
                                                                                                                                                                                                                                                         

     รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                       สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

       คร้ังที่ ๑  

                 วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

                ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแวง 

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

ผู้มาประชุม 

๑.นายวิชยั แสนมาตร   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒.นายจ านงค ์ศรีครั่ง   รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๓.นายนคร แกว้สิงห ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๔.นายเพ็ง สวุรรณ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๕.นายทองใบ ค าเล็ก   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๖.นางบวัศรี พลหนา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๗.นายสภุาพ สดุชารี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๘.นายประยน ปะสาวะโท  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๙.นางสาวนงชนก โสล าภา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๐.นายชยัศรี โฮงมาตย ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๑.นางอทุร ทาสิมมา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๒.นางสีดา แนบเนือ้   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๓.นายศกัด์ิ โยธาจนัทร ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๔.นายด ารงค ์ฮวดศรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๕.นายสมหมาย สิงหส์ขุ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๖.นายเสาร ์บุญพิโย   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๗.นายบุญมา จนัทะลงั   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑๘.นายประจกัร นามหาไชย  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

   /๑๙... 



๒ 

๑๙.นางสายพิน คู่กระสงัข ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๐.นางเพ็ญศรี บุตรพรหม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๑.นางละมนุ ออ่นดี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๒.นายบุญจนัทร ์อาษาธง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๓.นายสมศรี วรรณค า   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๔.นายทองดี ธิทา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๕.นางพฒันา ป่ินแคน   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๒๖.นางบรรจง บุญมา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

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

ผู้ไม่มาประชุม 

๑.นายค าพนัธ ์ค าสะอาด   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ลาป่วย) 

๒.นายบุญลอง บวัทมุ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง(ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นางปรุิฉัตร พิมพสิ์งห ์   หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน 

๒.นางบุญเลิศ ภษูาแกว้   รองปลดัอบต.หนองแวง 

๓.นางรุง่นภา ชมพ ู   ผูช้่วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลาก าหนดนดัประชมุแลว้มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงมาประชมุ 
ครบองคป์ระชมุ เลขานกุารสภาฯจึงใหส้ญัญาณเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงเขา้
หอ้งประชมุและประธานสภาฯไดม้อบหมายใหต้วัแทน ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ (ส.อบต.ละมลุ ออ่นดี)เป็นผูจ้ดุธูป
เทียนบูชาพระรตันตรยั 

วนันี ้เป็นการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมยัประชมุสมยัสามญั สมยัท่ีสอง 
ครัง้ท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  บดันี ้ไดเ้วลาตามก าหนดนดัแลว้ ผมขอเปิดการประชมุสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง ดงัมีระเบียบและวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

  /นายวชิยั... 



๓ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เรียนท่านปลดัปฎิบติัหนา้ท่ีนายกฯ ขอสวสัดีท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน
รองปลดั หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเคารพทกุ ๆ ท่าน สถานการณโ์ควิด-19 เร่ิมมีสถานการณท่ี์ดีขึน้ ใหท้กุท่าน
รกัษาสขุภาพ ปรบัอณุหภมูิรา่งกายใหพ้อเหมาะพอดี และช่วงนีก้็เป็นช่วงพายฤุดรูอ้น ใหร้ะมดัระวงัป้องกนั
ผลกระทบที่อาจเกิดจากลมพายพุดัแรง วนันี ้เป็นการประชมุสภาฯสมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๒ สมยัท่ีสอง
สมาชิกสภาฯท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสภาฯไดแ้ก ่ส.อบต.ค าพนัธ ์ค าสะอาด ลาป่วย ส่วนสมาชิกฯท่ีไม่
มาถือว่าขาดการประชมุฯครัง้นี ้

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแวง 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยแรก คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที ่๑๔ 
กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯจะเสนอแกไ้ขหรือไม่ครบั เมือ่ไม่ม ีตรวจสอบ
องคป์ระชมุครบองคป์ระชมุ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุสภาฯสมยัสามญั
สมยัแรก ครัง้ท่ี ๑ เมื่อวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๒ ขอใหย้กมือครบั 

มติที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมาด้วยมติ ๒๕ เสียง ไม่รับรองไมม่ี งดออก
เสียง(ประธานสภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม ๒ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองด่วน (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองกระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๕.๑ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (คร้ังที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญหวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน ครบั 

