
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลหนองแวงโสกพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 /๒๕๖2 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  19  เดือน   มีนาคม  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. นายคําเรือน ชุมผาง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู  ๒ 
๖. นางจันทรหอม แวดไธสง ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๓ 
๗. นายไสว เจ็กสูงเนิน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๓ 
๘. นายราเมธ ยุพิน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๕ 
๙. นายนิโรจน บัวทิพย ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๕ 
๑๐. นายบุญเลิศ หาญโงน ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๖ 
๑๑. นางดรุณี เพ็ชรนก ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๗ 
๑๒. นายสมบัติ พลสิมมา ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๘ 
๑๓. นายวีระ สิมพล ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๙ 
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 
๑๗. นายวัลลภ ปานาราช ตําแหนง สมาชิก อบต. หมู ๑๒ 
๑๘. นายบุญมี 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   นักวิชาการจัดเก็บรายได 
๙. นายอภิชาติ   ราชนู   นายชางโยธา 
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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 
๒๖. พ.ต.ท.เทวฤทธิ์  บูรณรักษ   

 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

นายสมสมัย วันสา  เม่ือทานสมาชิกมาพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมเลยครับ 
(ประธานสภาฯ)   สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖2 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  19 มีนาคม  ๒๕๖2 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 โสกพระ  กระผมขอพูดไปตามระเบียบวาระเลยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- มีสมาชิกสภา ขอลากิจ รวมจํานวน 5 คน  คือ  
1. นางบุญเชิด  หลุงเปา   ส.อบต.ม.4 
2. นายบัวลอง บุญทน  ส.อบต.ม.6 
3. นางสรวีย คําลีมา  ส.อบต.ม.7 
4. นายประสิทธิ์ ชัยเจริญ  ส.อบต.ม.8 
5. นางละมอม  หนูแหยม  ส.อบต.ม.11 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

ประธานสภาฯ  ครับ ผมขอเชิญเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย 1/๒๕๖2 
 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  ๒๕๖2  ครับ 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  คะ รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ทางเลขานุการสภาก็ไดจัดสงใหสมาชิกไปแลว 
(เลขานุการสภาฯ) นะคะ   มีสมาชิกทานใดจะแกไข หรือเพ่ิมเติมอะไรก็เรียนเชิญแจงเลยนะคะ 
 

ประธานสภาฯ  ครับ มีทานสมาชิกผูใดจะแกไขขอเชิญเลยนะครับ ถาไมมีผมถือวาท่ีประชุมไมมีการ
แกไขรายงานการประชุมท่ีผานมา ผมจะขอเขาระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 

 

ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมทราบหรือไมครับ เชิญครับ 
 เชิญทานผูบริหาร ครับ 
นายก อบต. ครับเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ทางฝายบริหารมีเรื่องท่ี 
 จะแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้นะครับ  เรื่องท่ี 1 การจัดงานวันทองถ่ินไทยประจําป 
 2562  จังหวัดขอนแกนไดมีกําหนดจัดงานวันทองถ่ินไทยในวันท่ี 18 มีนาคม 2562 ณ 
 ขอนแกนฮอลล เซ็นทรัลพลาซาจังหวัดขอนแกน  โดยเชิญหนวยงาน สวนราชการ  
 ผูบริหาร  สมาชิกสภา  ขาราชการ  พนักงานและลูกจาง  ในสังกัดองคกรปกครองสวน
 ทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  รวมถวายราชสักการะเพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระมหา
 กรุณาธิคุณแหงสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และใหสาธารณชนไดเห็นความสําคัญ
 ของการปกครองสวนทองถ่ิน  อันเปนรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตย  ตลอดจนเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูบริหารสมาชิก
 ขาราชการ  พนักงานและลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงในการจัดงานใน
 ครั้งนี้มีขาราชการพนักงานเขารวมงานเปนจํานวนมาก เรื่องท่ี 2 คือเรื่องการดําเนินการ
 สูบน้ําหมูท่ี 6 ซ่ึงขณะนี้หนองฝายใหมบานโนนชาดท่ีเราเคยสูบน้ําเพ่ิมเติมจากลําหวยแอก
 ข้ึนมา ไดพรองลงมากปนี้เปนปท่ีมีภาวะภัยแลงอยางรุนแรง คาดวาน้ําในหนองฝายใหมจะ
 แหงขอดก็เลยทําการสูบเพ่ิมเติมอีกในรอบท่ี 2 ขณะนี้กําลังดําเนินการ 
 เรื่องท่ี 3 เรื่องการขุดเจาะบอบาดาลจํานวน 3 บอ  ท่ีสภาไดอนุมัติงบประมาณไปแลว
 ขณะนี้กําลังดําเนินการอยูท่ีหมูท่ี 1 หมูท่ี 8 และหมูท่ี 14  เรื่องท่ี 4  เรื่องการขุดลอกลํา
 หวยลึกซ่ึงเปนโครงการสืบเนื่องจากท่ีคุณชุติมา  บุณยประภัศร  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
 ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในขณะนั้น ไดลงพ้ืนท่ีมามอบฝายใหตําบลเรา
 เม่ือวันท่ี 21  กุมภาพันธ 2560 และผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดอนุมัติงบประมาณ
 “โครงการจังหวัดบูรณาการ รอยแกน สารสินธุ” ใหแกตําบลหนองแวงโสกพระ ได
 ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีขุดลอกโดยชลประทานจังหวัดขอนแกนไดดําเนินการแหงท่ี 1 ท่ี
 บานโคกกลางหมูท่ี 3 ขุดลอกหนาฝาย  แหงท่ี 2 คือหนองเลิงเบญ  หมูท่ี 8  จะมีชวงท่ี
 ทะแยงเขามาในพ้ืนท่ีปาละเมาะและท่ีบานหนองแวงโสกพระหมูท่ี 1   ทําฝายก้ันน้ําและ
 ขุดลอกลําหวยลึกชวงบานหนองแวงโสกพระหมูท่ี 1 อยูระหวางการดําเนินการ  ซ่ึงขณะนี้
 รัฐบาลเองก็ไดเรงรัดเรื่องการชวยเหลือปญหาภัยแลงอยางเรงดวนตําบลของเราเองก็มี
 หนวยงานท่ีเก่ียวของไดเขามาดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลไปแลว 14 บอ  คือบานหนอง
 แวงโสกพระหมูท่ี 1 จํานวน 5 บอ บานโนนกอกหมูท่ี 2 จํานวน 4 บอ บานหวยมวงหมูท่ี 
 7 จํานวน 2 บอ  บานหันนอยหมูท่ี 10  จํานวน 1 บอ  บานโคกกุงหมูท่ี 11  จํานวน 2 
 บอ  เรื่องท่ี 5 เรื่องการใหครูผูดูแลเด็กออกจากราชการ  ดวยจังหวัดขอนแกนไดมีมติ
 เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562  ใหนาง
 ทัศวรรณ  ชัยเจริญ  ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก  อันดับครูผูชวย  สังกัดกองการศึกษาศาสนา
 และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระอําเภอพลจังหวัดขอนแกน
 ออกจากราชการกรณีไมผานการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผู
 ดํารงตําแหนงครูผูดูแลเด็ก  กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูครั้งท่ี 3 ตามประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกนเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขในการให
 ออกจากราชการพ. ศ. 2559 ขอ 5  (4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 29  ของ 
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 หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย  พ. ศ. 2559 ขอ 6 ขอ 7 ขอ
 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 34 ของหลักเกณฑนี้ หรือเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติราชการ
 หรือขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวน ตาม
 หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล  จึง
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคทายประกอบมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
 ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอ 85 ของหลักเกณฑและ
 เง่ือนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 จึงใหนางทัศวรรณ  ชัยเจริญ
 ออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 ในวันนี้จึงขอแจงใหสภาไดรับทราบ
 นะครับ เรื่องท่ี  6 เรื่องการ บริหารจัดการขยะซ่ึงเปนขอสั่งการท่ีเรงดวนและสําคัญของ
 รัฐบาลเนนหนักใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการในการรณรงคใหเกิดระบบการ
 บริหารจัดการขยะ  ซ่ึงถือเปนเรื่องท่ีสําคัญระดับชาติและอบต.เราไดจัดตั้งธนาคารขยะ
 ข้ึน และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเห็นผลอยางเปนรูปประธรรมในการนี้กระผมได
 มอบหมายใหนายกันยา สงฆคลัง  รองปลัด อบต.  เปนผูรับผิดชอบในเรื่องการบริหาร
 จัดการขยะจึงขอเชิญใหนายกันยา  สงฆคลัง  ไดชี้แจงตอท่ีประชุมไดรับทราบ 
 

