
                                                                                                                                                                                                                                                
              รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                       สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

       คร้ังที่ ๑  

                 วันศุกร ์ที ่๑๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น. 

                ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแวง 

                                          ******************************************************** 

ผู้มาประชุม 

๑.นายจ านง ศรีครั่ง    รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒.นายนคร แกว้สิงห ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๓.นายทองดี ธิทา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๔.นางสาวนงชนก โสล าภา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๕.นางอทุร ทาสิมมา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๖.นางบวัศรี พลหนา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๗.นายเพ็ง สวุรรณ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๘.นายบุญมา จนัทะลงั   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๙.นายด ารงค ์ฮวดศรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๐.นายศกัด์ิ โยธาจนัทร ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๑.นายประยน ปะสาวะโท  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๒.นายบุญลอง บวัทมุ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๓.นายสภุาพ สดุชารี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๔.นางเพ็ญศรี บุตรพรหม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๕.นางพฒันา ป่ินแคน   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๖.นางบรรจง บุญมา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๗.นายประจกัร นามหาไชย  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๘.นายเสาร ์บุญพิโย   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                   /๑๙... 



๒ 

๑๙.นายสมหมาย สิงหส์ขุ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๐.นายชยัศรี โฮงมาตย ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๑.นางสีดา แนบเนือ้   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๒.นายทองใบ ค าเล็ก   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๓.ส.ต.ต.ปรีชา ปามา    ปลดัอบต./เลขานกุารสภาฯ  

ผู้ไม่มาประชุม 

๑.นายค าพนัธ ์ค าสะอาด   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลาป่วย) 

๒.นางละมลุ อ่อนดี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

๓.นายสมศรี วรรณค า   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

๔.นายบุญจนัทร ์อาษาธง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

๕.นายวิชยั แสนมาตร   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลากิจ) 

๖.นางสายพิน คู่กระสงัข ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นางปรุิฉัตร พิมพสิ์งห ์   หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน 

๒.นางรุง่นภา ชมพ ู   ผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น. 

เมื่อถึงเวลาก าหนดนดัประชมุแลว้มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงมาประชมุ 
ครบองคป์ระชมุ เลขานกุารสภาฯจึงใหส้ญัญาณเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงเขา้
หอ้งประชมุและประธานสภาฯไดม้อบหมายใหต้วัแทน ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๕ (ส.อบต.เสาร ์บญุพิโย)เป็นผูจ้ดุ
ธูปเทียนบูชาพระรตันตรยั 

วนันี ้เป็นการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมยัประชมุสมยัสามญัสมยัแรก ครัง้
ท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ท่านประธานสภาฯมีภารกิจจ าเป็นลาการประชมุฯผมในฐานะรองประธานสภา
ฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชมุ บดันี ้ไดเ้วลาตามก าหนดนัดแลว้ ผมขอเปิดการประชมุสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ดงัมีระเบียบและวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ วนันี ้เป็นการประชมุสภาฯสมยัสามญั 

              /ประจ า... 



๓ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ สมยัแรก สมาชิกสภาฯท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสภาฯไดแ้ก ่ส.อบต.ค าพนัธ ์ค าสะอาด
,ส.อบต.ละมลุ อ่อนดี ,ส.อบต.สมศรี วรรณค า,ส.อบต.บุญจนัทร ์อาษาธง,นายวิชยั แสนมาตร ประธาน
สภาฯ ขอลากิจ ส่วนสมาชิกฯท่ีไม่มาถือวา่ขาดการประชมุ  

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแวง 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกฯจะเสนอแกไ้ขหรือไม่ครบั 
เมื่อไม่ม ีตรวจสอบองคป์ระชมุครบองคป์ระชมุ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรบัรองรายงานการประชมุ
สภาฯสมยัวิสามญัสมยัท่ี ๔/๒๕๖๒ ครัง้ท่ี ๑ เมือ่วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ขอใหย้กมอืครบั 