นางปุริฉัตร พิมพส์ิงห ์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉัน
นางปรุิฉัตร พิมพสิ์งห ์หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน เหตผุลท่ีเพิ่มเติม จากการประชมุประชาคม 
เพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการ เพื่อการพฒันาองคก์ร นโยบายรฐับาล เพื่อเป็นกรอบในการจดัท า
งบประมาณ เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาฯขอ้ ๒๒ จาก
รา่งเพิ่มเติมฯโครงการจะมีรายละเอียดท่ีเจาะจงมากยิ่งขึน้ อยากใหด้วู่าโครงการท่ีจดัท างบประมาณ
ปรากฎอยู่หรือไม ่(เสนอรายละเอียดตามรา่งเพิ่มเติม ภาคผนวก ๑) เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณา ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านชยัศรี โฮงมาตย ์ครบั 

                      /นายชยัศรี... 



๔ 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง ขอปรกึษาหารอื ท่ีรบัทราบไม่ตอ้งผ่านประชาคม 
ไดม้าจากแผนฯเล่มใหญ่ ผมอยากน าเสนอวาระแรกมา กลั่นกรองงวดแรกก่อน พอเพิ่มเขา้มาแลว้ค่อย
ประชมุ ในชดุคณะกรรมการพฒันาฯมีตวัแทนจากสมาชิกสภาฯสามท่าน หากในการประชมุ
คณะกรรมการฯผมจะเพิม่กลวัหาว่าล า้เสน้ เพิ่มเฉพาะหมู่บา้นของตนเอง โคมไฟส่องสว่าง ผมอยากใหม้ี
ทกุเสน้ทาง แผนใหญ่ก็มี ทางหลวงชนบทไฟส่องสว่างถา้เราเพิ่มเติม ต าบลเราจะเป็นต าบลน ารอ่ง ขดุตอยู
คาผมเห็นดว้ยถนนสายบา้นอีเมง้-คเูมือง ดแูลว้สวยงาม ส่วนธนาคารน า้ใตดิ้น เราไปศึกษาดงูาน เติมน า้
ใตดิ้นใหม้าก เพื่อแกปั้ญหาน า้ใตดิ้นท่ีเค็ม เขา้แผนฯในปีต่อไป ไม่ปล่อยใหท่้วมแลว้ก็ไหลทิง้ ตอนนีน้ า้ใน
ล าเสียวนอ้ยแทบไม่มี ฝ่ายกกัเก็บน า้ท่ีมีก็รั่ว หากไดเ้ป็นฝายปิดเปิดก็จะดี เร่ืองประชาชนฝาก ผมถามพี่
นอ้งประชาชนแลว้ ไดง้บมาท ากจ็ริงแต่ท าไม่ดี ขดุขึน้มาบดอดัใหแ้น่น ลงลาดยางไดย้ิ่งดี เกรดใหดี้ปรบัแต่ง
ใหเ้สมอ บางจดุดินเยอะบางจดุไม่มีดิน ขอน าเรียน ถา้ใหดี้ขอสนบัสนุน ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ช่วงนีม้าตรการโควิด-19  รา่งแผนฯเพิ่มเติมฉบบัท่ีสอง เสนอให้
สมาชิกสภาฯใหค้วามเห็นชอบ โครงการปีต่อ ๆ ไป ยกมาจากเพิ่มเติมตอ้งท าความเขา้ใจ ในส่วนโครงการ
ขดุลอกหว้ยทบัรอ่ง ไม่อยู่หมู่ท่ีสิบเอ็ดใหแ้กไ้ขดว้ย ในส่วนล าเสียวนอ้ยท าดีไดก้็น่าท่ีจะแกไ้ข ไม่ทราบว่า
ช่วงเวลาบ่ายสองท่านสมาชิกฯพืน้ท่ีมีเวลาไหมครบั จะลงตรวจสอบว่าจะแกปั้ญหาอย่างไร เชิญท่านปลดั
ครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง การเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถิ่น ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหส่้งรา่งแผนพฒันาทอ้งถิ่นท่ีเพิ่มเติมใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหค้วาม
เห็นชอบ ซึ่งขบวนการจดัท ารา่งโดยคณะกรรมการสนบัสนนุฯเสนอคณะกรรมการพฒันาฯและประชาคม
ระดบัต าบล แลว้เสนอสภาฯใหค้วามเห็นชอบ แลว้เสนอใหผู้บ้ริหารประกาศใช ้ในส่วนของอบต.หนองแวง
ไดม้ีการประชมุประชาคมหมู่บา้นทัง้สิบหา้หมู่บา้นแลว้ซึ่งในการประชมุจะมีท่านสมาชิกสภาฯ ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ของแต่ละหมู่บา้นรว่มประชมุอยู่แลว้ในการเสนอโครงการ ในปีนีไ้ม่มีการประชมุประชาคม
ระดบัต าบลเพราะไดร้บัการยกเวน้ระเบียบจากทางผูว้่าฯเน่ืองจากโรคติดต่อโควิด-19 ดงันั้น ในการให้
ความเห็นชอบท่ีเสนอเขา้สู่ท่ีประชมุสภาฯ อาจจะมีการอภิปรายบา้งแต่ก็ใหล้งมติว่าเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบเท่านัน้ ไม่สามารถเพ่ิมเติมโครงการใหม่ได ้เพราะในการเพิ่มเติมโครงการเพื่อจดัท าแผนฯสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยู่แลว้เพียงแต่ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบฯ ในส่วนโครงการท่ีจะ
จดัท ารา่งขอ้บญัญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ใหท่้านสมาชิกสภาฯส่งโครงการแต่ละหมู่บา้นเขา้มาไดเ้ลย 
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๕ 

นะครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านทองดี ธิทา ครบั 

นายทองดี ธิทา ส.อบต.หมูท่ี่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายทองดี ธิทา สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสอง โครงการสนบัสนนุหมู่บา้น ๆ ละสองหมื่นบาท ผมเห็นตัง้มาทกุปี แต่
ก่อนท าบุญเบิกบา้น ผมมีเร่ืองท่ีน าเรียนถาม ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ โครงการนีเ้ป็นโครงการพระราชด าริฯ เชิญท่านรองปลดัฯครบั 

นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
ดิฉันนางบุญเลิศ ภษูาแกว้ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เป็นโครงการพระราชด าริมี
แนวทางของโครงการจะใชง้บประมาณตามโครงการท่ีเสนอมาจากหมู่บา้นค่ะ ในหนา้ส่ีสิบสอง โครงการท่ี
สามเพื่อใหม้ีไฟฟ้าใชแ้ต่มีวตัถปุระสงคคื์อการแกไ้ข โครงการท่ีสิบเอ็ด ยาวสามรอ้ยหกสิบเมตร กวา้งส่ี
เมตร งบไม่ถึงเจ็ดแสนบาท เปรียบเทียบกบัโครงการท่ีสิบแปด โครงการท่ียี่สิบเจ็ดขอขยบัมาเป็นปีสองพนั
หา้รอ้ยหกสิบส่ี ตอ้งใชท้กุปี หนา้หกสิบแปด รอ่งกอ้มแกค้ าว่ารอ่งใหถ้กู หนา้เจ็ดสิบเอ็ด โครงการท่ีสิบเจ็ด 
หว้ยทบัรอ่งไม่ใช่พืน้ท่ีของหมู่ท่ีสิบเอ็ดแต่เป็นพืน้ท่ีของหมู่ท่ีเจ็ดและหมู่ท่ีเกา้ ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ตามท่ีผมเสนอไม่ใช่เพิ่มเติมในรา่งแผนฯเพิ่มเติม แจง้หวัหนา้ฝ่ายปี
หกส่ี จะไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม แต่ละหมู่บา้น เผ่ือมีงบจากส่วนกลาง เชิญท่านรองประธานสภาฯครบั 

นายจ านง ศรีคร่ัง รองประธานสภาฯ/ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมนายจ านง 
ศรีครั่ง รองประธานสภาฯ/ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ การเพิ่มเติมแผนฯครัง้ท่ีสอง มีขอ้สงสยัอยากน าเสนอหนา้หา้สิบ
เจ็ด สรา้งความแข็งแรง อดุหนนุคณะกรรมการฯหมู่ท่ีสอง ซึ่งท่ีจริงน่าจะเป็นหมู่ท่ีหน่ึง พอเปิดไปก็เป็นหมู่ท่ี
สิบส่ี ส่วนหมู่ท่ีหน่ึงไม่มีโครงการ ประชมุประชาคมหมู่บา้นหมู่ท่ีหกจะมีโครงการขยายเขตไฟฟ้า มีหลายจดุ
ท่ีเสนอ อยากใหท้างเจา้หนา้ท่ีช่วยตรวจสอบดว้ย ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญหวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน ครบั 