นายกันยา  สงคลัง กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(รองปลัดอบต.) กระผม นายกันยา  สงฆคลัง  รองปลัด อบต.  ตามท่ีทานนายกไดเสนอเพ่ือทราบในสวน
 ของวาระการบริหารจัดการขยะกระผมซ่ึงไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบขับเคลื่อน
 ธนาคารขยะ  จึงขอชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบดังนี้  ปจจุบันนี้ในสวนของนโยบายของ
 รัฐบาลไดมีหนังสือสั่งการใหแตละครัวเรือนมีถังขยะเปยกปจจุบันนี้อบต.เราไมได
 ดําเนินการจัดซ้ือถังขยะใหแตรณรงคใหประชาชนใชถังท่ีมีอยูในครัวเรือนแลวดําเนินการ
 เจาะบริ เวณกนถังแลวไปฝงไว กับดิน ในสวนของอบต.เองจะทําหนังสือรณรงค
 ประชาสัมพันธไปใหกับหมูบานอีกครั้งหนึ่ง ในสวนตอไปกับผมขอชี้แจงในเรื่องของ
 ธนาคารขยะท่ีเราจัดตั้งข้ึนมานะครับในสิ้นเดือนเมษายน 2562 ก็จะครบ 2 ปเต็มท่ีเรา
 จัดตั้งธนาคารขยะข้ึนมาซ่ึงมีทานนายกอบต.เปนประธานในการขับเคลื่อนธนาคารขยะได
 แตงตั้งผูนําทุกหมูบานเปนคณะทํางาน ทางอบต.ไดจัดสงประกาศไปใหหมูบานทุกเดือนจึง
 ขอฝากใหทานไดตรวจสอบสิทธิ์ใหสมาชิกในหมูบานของทาน เพ่ือไมใหเปนการเสียสิทธิ์ท่ี
 จะไดรับเงินฌาปนกิจกรณีเสียชีวิตครับขอบคุณครับ 
 

นายก อบต. ในวาระแจงเพ่ือทราบ ฝายบริหารมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดทราบเพียงเทานี้ครับ 
 ขอบคุณครับ  
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  คะ รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ทางเลขานุการสภาก็ไดจัดสงใหสมาชิกไปแลว 
 (เลขานุการสภาฯ) ดิฉัน  นางสรอยทอง  ขานหัวโทน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีเรื่องม่ีจะแจงใหท่ี
 ประชุมไดรับทราบ คือ เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน ของอบต.หนองแวงโสกพระเรา
 นะคะ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหแลวนะคะจะประกอบไปดวยงบปดบัญชี  ณ 30 
 กันยายน  2561   ดิฉันจะไมลงลึกในรายละเอียดนะคะเพราะวารายละเอียดอยูใน
 เอกสารท่ีแจกใหทานแลวนะคะ  จะชี้แจงคราวๆคืออบต.หนองแวงโสกพระ มีสมุดบัญชี 
 เงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวมเปนจํานวนเงิน  17,388,403.06 บาท  รายละเอียด
 ตางๆขอใหทานไดดูในเอกสารท่ีแจกใหนะคะ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ือทราบอีกหรือไมครับ   
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นายวีระ  สิมพล กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(ส.อบต.ม.9) กระผม นายวีระ  สิมพล  ส.อบต.ม. 9  มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดทราบ อยู 2 เรื่อง
 คือเรื่องท่ี 1 ถนนสายบานโนนชาดหมูท่ี 6 - บานหนองแปนหมูท่ี 4 ชํารุดอยางรุนแรง
 สัญจรลําบาก อยากใหทางฝายบริหารไดออกไปตรวจสอบจํานวนการซอมแซม   เรื่อง 2 
 คือเรื่องไฟฟาแสงสวางในหมูบานชํารุด  กระผมไดคือทําหนังสือแจงเขามาแลวแตก็ยังไม
 เห็นออกไปสํารวจ ตรวจสอบ ดําเนินการซอมแซม ไมทราบเกิดจากปญหาใดจึงของฝาก
 ผูบริหารไดไปตรวจสอบดําเนินการซอมแซมครับขอบคุณครับ 
 