มติที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมาด้วยมติ ๒๑ เสียง ไม่รับรองไมม่ี งดออก
เสียง(ประธานสภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม ๖ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองด่วน (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองกระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๕.๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชมุประจ าปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวนัเร่ิมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ของปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ ระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้ประชมุ สมยั
ประชมุสามญั ของแต่ละสมยัในปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวนัเร่ิมสมยัประชมุสามญัประจ าปี ของปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
และระยะเวลาของสมยัประชมุสามญัประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไป โดยใหป้ระธานสภาฯน าปรกึษาในท่ี
ประชมุสามญัประจ าปีสมยัแรกของแต่ละปี เมื่อสภามีมติแลว้ใหป้ระธานสภาฯท าเป็นประกาศของสภาฯ
พรอ้มทัง้ประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมยั
ประชมุสามญัประจ าปีกี่สมยั แต่ละสมยัในปีนัน้จะเร่ิมเมื่อใด แต่ละสมยัในปีนัน้มีก าหนดกี่วนั กบัให้
ก าหนดวนัเร่ิมสมยัประชมุสามญัประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไปและมีก าหนดกี่วนั) ในปีหน่ึงใหม้ีสมยัประชมุ
สภาสองสมยัหรือหลายสมยัแลว้แต่ท่ีประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ไม่เกินส่ีสมยั วนั
เร่ิมสมยัประชมุสามญัประจ าปี ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด สมยัประชมุสามญัสมยัหน่ึง ๆ ให้
มีก าหนดไม่เกินสิบหา้วนั เชิญท่านศกัด์ิ โยธาจนัทร ์ครบั 

นายศักดิ ์โยธาจันทร ์ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายศกัด์ิ โยธาจนัทร ์สมาชิก 

      /สภา... 



๔ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีส่ี ผมเสนอใหม้ีส่ีสมยัเหมือนเดิม สมยัละไม่เกินสิบหา้วนั หรือ
ท่านสมาชิกฯท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็รว่มแสดงความคิดเห็นครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ ขอผูร้บัรอง ครบั (ส.อบต.บุญลอง บวั
ทมุ,ส.อบต.ประจกัษ ์นามหาไชย) มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือไม่ครบั ในส่วนการก าหนดสมยั
ประชมุมีท่านสมาชิกฯเสนอส่ีสมยั ๆ ละสิบหา้วนั ก าหนดจ านวนสมยัประชมุสภาสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็นจ านวน ๔ สมยั ระยะเวลาเร่ิมสมยัประชมุ เวลาไม่เกินสิบหา้วนั ดงันี ้สมยัท่ีสอง วนัท่ี ๑๑-๒๕ 
เดือนพฤษภาคม มีก าหนดไม่เกินสิบหา้วนั สมยัท่ีสาม วนัท่ี ๓-๑๗ เดือนสิงหาคม มีก าหนดไม่เกนิสิบหา้วนั 
สมยัท่ีส่ี วนัท่ี ๕-๑๙ เดือนตลุาคม มีก าหนดไม่เกินสิบหา้วนั และก าหนดการประชมุสมยัสามญัสมยัแรก
ของปีถดัไปคือเดือนกุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ ระหว่างวนัท่ี ๘-๒๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีประชมุจะแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ครบั เมื่อไม่มีขอความเห็นชอบในการก าหนดสมยัประชมุฯครบั 

มติที่ประชุมเหน็ชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นจ านวน 
๔ สมัย สมัยทีส่อง วนัที่ ๑๑-๒๕ เดือนพฤษภาคม มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวนั สมัยที่สาม วันที่ ๓-
๑๗ เดือนสิงหาคม มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวนั สมัยทีส่ี่ วันที่ ๕-๑๙ เดือนตุลาคม มีก าหนดไม่เกิน
สิบห้าวัน และก าหนดการประชุมสมัยสามญัสมัยแรกของปีถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 
ระหว่างวนัที่ ๘-๒๒ กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยมติ ๒๑ เสียง ไม่รับรองไมม่ี งดออกเสียง
(ประธานสภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม ๖ คน จากสมาชิกสภาฯทัง้หมด ๒๘ คน 

๕.๒ การโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านบ้านเหล่า หมูท่ี่ ๑๐  