นางปุริฉัตร พิมพส์ิงห ์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉัน
นางปรุิฉัตร พิมพสิ์งห ์หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน ขอชีแ้จงงบสองหมื่นเป็นการอดุหนนุอสม.จะ
มีการจดัท าโครงการเพื่อขอรบัเงินอดุหนนุ รายละเอียดจะมีสามโครงการโดยจะมีสิบเอ็ดโครงการใหเ้ลือก 
ส่วนโครงการอดุหนนุงานประเพณีไม่มีแลว้ โครงการของหมู่ท่ีหน่ึงจะอยู่เล่มรา่งเปล่ียนแปลงแผนฯจาก
โครงการรว่ม ส่วนขยายเขตไฟฟ้าหมู่ท่ีหกก็จะอยู่ในเล่มเปลี่ยนแปลง ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯคงเขา้ใจนะครบั เชิญท่านเสาร ์บญุพิโย ครบั 
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๖ 

นายเสาร ์บุญพิโย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผม นายเสาร ์บุญพิโย สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบหา้ มีหลายโครงการ เช่น โครงการทกุหมู่บา้นผ่านประชาคม
มาแลว้ หมู่ท่ีสิบหา้ก็ผ่านประชาคมมีสองโครงการ ในส่วนท่ีมีงบประมาณเกี่ยวกบัอาคารศพด.ท่ีจดัท าขึน้
ใหม่ดแูลเร่ืองความปลอดภยั ก็เป็นการดีของเด็กท่ีจะมาเรียนท่ีน่ี ส าหรบัส่ิงท่ีผมสงสยันิดหน่ึง โครงการขดุ
ลอกหว้ยทบัรอ่งว่าเป็นเขตพืน้ท่ีหมู่ท่ีเกา้ หมู่ท่ีเจ็ด แต่ในนามผูท้  าการเกษตร ฝนมาครัง้เดียวเสียหายมาก 
เสนอโครงการท่ีจะขดุลอก แต่การขดุลอกจะท าใหก้ารสญัจรเกิดปัญหาถา้ลงหินลกูรงัก็จะดี ถา้หากมีการ
เพิ่มเติมอีกในส่วนหว้ยทบัรอ่งสะพานสองเร่ือยไปสกต.แต่ตอนนีน้ า้เปลี่ยนทิศทางไปลงหว้ยทบัรอ่ง สะพาน
ไปดอนดั่งจะออกบา้นเหล่าไปทิศใตจ้ะมีสะพานขา้มอยู่ตรงนัน้ แต่ก่อนลงท่อและเทเป็นพืน้คอนกรีต จะ
ขา้มการระบายน า้ไม่ทนั ถา้มีการปรบัปรุงตวันีจ้ะระบายน า้ไดดี้ ในฤดแูลง้เป็นท่ีจดัเก็บ ฝากอบต.ไว้
เพียงแค่นี ้ฝากสมาชิกสภาฯหมู่ท่ีเจ็ดและหมู่ท่ีเกา้ ดใูนส่วนนีด้ว้ยจะไม่เกิดปัญหาในครัง้ต่อไป ขอบคณุ
ครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ครบั ถา้ไม่มีจะ
ขอมติท่ีประชมุ ตรวจสอบองคป์ระชมุครบองคป์ระชมุสมาชิกสภาฯท่านใดใหค้วามเห็นชอบรา่งแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครัง้ท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ขอใหย้กมอื ท่านใดไม่เห็นชอบ ท่านใดงด
ออกเสียง 

มติที่ประชุมเหน็ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (คร้ังที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
ด้วยมติ ๒๕ เสียง ไม่เหน็ชอบไมม่ี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มา
ประชุม ๒ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ คน 

๕.๒ ให้ความเหน็ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๖๓(รายละเอียดตามภาคผนวก ๒) 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญหวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน ครบั 

นางปุริฉัตร พิมพส์ิงห ์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉัน
นางปรุิฉัตร พิมพสิ์งห ์หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน โครงการท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นการเปล่ียนแปลง
จากโครงการเดิม ระยะเวลาสองปีคือปีหกส่ีและปีหกหา้ เป็นโครงการเรง่ด่วนและมีความจ าเป็น เพื่อน าไป
จดัท างบประมาณต่อไป(แจงรายละเอียดตามภาคผนวก ๒) 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านชยัศรี โฮงมาตย ์ครบั 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง สงสยัแบบฟอรม์โครงการท่ีจะมาท ารา่งขอ้บญัญัติ 
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๗ 