นายคําเรือน ชุมผาง กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(ส.อบต.ม.2) กระผมนายคําเรือน  ชุมผาง  ส.อบต.ม.2 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ คือ เรื่อง
 ไฟฟาแสงสวางชํารุด ซอยโรงเรียนบานโนนกอกสามัคคีกระผมเคยทําหนังสือแจงเขามา
 ทางอบต.แลวแตก็ยังไมเห็นชางบอกไปซอมแซมใหจึงขอฝากใหผูบริหารไดสั่งการใหชาง
 ออกไปซอมแซมใหดวยครับ 
 

 นายธงชัย เหลืองอุทัย กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(ส.อบต.ม.1)  กระผมนายธงชัย  เหลืองอุทัย  ส.อบต.ม.1  มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบคือ เรื่อง
 รองน้ําหมูบานหมูท่ี 1 จากบานนางหนูเล็กจนถึงถนนรอบหมูบานทางทิศใตโดยเฉพาะ
 บริเวณศาลาแดงซ่ึงเปนจุดท่ีน้ําไหลผานทําใหน้ําขัง เคยมี อสม.ลงไปทําความสะอาด
 แลวแตก็ยังขังเหมือนเดิม ทําใหมีลูกน้ํายุงลาย และสงกลิ่นเหม็นมาก  จึงอยากใหทางฝาย
 บริหารไดออกไปสํารวจเพ่ือทําการซอมแซมและ แกไขปญหานี้  ซ่ึงบริเวณศาลาแดงเปน
 จุดรวมตัวกันของชาวบานเวลามีประชุมก็จะไปรวมตัวกันบริเวณนั้นเรื่องตอไปคือ บาน
 นางทองพาน  แหวนนิล บานเลขท่ี 68 หมู 1  ทรุดโทรมมากแลว ซ่ึงเปนผูพิการทาง
 สายตาและดอยโอกาส จึงอยากใหทางฝายบริหารไดออกไปเพ่ือหาทางใหความชวยเหลือ 
 ในการซอมแซมบานใหครับขอบคุณครับ 
 

นายบุญมี  ปานาราช เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สอ.อบต.ม.12) กระผมนายบุญมี  ปานาราช  ส.อบต.ม.12 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบคือ เรื่อง 
 น้ําประปาเพ่ือการเกษตรท่ีใชในการปลูกผักและเลี้ยงสัตวไดหมดจากซัมเมอรสแลว  และ
 น้ําประปาหมูบานก็ใกลจะหมดเต็มทีแลว จึงอยากเรียนปรึกษาทานผูบริหารใหหาทาง
 ชวยเหลือกอนท่ีชาวบานจะไมมีน้ําใช 
 

นายบุญเลิศ  หาญโงน เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สอ.อบต.ม.6) กระผมนายบุญเลิศ  หาญโงน  ส.อบต.ม.6 มีเรื่องท่ีจะแจงใหสภาไดทราบเรื่องน้ําประปา 
 ไมไหล ชาวบานไมมีน้ําใชท่ีอยากใหทางฝายบริหารออกไปตรวจสอบครับขอบคุณครับ 
 

นายสุวรรณ  บุญมี  เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สอ.อบต.ม.9) กระผมนายสุวรรณ  บุญมี  ส.อบต.ม.9  มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดทราบครับตามท่ี
 ทานวีระ  สิมพล  ไดแจงไปแลวนะครับเรื่องของกระผมขอแจงเพ่ิมเติมวาถนนสายบาน
 โนนชาดไปบานหลักดาน ชํารุดมากอยากใหทางฝายบริหารไดไปปรับเกรดในเบื้องตนกอน 
 และเรื่องการจัดซ้ือถังสะพายในการดับไฟผมคิดวาควรจะมีการจัดซ้ือเพ่ิมเติมเม่ือมีการ
 เกิดไฟไหมจะไดใชในการดับไฟไดรวดเร็วควรจะซ้ือเพ่ิมอีกสัก 15 ถัง 
 

นายสถิต  หาญเวียง  เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สอ.อบต.ม.10) กระผมนายสถิต  หาญเวียง ส.อบต.ม.10 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดทราบคือเรื่อง 
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 ไฟฟาแสงสวางชํารุดจํานวนหลายจุดซ่ึงกระผมไดเคยทําหนังสือเขามาแลวอยากใหทาง
 ฝายบริหารออกไปทําการซอมแซมใหเพราะชวงนี้เปนชวงหนาแลงเกรงวาจะมีขโมยมีโจร 
 เขามาขโมยของในเวลากลางคืนครับขอบคุณครับ 
 