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เร่ืองการโอนการบริหารกิจการประปา
หมู่บา้นบา้นเหล่า หมู่ท่ีสิบ เน่ืองจากโครงการยงัไม่ตรวจรบั ทางผูบ้ริหารจึงขอถอนเร่ืองนีอ้อกจากวาระการ
ประชมุ โดยจะเสนอในการประชมุสภาฯคราวต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ โครงการอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ โครงการอบรมชดุปฏิบติัการจติอาสา
ภยัพิบติัประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เป็นโครงการตามนโยบายรฐับาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ส าหรบัอบต.ใหส่้งรา่งแผนพฒันาฯเพิ่มเติมใหส้ภาฯ
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ (ใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางบริหาร
กิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล) แห่งพ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลฯดว้ย และเมื่อ
แผนพฒันาฯท่ีเพิ่มเติมไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหปิ้ดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่า 

            /สามสิบ... 



๕ 
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบแผนพัฒนาฯดงักล่าว เชิญหวัหนา้ฝ่ายวิเคระหน์โยบายและแผน 
ครบั 
นางปุริฉัตร พิมพส์ิงห ์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ ดิฉันนางปุ
ริฉัตร พิมพสิ์งห ์หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน มีนโยบายใหต้ัง้ชดุจิตอาสาประจ าทอ้งถิน่โดยให้
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมสองพนัหา้รอ้ยหกสิบสาม เป็นโครงการตามนโยบายรฐับาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนฯขอ้ 
๒๒/๒ เสนอสภาเห็นชอบ ขอบคณุค่ะ 
นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ หวัหนา้ฝ่ายฯไดช้ีแ้จงรายละเอียด ให้
สมาชิกฯดเูอกสารหนา้ท่ีหก แลว้ใหแ้กไ้ขจ านวนช่องปี ๒๕๖๓ งบประมาณ(บาท) ใหแ้กเ้ป็นจ านวน
โครงการ ในช่องแรก ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครบั เชิญท่านสภุาพ สดุชารี ครบั 
นายสุภาพ สุดชารี ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายสภุาพ สดุชารี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสอง การอบรมอยากใหผู้ท่ี้มีจิตอาสา ต าบลเราตอ้งพรอ้มกว่าท่ีอื่น 
ต าบลศรีโคตรไม่มีรถดบัเพลิง เวลาไฟไหม ้จะมอีปุสรรค การอบรมกจ็ะใหช้่วยเหลือหรือเพิ่มเติม มีงเูหลือม
อาจแจง้มาอบต. อยากใหผู้ไ้ปอบรมอบรมเรื่องนี ้รูสึ้กว่างจูะเพิ่มจ านวนขึน้มาก หมู่บา้นผมพบแลว้สามส่ี
ตวั กินไก่กินแมว การอบรมใหค้รอบคลมุเร่ืองไฟไหม ้ท่ีเป็นปัญหาในการอบรมก็ใหค้วามช่วยเหลือ เร่ืองไป
อบรมสามารถปิดแก๊สได ้เป็นการท างานท่ีดี คณุภาพท่ีดี เกิดประโยชนส์งูสุด ขอบคณุครบั 
นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การอบรมอาสาภยัพิบติั ภยัมีหลายรูปแบบ ลมหรือจากสตัวห์รืออบุติัเหต ุก็เป็นภยัทัง้นัน้ หากมีจิตอาสาท่ี
ฝึกอบรม ก็จะเป็นการช่วยเหลือท่ีถกูวิธี งจูงอางถา้ไม่เก่งจริงไม่กลา้เขา้ใกล ้มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมไหมครบั ไม่มีใครมีความเห็นจะขอมติท่ีประชมุ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบการเพิ่มเติม
แผนพฒันาฯ โครงการอบรมชดุปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ขอใหย้กมือ ใครไม่เห็นชอบ ท่านใดงดออกเสียง 
มติที่ประชุมเหน็ชอบเพิ่มเตมิแผนพัฒนาฯ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติประจ า
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ด้วยมติ ๒๑ เสียง ไมเ่ห็นชอบไม่มี งดออกเสียง(ประธาน
สภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม ๖ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ คน 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ การเดินทางไปศึกษาดงูานท่ีผ่านมา 
ขอขอบคณุ ท่านสมาชิกสภาฯทกุท่านท่ีใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดี การดกูารบริหารจดัการการศึกษา 
น ามาจดัรูปแบบการศึกษาของอบต.หนองแวงของเรา บอกเกร่ิน ๆ ส าหรบัท่านไม่ไดไ้ป เชิญท่านสภุาพ 
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๖  