งบประมาณปีหกส่ี และโครงการท่ีเกินศกัยภาพ ครบัท่านประธานฯ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญหวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน ครบั 

นางปุริฉัตร พิมพส์ิงห ์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉัน
นางปรุิฉัตร พิมพสิ์งห ์หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน โครงการท่ีเกินศกัยภาพทางอบต.จะเสนอ
โครงการเพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเอง ส่วนแบบฟอรม์ใหร้ะบุเฉพาะโครงการของแต่ละหมู่บา้นท่ี
จะน ามาจดัท ารา่งขอ้บญัญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ คงชดัเจนนะครบั มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความเห็นอีก
หรือไม่ครบั ถา้ไม่มีจะขอมติท่ีประชมุ ตรวจสอบองคป์ระชมุครบองคป์ระชมุสมาชิกสภาฯท่านใดให้
ความเห็นชอบรา่งแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ขอใหย้ก
มือ ท่านใดไม่เห็นชอบ ท่านใดงดออกเสียง 

มติที่ประชุมเหน็ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๖๓  ด้วยมติ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบไมม่ี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่
มาประชุม ๒ คน จากสมาชิกสภาฯทัง้หมด ๒๘ คน 

๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เดิม โครงการก่อสรา้งถนนดินพรอ้มลงหินลกูรงั บา้นหวัหนองแวง 
หมู่ท่ี ๑ จ านวน ๔๖,๕๐๐ บาทสถานท่ีด าเนินการ จากท่ีนางสงัวาล จนัทะชา ถึงท่ีนายประสาน ทานาค 
รายละเอียดโครงการ ก่อสรา้งถนนดินพรอ้มลงหินลกูรงั บา้นหวัหนองแวง หมู่ท่ี ๑ ต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผิวจราจรกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร สงู ๐.๖๐ เมตร ลงหินลกูรงั ไม่นอ้ย
กว่า ๑๒๔ ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐X๑ เมตร จ านวน ๕ ท่อน พรอ้มป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ๑ ชดุ ตามแบบอบต.หนองแวง เลขท่ี ๑/๒๕๖๓ ใหม ่โครงการก่อสรา้งถนนดิน
พรอ้มลงหินลกูรงั บา้นหวัหนองแวง หมู่ท่ี ๑ จ านวน ๔๔,๐๐๐ บาทสถานท่ีด าเนินการ จากท่ีนางเสาร ์
อินทรศ์รีเมือง ถึงท่ีนายสนุทร นามชารี รายละเอยีดโครงการ ก่อสรา้งถนนดินพรอ้มลงหินลกูรงั บา้นหวั
หนองแวง หมู่ท่ี ๑ ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผิวจราจรกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร สงู ๑.๑๐ เมตร พรอ้มลงหินลกูรงั ไม่นอ้ยกว่า ๘๐ ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
๑ ชดุ ตามแบบอบต.หนองแวง เลขท่ี ๑/๒๕๖๓ ขออนมุติัแกไ้ข งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท ตามท่ีหวัหนา้
ฝ่ายวิเคราะหแ์จง้แลว้ เชิญท่านส.อบต.หมู่ท่ีหน่ึงครบั เชิญสมาชิกสภาฯหมู่ท่ีหน่ึงครบั 

นางละมุล อ่อนดี ส.อบต.หมู่ที ่๑ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพดิฉันนางละมลุ อ่อนดี สมาชิกสภา 

      /องค.์.. 



๘ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีหน่ึง ถนนไปกินท่ีทัง้สองขา้งท าใหเ้จา้ของท่ีไม่ยินยอม จึง
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโครงการ เป็นทางเก่าเป็นถนนดิน เมื่อก่อนเป็นเสน้ทางท่ีขนน า้มาด่ืมของพี่นอ้ง
ประชาชน ขอชีแ้จง ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ครบั ถา้ไม่มีจะขอ
มติท่ีประชมุ ตรวจสอบองคป์ระชมุครบองคป์ระชมุสมาชิกสภาฯท่านใดอนมุติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงค าชีแ้จง
งบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ หมู่ท่ีหน่ึง ขอใหย้กมือ ท่าน
ใดไม่เห็นชอบ ท่านใดงดออกเสียง 

