศกเมตร
  เม่ือคํานวณแลวจึงไดราคาตามท่ีประมาณการออกมาครับ 
 

นายกอบต. เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ การจัดตั้งศูนยดังกลาว
 นี้ กระผมคิดวาจะเกิดประโยชนกับประชาชนในพ้ืนท่ีเปนอยางมาก ท้ังทางตรงและ
 ทางออม ท้ังดานอาชีพ ดานคุณภาพชีวิต เพราะในสภาวการณปจจุบัน เกิดความถดถอย
 ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง จึงทําใหเกิดความเขาใจในแนวพระราชดําริของคําวา 
 "เศรษฐกิจพอเพียง" ชัดเจนข้ึน ในทางปฏิบัติจุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
 คือ  การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน การจัดตั้งศูนยเรียนรูนี้สามารถทําใหเศรษฐกิจใน
 ทองถ่ินเรา เติบโตตามมาไดครับ 
 

นางสรอยทอง  ขานหัวโทน  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉันขอชี้แจงเพ่ิมเติม
(ปลัดอบต.)   การสรางแหลงเรียนรูและแกไขปญหาตามศาสตรพระราชานี้ สืบเนื่องจากท่ีเราไดจัด
 โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ  ท่ี
 ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ท่ีผานมา ผูเขาอบรมได
 เรียนรูการเกษตรทฤษฎีใหมหลายดาน จึงนําเรียนผูบริหารเพ่ือนํามาขับเคลื่อนท่ีศูนย
 ถายทอดเทคโนโลยีฯเพ่ือเปนแหลงเรียนรูแกชาวบานใหสามารถเรียนรูศาสตรพระราชให
 สามารถพ่ึงตนเองได และเปนพ้ืนท่ีตัวอยางของหมูบาน/ชุมชนท่ีไดนําศาสตรพระราชามา
 แกปญหาพ้ืนท่ีทํากินโดยมี อ.ยักษ วิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
 และสหกรณ  และ อ.โก จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณ
 ทหารลาดกระบัง  มาชวยในการออกแบบพ้ืนท่ี จากการลงสํารวจพ้ืนท่ีแลว ทานพรอม
 ทีมงานไดใหขอมูลวาพ้ืนท่ีเรามีตนทุนท่ีดี เหมาะสมแลว ปรับปรุงเพียงเล็กนอยเทานั้นคะ   

  ประชุมใชเวลาพิจารณานานพอสมควร 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะซักถามในหลักการและเหตุผลหรือไมครับ  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม 
 นะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบและรับหลักการตามรางงบประมาณรายจายประจําป 
 2563 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบและรับหลักการและเหตุผล ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ครับตอไปเปนการพิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึ งตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐ 
 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิก
 สภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน และคณะกรรมการวิสามัญ 
 ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไม
 นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน และขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมีหนาท่ีกระทํา
 กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ินแลวรายงานตอ
 สภา ทานสมาชิกจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติก่ีทานครับ เชิญเสนอครับ 
 

นายฉัตรชัย  วงศธรรม เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.1)   ครับผมนายฉัตรชัย  วงศธรรม ส.อบต.ม. 1  ขอเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  1 คณะ  
 จํานวน  5  คน  ครับ  
   ผูรับรอง  1. นายธงชัย   เหลืองอุทัย  ส.อบต. หมู ๑ 
      ๒. นายวัลลภ  ปานาราช  ส.อบต. หมู 12 
 

ประธานสภาฯ มีทานใดเสนออยางอ่ืนหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ  
 ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหมี คณะกรรมการแปรญัตติ 1 คณะ จํานวน  5 คน  
 โปรดยกมือครับ 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 1 คณะ จํานวน 5 คน ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 
 

ประธานสภาฯ  ครับเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทานท่ี ๑ เชิญครับ 
 

นายฉัตรชัย  วงศธรรม เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.1)   ผมนายฉัตรชัย  วงศธรรม ส.อบต.ม. 1  ขอเสนอ  นายสมบัติ  พลสิมมา  สอบต.ม.8  
 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ครับ 
 ผูรับรอง   ๑. นายคําเรือน  ชุมผาง  ส.อบต. ม. 2 
      ๒. นายไสว   เจ็กสูงเนิน   ส.อบต. ม.๓ 
 

ประธานสภาฯ มีทานอ่ืนเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ อีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให นายสมบัติ พลสิมมา ส.อบต.ม.8 
 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  โปรดยกมือครับ 

    

 มติท่ีประชุม มีมติให นายสมบัติ  พลสิมมา  ส.อบต.ม.8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑  
                     ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

    

นายสมบัติ  พลสิมมา เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.8)   ครับผมนายสมบัติ  พลสิมมา ส.อบต.ม. 8  ขอเสนอ นายธงชัย  เหลืองอุทัย  ส.อบต.ม.1 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ครับ 
  ผูรับรอง   ๑. นายฉัตรชัย  วงศธรรม ส.อบต. ม. 1 
      ๒. นางแจมใส   ทาทอง   ส.อบต. ม.1๓ 
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ประธานสภาฯ มีทานอ่ืนเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 อีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให นายธงชัย  เหลืองอุทัย ส.อบต.ม. 1 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติให นายธงชัย  เหลืองอุทัย  ส.อบต.ม.1 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  
                     ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