สดุชารี ครบั 

นายสุภาพ สุดชารี ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายสภุาพ สดุชารี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีเกา้ ขอขอบคณุทกุท่านท่ีไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมอบรมระดมธรรม 
ปัญหาน า้ใตดิ้นปัจจบุนัจะมีนอ้ย สงัเกตน า้ตามบ่อแทบจะไม่ม ีในอีกสองสามเดือนฝนไม่ตกจะเขา้แลง้
ปัญหาจะเกิด อยากใหอ้บต.ดแูล แมจ้ะโอนไปใหค้ณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น ไม่ใช่ว่าน า้
ขาดแลว้จึงไปท า บา้นหวัหนองเจาะบาดาลขึน้หน่ึงบ่อ เป็นโครงการของรฐัท่ีเป็นท่อเหล็กไม่ไดใ้ช ้ส่งผลท า
ใหซ้มัเมิรด์ไหม ้อยากใหส้ ารวจแกไ้ข ขนาดหมู่ท่ีสิบตามท่ีผูบ้ริหารชีแ้จง ขนาดท าใหม่ยงัไม่ส าเร็จ อีกไม่กี่
เดือนก็เทศกาลสงกรานต ์ภยัแลง้ก็ประกาศแต่รอ้ยเอ็ดไม่ประกาศ ก็ใหด้ าเนินการแกไ้ขส ารวจ ขอบคณุ
ครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านทองดี ธิทา ครบั 

นายทองดี ธิทา ส.อบต.หมูท่ี่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายทองดี ธิทา สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสอง ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยปีสองพนัหา้รอ้ยหกสิบสาม หมู่บา้น
ของผมก็ลงหินไม่ทราบว่าโครงการของหมู่บา้นต่าง ๆ ไม่ทราบว่าจะด าเนินการหรือยงั ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านด ารงค ์ฮวดศรี ครบั 

นายด ารงค ์ฮวดศรี ส.อบต.หมูท่ี่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายด ารงค ์ฮวดศรี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสาม การโล๊ะตน้ยคูา ด าเนินการไปถึงไหน กลวัพี่นอ้งเวลาลงไรน่า 
กลวัโครงการไม่ไดท้ า ขา้งเคียงก็ส่งเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยากทราบว่าผูบ้ริหารจะท าในส่วนไหนเพราะไม่เขา้
แผนฯ ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านศกัด์ิ โยธาจนัทร ์ครบั 

นายศักดิ ์โยธาจันทร ์ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายศกัด์ิ โยธาจนัทร ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีส่ี เสริมจากท่านด ารงคฯ์ ไมย้คูามีโครงการตัง้แต่นายกสมศรีฯ 
ปลายปีหกสองก็ลงประชาคมหมู่บา้น ประสานการยินยอม ส่งเรียบรอ้ย ต าบลคเูมือง ต าบลสิงหโ์คก ก็
ประสาน เวลาเอาเหงา้ตน้ยคูาออก กลวัถนนเสียหาย ใหด้แูลส่ิงท่ีดีท่ีสดุ ถา้ท าไดส้วยมาก ขอบคณุทาง
สภาฯหากท าได ้จะลงงานเมื่อไหร ่ผมก็รบัปากวา่จะประสานอกี รอ่งกอ้มเป็นทางระบายน า้ขาดช ารุด เพื่อ
น าผลผลิต แต่เขา้แผนฯไวอ้ยู่ เป็นปีต่อไป อยากใหส้ภาฯลงส ารวจ ขอบคณุครบั  

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านเสาร ์บญุพิโย ครบั 

นายเสาร ์บุญพิโย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผม นายเสาร ์บุญพิโย สมาชิกสภา 

        /องค.์.. 