นายบุญรวม  หงษา เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน 
(สอ.อบต.ม.14) กระผมนายบุญรวม  หงษา ส.อบต.ม.14 มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดทราบคือเรื่องการ
 ขยายเขตไฟฟาของหมู 14 ตามท่ีกระผมไดทําหนังสือเขามาแลวและทางไฟฟาก็ได
 ประมาณการราคามาแลวแตประมาณการราคาเฉพาะท่ีเปนสายไฟ แตไมประมาณการ
 ราคาในสวนของหมอแอมปกระผมจึงทําหนังสือเขามาใหมอีกรอบนึง เพ่ือใหติดตั้งหมอ
 แอมป จึงอยากเรียนถามปลัดในท่ีประชุมวาสามารถจายใหไดหรือไมในสวนของหมอ
 แอมป ครับขอบคุณครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ี
 ทานบุญรวมไดถามนะครับ ถาการขยายเขตไฟฟาปกเสาเดินสายไฟทางอบต.สามารถจาย
 ใหได แตหากการติดตั้งหมอแอมปมิเตอรจะตองเปนผูใชประโยชนเปนผูเสียคาใชจายใน
 การติดตั้งเอง 
 

นางสรอยทอง ขานหัวโทน  คะ รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว ทางเลขานุการสภาก็ไดจัดสงใหสมาชิกไปแลว 
 (เลขานุการสภาฯ) ดิฉัน  นางสรอยทอง  ขานหัวโทน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลขออนุญาตชี้แจง
 เพ่ิมเติมนะคะเรื่องการขยายเขตไฟฟาสํานักงานการไฟฟาเขาจะทราบวา ในสวนใดท่ีทาง
 อบต.สามารถเบิกจายใหไดและสวนใดท่ีไมสามารถเบิกจายใหไดตามระเบียบไฟฟาจึงจะ
 ประมาณการมาเฉพาะสวนท่ีเบิกไดในสวนท่ีเบิกไมไดใหผูใชประโยชนเปนผูรับผิดชอบ
 หากมีคาใชจายเกิดข้ึน เพราะสถานท่ีท่ีจะใชไฟเปนนิติบุคคลบริหารงานแบบกลุมใน
 หมูบานเองไมใชสถานท่ีของทางราชการไมไดอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
 สวนตําบลหนองแวงโสกพระจึงไมสามารถท่ีจะจายคาติดตั้งหมอแอมปมิเตอรใหได คะ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแจงใหทราบเพ่ิมเติมหรือไมครับ  เชิญครับ 
 ถาไมมีผมขอผานไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ 
 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา 
  -  ญัตตพิิจารณาขอความเห็นชอบในการใชท่ีสาธารณะปาชาหนองตานา รอบท่ี 2 
 

ประธานสภาฯ ตอไปเขา ญัตตท่ีิ 1  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบในการใชท่ีสาธารณะปาชาหนองตา  
 นา รอบท่ี 2 เชิญทานผูบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ  เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายสุภี  ทองมีคา  
 อันดับตอไปนี้ก็จะเปนญัตติพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชท่ีสาธารณะประโยชนปาชา
 หนองตานา รอบท่ี 2  สืบเนื่องจากท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลไดรับเรื่องการขอใช
 พ้ืนท่ีปาชา สาธารณประโยชนหนองตานาจากตํารวจภูธรภาค 4 เพ่ือใชในการกอสราง
 อุโมงคในการติดตั้งเครื่องเอกซเรยตรวจคนยาเสพติด ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 กระผมจะไมพูดอะไรมากนะครับเพราะเราเคยไดนําเรื่องนี้เขาสภามาแลวรอบหนึ่งแต
 เนื่องจาก เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเพียงพอสําหรับการใหความเห็นชอบของอําเภอ
 ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับการใชท่ีดินของรัฐจังหวัดขอนแกนใหมี 

/.การถอนสภาพ... 
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 การถอนสภาพท่ีดินแปลงดังกลาว จึงขอนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุมสภาใหความเห็นชอบใน
 การขอใชท่ีสําธารณะปาชาหนองตานารอบท่ี 2 ครับ  
 

ประธานสภาฯ เชิญตํารวจผูรับผิดชอบเรื่องนี้ชี้แจงตอท่ีประชุมครับ เชิญครับ 

 

พ.ต.ท.เทวฤทธิ์  บูรณรักษ     เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและทานสมาชิกอบต.ผูเขารวมประชุมผูทรง 
รองผกก.สภ.พล เกียรติทุกทาน กระผม พ.ต.ท.เทวฤทธิ์  บูรณรักษ   รองผูกํากับการสืบสวนสอบสวน