นางสรวีย  คําลีมา เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.9)   คะดิฉัน นางสรวีย  คําลีมา  ส.อบต.ม. 7  ขอเสนอ นางบุญเชิด  หลุงเปา ส.อบต.ม.4 
 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 คะ 
  ผูรับรอง   ๑. นายนิโรจน  บัวทิพย  ส.อบต. ม. 5 
      ๒. นายบุญเลิศ  หาญโงน  ส.อบต. ม.6 
 

ประธานสภาฯ มีทานอ่ืนเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 อีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให นางบุญเชิด  หลุงเปา ส.อบต.ม.4 เปน

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติให นางบุญเชิด  หลุงเปา  ส.อบต.ม.4 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
                     ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 
 

นายคําเรือน  ชุมผาง เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.9)   ผมนายคําเรือน  ชุมผาง  ส.อบต.ม. 2  ขอเสนอ นางดรุณี  เพ็ชรนก ส.อบต.ม.7  
 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 ครับ 
  ผูรับรอง   ๑. นายสุวรรณ  บุญมี      ส.อบต. ม.9 
      ๒. นายธงชัย  เหลืองอุทัย   ส.อบต. ม.1 
 

ประธานสภาฯ มีทานอ่ืนเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 อีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให นางดรุณี  เพ็ชรนก ส.อบต.ม.7 
 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติให นางดรุณี  เพ็ชรนก  ส.อบต.ม.7  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 
                     ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

นายสุวรรณ บุญมี เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
(ส.อบต.ม.9)   ผมนายสุวรรณ  บุญมี  ส.อบต.ม. 9  ขอเสนอ นายบัวลอง  บุญทน ส.อบต.ม.6 
 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 ครับ 
   ผูรับรอง   ๑. นายราเมธ   ยุพิน    ส.อบต. ม. 5 
      ๒. นายสมพร  ชาติวงศ   ส.อบต. ม.14 
 

ประธานสภาฯ มีทานอ่ืนเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 อีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให นายบัวลอง  บุญทน ส.อบต.ม.6 
 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติให นายบัวลอง  บุญทน  ส.อบต.ม.6 เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5  
                     ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
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ประธานสภาฯ ครับ การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว สภาฯอบต.เรามี

 คณะกรรมการแปรญัตติสามัญ 1 คณะ จํานวน 5 คน ประกอบดวย  
1. นายสมบัติ  พลสิมมา   ส.อบต.ม.8 
2. นายธงชัย  เหลืองอุทัย ส.อบต.ม.1 

3. นางบุญเชิด  หลุงเปา ส.อบต.ม.4 
4. นางดรุณี    เพ็ชรนก ส.อบต.ม.7 
5. นายบัวลอง   บุญทน ส.อบต.ม.6 

 

เลขานุการสภา หลังจากไดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณแลว ขอใหทานสมาชิกท่ีจะ
 ยื่นแปรญัตติไดยื่นตอคณะกรรมการในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 – 
 18.00 น. ,วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น – 18.30 น. และในวันท่ี 16 

  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 07.30 น – 18.30 น.คณะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ จ ะ
 พิจารณาคําขอแปรญัตติในวันท่ี  ๑7 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา10.30 น. กอนท่ีจะมี
 การประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 5 คนจะมีการประชุมเพ่ือ

 คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี๑9 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น.
 ในการนี้ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 4/๒๕๖2 ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี 20 สิงหาคม 
 ๒๕๖2 เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.๒๕๖3  ในวาระท่ี ๒ 

 และวาระท่ี ๓  ข้ันแปรญัตติ เวลา ๐๙.๐๐ น. แตงกายชุดสุภาพ คะ 
  

ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออะไรหรือไมมีผมขอเขาระเบียบวาระท่ี ๕ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ  ครับมีใครจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไมครับ ถาไมมีผมขอปดการประชุมครับ 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
     (นางสรอยทอง  ขานหัวโทน) 
        เลขานุการสภา อบต.หนองแวงโสกพระ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2562  เม่ือวันท่ี  14  เดือน  

สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 
 

(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการ 
     (นายทนงค  โหมดนอก) 

          สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2   

 
(ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (นางดรุณี  เพ็ชรนก) 

สมาขิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
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     (ลงชื่อ)     กรรมการ 
      (นายธงชัย   เหลืออุทัย) 

สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว เม่ือการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖2  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  12  มิถุนายน  ๒๕๖2  
 
 

     (ลงชื่อ)       
      (นายสมสมัย  วันสา) 

 ประธานสภา อบต. หนองแวงโสกพระ 
 

 

 

 

 

 

 