๗ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบหา้ งบประมาณปีหกสามในขอ้บญัญัติงบประมาณฯการขยาย
เขตไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าไดล้งด าเนินงาน แจง้ใหผู้บ้ริหารทราบ ช่างดแูลไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร ่ว่ากี่
เมตร กี่ตน้อยากใหช้่างลงไปด ูขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านประจกัษ์ นามหาไชย ครบั 

นายประจักษ ์นามหาไชย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายประจกัษ์ นามหา
ไชย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบหา้ ฝากแจง้ประธานสภาฯใหเ้ขา้ประชมุ 
ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เป็นความหวงัดี ห่วงใย พอดีท่าน
ประธานสภาฯ ลากิจ เชิญท่านชยัศรี โฮงมาตย ์ครบั 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง มีเร่ืองอยากสอบถามเกี่ยวกบัท่ีอบต.หนองแวง ท า
หนงัสือไปขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ จ านวนสิบโครงการไดม้าหรือยงังบปีหกสองทบัหกสาม 
(รายละเอียดตามส าเนาหนงัสืออบต.หนองแวง ท่ี รอ ๗๗๑๐๓/๗๙๘ ลว. ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) ขอบคณุ
ครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านปลดัฯชีแ้จงครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ในเร่ืองท่ีกรมส่งเสริมฯแจง้เป็นหนงัสือให้
ทอ้งถิ่นเสนอโครงการก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น อบต.ไดป้ระชมุหารอืกบัท่านสมาชิกสภาฯแต่ไม่มี
หมู่บา้นใดเสนอ เพียงแต่เสนอเป็นโครงการท่ีมีอยู่แลว้ ขอ้บญัญัติงบประมาณปีสองพนัหา้รอ้ยหกสิบสาม 
ท่ีเป็นถนนดินใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางด าเนินการอยู่ แต่ก็มีโครงการของหมู่ท่ีเจ็ดและหมู่ท่ีสิบ 
ขา้งเคียงไม่ยินยอมทางอบต.หนองแวงจะหาทางแกไ้ขต่อไป ส่วนเหงา้ไมย้คูาลิปตสัระหว่างถนนบา้นสิงห์
ไคล-บา้นอีเมง้ และระหว่างถนนบา้นอีเมง้-ต าบลคเูมือง อบต.หนองแวงไดท้ าหนงัสือถึงอบจ.รอ้ยเอ็ดเพื่อ
ขอสนบัสนนุรถแม๊คโครและรถบรรทกุ เพื่อมาด าเนินการ ในส่วนรอ่งกอ้มหากเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น
เรง่ด่วนประชาชนมีความเดือดรอ้นก็ใหท้ าเป็นหนงัสือเขา้มาเพราะการท่ีจะรอใหม้ีการประชมุสภาฯแลว้
ค่อยแจง้ บางครัง้อาจไม่ทนัการ ส่วนเร่ืองขยายเขตไฟฟ้า ทางอบต.อดุหนนุการไฟฟ้า มาด าเนินการ เป็น
เร่ืองดีท่ีแจง้ อบต.จะใหท้างเจา้หนา้ท่ีลงตรวจสอบอีกครัง้หน่ึงว่าปริมาณงานสอดคลอ้งกบัท่ีประมาณการ
มาหรือไม่ เร่ืองหนงัสือหนงัสืออบต.หนองแวง ท่ี รอ ๗๗๑๐๓/๗๙๘ ลว. ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการส่ง
โครงการเพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณลงนามโดยท่านรองกลัยา นารีไผ่ ซึ่งเป็นรองนายกฯใน 

                  /ขณะ... 