 สถานีตํารวจภูธรพล  กระผมเพ่ิงจะมารายงานตัวเม่ือวานนี้เองครับ และมารับชวงตอของ
 งานขอใชท่ีสาธารณะประโยชนปาชาหนองตานา ตามโครงการสรางจุดตรวจยาเสพติด
 ของตํารวจภูธรภาค 4 เพ่ือใชในการกอสรางอุโมงคในการติดตั้งเครื่องเอกซเรยตรวจคน
 ยาเสพติด ของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดและผูท่ีเก่ียวของได
 ประชุมกันแลวเห็นวาไมมีพ้ืนท่ีท่ีไหนเหมาะสมเทาพ้ืนท่ีแหงนี้แลวครับ  ในการขอใช
 ประโยชนในครั้งนี้ก็คือในสวนของตํารวจจะขอใชประโยชน 20 ไร 1 งาน 51 ตารางวา 

  และในสวนของอบต.จะขอใชประโยชน 18 ไร 0 งาน 04 ตารางวา  จึงไดนําเรื่องนี้เขาท่ี 
  ประชุมสภาเพ่ือใหสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอใชประโยชนปาชาหนองตะนาครับ 
  

= ท่ีประชุมใชเวลาพิจารณาพอสมควร = 
 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบในการขอใชท่ีสาธารณะปาชาหนองตานา 
 รอบท่ี 2 โปรดยกมือครับ 
    

มติท่ีประชุม ไมขัดของในการขอใชและถอนสภาพท่ีสาธารณะประโยชนปาชาหนองตะนาบางสวน
 เ พ่ือใหสํ านักงานตํารวจแหงชาติ ใช เปนจุดตรวจยาเสพติด ดังนี้  ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียนและการ
 จัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 ขอ 12(3) สวน
 ของตํารวจจะขอใชประโยชน 20 ไร 1 งาน 51 ตารางวาและในสวนของอบต. 18 ไร  
 0 งาน 04 ตารางวา   
 เห็นชอบ   21 เสียง  ไมเห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง   

 
 

- ญัตติพิจารณาจายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือแกปญหาภัยแลง 
 

ประธานสภาฯ ครับตอไปเขาสู ญัตติท่ี 2 ญัตติพิจารณาจายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือแกปญหาภัยแลง  
 ขอเชิญ ทานผูบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ เชิญครับ 
 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน
 ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอญัตติพิจารณาจายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือ
 แกปญหาภัยแลง    โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนอง
 แวงโสกพระ มีความจําเปนท่ีจะตองเสนอญัตติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือ
 แกปญหาเรงดวนตามอํานาจหนาท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีหลักการและ
 เหตุผลดังนี้ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ไดรับรองเรียนขอจากประชาชนใน
 หมูบานหมู 2 วาไดประสบปญหาการสัญจร ถนนเปนหลุมเปนบอ อาจสงผลใหประชาชน
 ท่ีสัญจรไปมาไดรับอุบัติเหตุ  สวนหมูท่ี 1 และหมูท่ี 3 วาไดประสบปญหาภัยแลง จาก
 สภาพหมูบานท่ีเปนหมูบานขนาดใหญ ปญหาภัยแลงสงผลใหขาดแคลนน้ําสําหรับในการ 
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 อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรอาจสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางรุนแรงในฤดู
 แลง  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ จึงจําเปนตองจายขาดเงินทุน
 สํารองเงินสะสม โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ 

 เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวน 
 ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด๘ ขอ ๘๙ รายการ 5 โครงการ จํานวน 2,086,000- บาท 
 ดังนี้ 

 ๑. โครงการขุดลอกหนองชลประทาน บานหนองแวงโสกพระ หมูท่ี 1  ปริมาณดินขุดไม
 นอยกวา 11,500 ลบ. จํานวนเงิน 493,000.- บาท 

 ๒. โครงการกอสรางฝายน้ําลนผาน บานโคกลาม หมูท่ี 3 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
 20.00 ม.สูง 1.50 ม. จํานวนเงิน 371,000.- บาท 