มติที่ประชุมอนุมตัิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ด้วยมติ ๒๕ เสียง ไม่เหน็ชอบไมม่ี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) ๑ 
เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชมุ ๒ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๒๘ คน 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านชยัศรี โฮงมาตย ์ครบั 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง คนัคลู าเสียวนอ้ยรอ่งสม้โฮงและคอสะพานหนองสา 
สญัจรไปมาไม่ได ้ฝายตน้ข่อยสะพานหนองสา คนัคเูล็ก พี่นอ้งถามว่าจะมีงบประมาณซอ่มใหไ้หม ถา้ไม่มี
จะเขา้มาสภาฯ ผมก็ตอ้งตอบวา่ตอ้งมีงบประมาณ คนัคสูองฝ่ังสญัจรล าบาก การแบ่งดินไม่เหมือนกนั ถา้
ท าใหท้ าช่วงนี ้ไม่ใช่พอฝนตกลงมาค่อยไปท า สะพานหนองสาขาด มีการเกณฑอ์ป.พร.ไปด าเนินการ ขอ
เรียนถามท่านนายกฯในการปรบัแต่งคนัคใูหดี้กว่าเดิม ค าถามแรก และโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บา้น
ช ารุดแต่จดุเดิม เสาตน้เดิม อปุกรณไ์ม่ม ีหรือไฟฟ้ามีการชอ็ต ผมก็เกรงใจใกล ้ๆ สนามกีฬา และแถว ๆ 
บา้นอดีตผูใ้หญ่ทองใบ สีทะ ถา้จ าไม่ผิด ท่านมาต่อสายไฟไม่ลงดินหรือหลอดไฟไม่ดี ส่วนมากจะอยู่ปลาย
สาย เคยมีการลกัไมพ้ยงุ แนะน าว่าไปหาหลอดไฟมาติดใหห้น่อย ใหต้รวจสอบใหแ้น่ชดั เรียนฝากท่าน
ประธานฯผ่านไปถึงท่านนายกฯ ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านปลดัฯครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ในส่วนท่ีเสนอความเดือดรอ้นเกี่ยวกบัคนั
คลู าเสียวและระบบไฟฟ้าจะลงพืน้ท่ีตรวจสอบรายละเอียดเพื่อพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมต่อไป ไมว่่าจะเป็นงบส ารองจ่ายในขอ้บญัญัติฯซึ่งมีประมาณส่ีแสนบาทถา้ไม่
เพียงพอจะเสนอสภาฯในการใชง้บประมาณเงินสะสมต่อไป ครบั 

            /นายวิชยั... 



๙ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ งบซอ่มแซมก็เคยพดูคยุในสภาฯ คนัคสูงูดินสไลด ์ถา้ลดระดบัคนัคู
ลงจะกวา้งขึน้ ลดลงประมาณหา้สิบเซนติเมตร น า้ไม่ลน้ฐานกวา้งขึน้ แม็คโครขดุคันคปูรบัระดับฝาก
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ีสองและหมู่ท่ีสิบสอง เมื่อก่อนคนัคจูะต ่า ๆ พอมาท าคนัคสูงูรบัน า้เยอะ คนัคทู าถึงไหน
รอ่งถึงนัน้ ดีไม่ดีอาจรุกคนัคกู็ไดเ้ป็นจดุแคบ ๆ มกีารขดุลอกก็ปลกูยคูาขยบัมาอีกจดุท่ีว่าผมคิดเฉย ๆ ลด
ระดบัลงหินลกูรงั การคยุกบัประชาชนในการแกปั้ญหาก็ดจูงัหวะ ฝากทกุท่าน รถเกี่ยวขา้วผ่านได ้ไฟฟ้า
ส่องสว่างถา้เสียบ่อยใหด้ท่ีูอปุกรณ ์อาจจะ...ผมคิดเฉย ๆ ไฟฟ้าฝนตกก็ดบัวนันีใ้ชไ้ด ้สองสามวนัขาด เชิญ
ท่านสภุาพ สดุชารี ครบั 

นายสุภาพ สุดชารี ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายสภุาพ สดุชารี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีเกา้ การพฒันาพืน้ท่ีรอยต่อต าบลหนองแวง-ต าบลเหล่าหลวง 
หากฝนมาอาจท าไม่ได ้เสน้ทางมีหลายหมู่บา้นสอบถามมา ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านประยน ปะสาวะโท ครบั 