๘ 

ขณะนัน้ มีโครงการท่ีไดร้บัการประสานจากทางหลวงชนบท คือโครงการก่อสรา้งถนนคสล.จากหมู่ท่ีเกา้ไป
วดัป่าวงัน า้เย็น ระยะทางประมาณเกา้รอ้ยเมตร ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสริมเร่ืองใดอีกไหมครบั 
เชิญท่านชยัศรี โฮงมาตย ์ครบั 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง การศึกษาดงูานท่ีผ่านมา ขอขอบคณุท่าน
ประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทกุท่านท่ีใหค้วามรว่มมืออย่างดียิ่ง ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านเสาร ์บญุพิโย ครบั 

นายเสาร ์บุญพิโย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผม นายเสาร ์บุญพิโย สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบหา้ สภาวะส่ิงแวดลอ้มทางอากาศพืน้ท่ีหมู่ท่ีสิบหา้ติดพืน้ท่ี
ต าบลป่าสงัข ์ในช่วงฤดฝูนลมพดัมาทิศใต ้มีฟารม์เลีย้งหมใูนเขตพืน้ท่ีต าบลป่าสงัข ์จากบา้นดอนดู่ไปไม่
ไกล ไม่ทราบว่าฟรา์มหมมูีระบบจดัการดีแค่ไหน ไม่ทราบวา่หมู่ท่ีหา้ไดร้บัผลกระทบไหม กล่ินแรงมาก
ประมาณทุ่มหรือสองทุ่ม ในหนา้ฝนมีกล่ินเหม็นอยู่ใหป้ระสานงานเพื่อใหอ้บต.ป่าสงัขม์าตรวจสอบ เพราะ
ประชาชนพืน้ท่ีใกลเ้คียงมีความเดือดรอ้น ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านปลดัฯชีแ้จงครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ในส่วนอบต.หนองแวง มีขอ้บญัญัติต าบล
เร่ืองการควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพฯ ท่ีระบุถึง การควบคมุการเลีย้งสตัว ์จ านวนสตัวท่ี์เลีย้ง 
การควบคมุการดแูลสภาวะแวดลอ้ม เช่นการเลีย้งหมขูองหมู่ท่ีส่ี ทางอบต.หนองแวงรว่มกบัทางรพ.สต.หวั
หนอง ไปตรวจสถานท่ีสภาพแวดลอ้มรว่มกนั กอ่นท่ีจะออกใบอนญุาต ในส่วนของอบต.ป่าสงัขก์็ไม่ทราบ
ว่าไดอ้อกขอ้บญัญัติต าบลในเร่ืองนีเ้หมือนกบัอบต.หนองแวงหรือไม่ จะไดป้ระสานในเร่ืองการแกไ้ขความ
เดือดรอ้นให ้ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญท่านศกัด์ิ โยธาจนัทร ์ครบั 

นายศักดิ ์โยธาจันทร ์ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายศกัด์ิ โยธาจนัทร ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีส่ี เร่ืองรอ่งกอ้ม หากไม่แกไ้ขที่ผ่านมาน ารถแม็คโครไปขดุดิน
ถมเฉย ๆ ขอฝากไวต้รงนีเ้สนอสภาฯ ขอบคณุครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานสภาฯ ท่ีประชมุมีเร่ืองท่ีน าเสนอหรือไม่ครบั 

            /ขอบคณุ... 



๙ 

ขอบคณุท่านสมาชิกสภาฯท่ีเขา้รว่มประชมุและใหค้วามรว่มมือดว้ยดีเสมอ ในส่วนการประชมุสภาฯครบั
ต่อไปหากมีเร่ืองท่ีน าเสนอสภาฯก็จะออกเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ส าหรบัวนันีข้อปิดการประชมุสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมยัสามญัสมยัแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอปิดการประชมุ ขอบคณุ
ครบั 

ปิดประชมุ เวลา ๑๒.๓๐ น.  

ผู้บันทึกการประชุม 

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.ปรีชา ปามา   เลขานกุารสภาฯ 

(ปรีชา ปามา) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) ชยัศรี โฮงมาตย ์    ประธานกรรมการ 

(นายชยัศรี โฮงมาตย)์ 

(ลงชื่อ) ทองดี ธิทา    กรรมการ     

(นายทองดี ธิทา) 

 (ลงชื่อ) ศกัด์ิ โยธาจนัทร ์   กรรมการ/เลขานกุาร 

(นายศกัด์ิ โยธาจนัทร)์ 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ วันศุกร ์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับรองในการประชมุสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว  

       

 (ลงชื่อ) วิชยั แสนมาตร               ประธานสภาฯ   

          (นายวิชยั แสนมาตร) 