 3. โครงการกอสรางศูนยเรียนรูธนาคารน้ําใตดิน บานโคกลาม หมูท่ี 3 ขนาด กวาง 40
 ม.ยาว40 ม.หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 7,100 ลบ.ม. พรอมขุดลอกลําหวยลึก กวาง 
 18.00 ม.ยาว 260 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม. จํานวนเงิน 
 449,000. บาท 
 4.โครงการกอสรางรองระบายน้ําแบบปด ธนาคารน้ําใตดิน บานโนนกอก หมูท่ี 2 ขนาด
 ยาว 463 ม. บอพักแบบ A จํานวน 11 บอ บอพักแบบ B จํานวน 8 บอ วางทอระบาย
 น้ํา คสล.ขนาด 0.30 ม.จํานวน 114 ม.วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.60 ม.จํานวน 
 15 ม. จํานวนเงิน 361,000 บาท 

 5.โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต บานโนนกองหมูท่ี 2 งานลาดแอส
 ฟลทแทคโคต ปริมาณ 936 ตร.ม. จํานวนเงิน 412,000 บาท  
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  ไดเห็นถึงสภาพปญหาความ
 เดือดรอนของประชาชนเปนอยางมาก และเพ่ือเปนการแกไขปญหาอยางเรงดวน โดยใน
 แผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ไดมีโครงการท่ีบรรจุในแผนฯ ป ๖2 แลว 
 และไดนําโครงการท่ีสําคัญในแผนฯ มาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
 แลวนั้น ซ่ึงเงินงบประมาณท่ีจะพัฒนาตําบลไมพอตอความตองการของประชาชนตาม
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไดท้ังหมด แตองคการบริหารสวนตําบลไดมีเงินทุนสํารองสะสมท่ีจะ
 นํามาใชได ซ่ึงยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี  5  กุมภาพันธ 2562 มีจํานวน 
 9,524,367.79 บาท งบประมาณรายจายประจําป 2562 จํานวนเงิน 40,254,850 
 บาท (40,254,850 X15%=6,038,227.50)จํานวนเกินทุนสํารองท่ีจายได
 (9,038,227.79-6,038,227.50) มีจํานวน 3,486,140.29 บาท จึงขอใชจึงขอ
 เสนอญัตติมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระไดพิจารณาอนุมัติ
 ตอไป 

= ท่ีประชุมใชเวลาพิจารณาพอสมควร = 
 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีจายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือแกปญหา
 ภัยแลงโปรดยกมือครับ 
   เห็นชอบ        21 เสียง 
   ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
   งดออกเสียง   0  เสียง 
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนอกฉันท 
 

 -  ญัตตพิิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
 

/.ประธานสภา... 



- 9 – 
 

ประธานสภาฯ ครับตอไปเขาสู ญัตติท่ี 3  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑท่ีดิน
 และส่ิงปลูกสรางขอเชิญทานผูบริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก อบต.ผูทรงเกียรติ ทานผูนําและผูเขารวมประชุมทุกทาน
 ในวาระนี้ทางฝายผูบริหารจะไดเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณหมวด
 ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ มีความ
 จําเปนท่ีจะตองเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พงศ.2562 เพ่ือตั้งจาย
 รายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
 โสกพระ ไดรับรองขอจากประชาชนในหมูบาน หมูท่ี 2 วาไดประสบปญหาการสัญจร 
 ถนนเปนหลุมเปนบอ อาจสงผลใหประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับอุบัติเหตุ สวนหมูท่ี 5และ
 หมูท่ี 11 ไดประสบปญหาภัยแลงสงผลใหน้ําใตดินไมสามารถขุดเจาะเพ่ือนําไปทําระบบ
 น้ําประปาเพ่ือการเกษตรได อาจสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางรุนแรงในฤดูแลง  
 อนึ่งสถานการณทางการเงิน การคลังขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระท่ีมี
 อยูคอนขางจํากัด และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปน
 ปจจุบันมากท่ีสุด จึงมีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  
 โดยปฏิบัติตามขอ 27 หมวด 4 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) 
 พ.ศ.2543  

  ตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รายละเอียด ดังนี้ 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค ขอ 6.โครงการกอสรางระบบประปา
 เพ่ือการเกษตร บานโคกกุง หมูท่ี 11 ตั้งจายไว 226,000.- บาท ขอ 7.โครงการ
 กอสรางระบบประปาเพ่ือการเกษตร บานหนองขาม หมูท่ี 5 ตั้งจายไว 209,000.- บาท 
 , แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบคุลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
 ประเภท เงินเดือนพนักงาน  มีงบประมาณกอนโอน 599,820.- บาท , แผนงาน
 การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  
 ประเภท เงินเดือนพนักงาน  มีงบประมาณกอนโอน 507,437.- บาท  รวมเปนเงิน
 ท้ังส้ิน 1,542,257.- บาท โดยขอโอนลดงบประมาณ 4 รายการ เพ่ือใชจายในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 
 ๑. โครงการรองระบายน้ําแบบปด ธนาคารน้ําใตดิน บานหนองขาม หมูท่ี 5 ขนาดยาว 
 504 ม.บอพักแบบA จํานวน 12 บอ บอพักแบบ B จํานวน 8 บอ วางทอระบายน้ํา 
 คสล.ขนาด 0.30 ม. จํานวน 99 ม. จํานวนเงิน 306,000.- บาท  โอนมาจาก 
 โครงการกอสรางระบบประปาเพ่ือการเกษตร บานหนองขาม หมู ท่ี 5 จํานวนเงิน 
 209,000.-บาทและโอนมาจากงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน
 พนักงาน  จํานวนเงิน97,000.- บาท 
 ๒. โครงการขุดขุดลอกหนองหวยทรายตอนลาง  บานโคกกุง หมูท่ี 11ปริมาณดินขุดไม
 นอยกวา 7,130 ลบ.ม.จํานวน 345,000.- บาท โอนมาจาก โครงการกอสรางระบบ
 ประปาเพ่ือการเกษตร บานโคกกุง หมูท่ี 11 ตั้งจายไว 226,000.- บาทและโอนมาจาก  
 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดเงินเดือนพนักงาน จํานวนเงิน 119,000.-บาท 
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 3. โครงการรองระบายน้ําแบบปด ธนาคารน้ําใตดิน บานโคกกุง หมูท่ี 11 ขนาดยาว 
 104 ม.บอพักแบบA จํานวน 2 บอ บอพักแบบ B จํานวน 1 บอ วางทอระบายน้ํา คสล.
 ขนาด 0.30 ม. จํานวน 21 ม. วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.40 ม.จํานวน 6 ม.
 จํานวนเงิน   68,000.- บาท โอนมาจาก งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือนพนักงาน 
 จํานวนเงิน 68,000.- บาท  
 ซ่ึงขอโอนครั้งนี้จํานวนเงิน 719,000.- บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ดังนี้ 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค ขอ 6.โครงการกอสรางระบบประปา
 เพ่ือการเกษตร บานโคกกุง หมูท่ี 11 ตั้งจายไว 226,000.- บาท โอนลดท้ังจํานวน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค ขอ 7.โครงการกอสรางระบบประปา
 เพ่ือการเกษตร บานหนองขาม หมูท่ี 5 ตั้งจายไว 209,000.- บาท โอนลดท้ังจํานวน
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบคุลากร หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
 ประเภท เงินเดือนพนักงาน  มีงบประมาณกอนโอน 599,820.- บาท โอนลดจํานวนเงิน 
 68,000 บาท มีงบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 531,820.- บาท 

 - แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
 (ฝายประจํา)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  มีงบประมาณกอนโอน 507,437.- บาท โอน
 ลด จํานวนเงิน 216,000.-บาท  มีงบประมาณหลังโอนจํานวนเงิน 291,437.- บาท
 ขอไดโปรดนําขอเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ เพ่ือ
 พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิกซักถามในรายละเอียดครับ  เชิญครับ  ถาไมมีขอซักถาม ผมจะขอมติท่ี 
 ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑท่ีดิน

 และสิ่งปลูกสราง  เพ่ือตั้งจายรายการใหม จํานวน 3 โครงการ   โปรดยกมือครับ 
   เห็นชอบ        21 เสียง 
   ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
   งดออกเสียง   0  เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  

ประธานสภาฯ มีทานใดจะชี้แจงอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
  
ปดประชุมเวลา  ๑5.๓๐ น. 
 
 

    (ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
     (นางสรอยทอง  ขานหัวโทน) 
        เลขานุการสภา อบต.หนองแวงโสกพระ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖2  ครั้งท่ี 1 วันท่ี  19 

มีนาคม   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
สมัยสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2562  ครั้งท่ี 1   เม่ือวันท่ี  ๑2  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
 

 
     (ลงชื่อ)       
      (นายสมสมัย  วันสา) 

 ประธานสภา อบต. หนองแวงโสกพระ 