นายประยน ปะสาวะโท ส.อบต.หมูท่ี่ ๗ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายประยน ปะสาวะโท 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีเจ็ด เร่ืองกูช้ีพ วนัศกุรท่ี์ผ่านมามีประชาชนหมู่ท่ีสิบไป
ตดัไมท่ี้หมู่เจ็ด มีเหตตุน้ไมล้ม้ทบัขาหกั โทรหากูช้ีพแต่กูช้ีพไปชา้ เวลาจากช่วงเท่ียงไปหาบ่ายเป็นชั่วโมง กู้
ชีพไปคนเดียว จะกลบัมาน าคนไปช่วย พอดีมีอดีตผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่เป๊ียกมาช่วย ถา้เป็นอย่างอื่นตายก่อน
พอดี ผมก็เคยมาเขา้เวรกูช้ีพออกเหตไุปสามคน แต่นีก้็เป็นวนัราชการ ยงัไปก็ชา้แถมไปคนเดียว อยากให้
แกไ้ข ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านด ารงค ์ฮวดศรี ครบั 

นายด ารงค ์ฮวดศรี ส.อบต.หมูท่ี่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายด ารงค ์ฮวดศรี สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสาม การรือ้ถอนตอยคูาคืบหนา้ไปถึงไหน ผมเรียนถามเพราะจะ
ลงท านาแลว้เด๋ียวจะยากต่อการรือ้ถอน บางตอก็ใหญ่ ถนนสิงหไ์คล-อีเมง้ ส่วนถนนรอ่งหม-ูรอ่งโดนไปมา
สะดวกดี แต่ป้ายโครงการลม้ อยากใหไ้ปเก็บมาไวท่ี้อบต. ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านอทุร ทาสิมมา ครบั 

นางอุทร ทาสิมมา ส.อบต.หมูท่ี่แปด เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉันนางอทุร ทาสิมมา สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีแปด เกี่ยวกบัการเขา้เวรประจ าจดุตรวจ เรามีสองผลดัเวลา 
๐๖.๐๐-๑๔.๐๐ น.และผลดั ๑๔.๐๐-๒๒.๐๐ น. เราจะเลิกก่อนไดไ้หม ขอบคณุค่ะ 

 

  /นายวชิยั... 



๑๐ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ปกติจะอยู่ตลอดจดุตรวจโควิด-19 หนองแวงจะอยู่ตลอดบูรณาการ
ถึงส่ีทุ่ม ก าหนดพรก.ฉกุเฉินส่ีทุ่มถึงตีส่ีมีผูดู้แล ในส่วนสภาฯไม่มีส่วน การแสดงความเห็นสามารถแสดงได ้
แต่พิจารณาไม่ได ้เชิญท่านเสาร ์บุญพิโย ครบั 

นายเสาร ์บุญพิโย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผม นายเสาร ์บุญพิโย สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบหา้ ขอบคณุอบต.หนองแวงท าหนงัสือแจง้ไปต าบลป่าสงัขเ์ร่ือง
ฟารม์หมท่ีูส่งกล่ินเหม็นรบกวน ก็ไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุงใหดี้ขึน้ มีฟารม์เดียวท่ีอยู่ขา้งหนา้ไดม้าตรฐานดี 
แต่สองฟารม์ท่ีอยู่ขา้งในยงัไม่ดี ส่วนเร่ืองงบประมาณปีหกสาม ลงไปท าก็เยอะแต่ท่ีไม่ท าคือถนนคสล.หมู่ท่ี
สิบหา้ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ อยากใหท่้านปลดัช่วยเรง่รดัใหเ้ร็ว ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านบรรจง บญุมา ครบั 

นางบรรจง บุญมา ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพดิฉันนางบรรจง บุญมา สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีเกา้ ขอบคณุผูบ้ริหารท าถนนลกูรงัระหว่างปัทมานนทไ์ปท่ีนานาง
หนจูนัทร ์อ่อนสา และท่ีนานายทองใบ สทุธิโคตร แต่ยงัขาดท่อระบายน า้ ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านชยัศรี โฮงมาตย ์ครบั 

นายชัยศรี โฮงมาตย ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายชยัศรี โฮงมาตย ์สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีสิบสอง ฝากผ่านท่านประธานฯไปถึงท่านนายกฯ สนามกีฬา
กลางมีผูไ้ปเล่นทกุวนั อยากใหม้ีแสงสว่าง ไฟสกัดวงก็ไม่มี พี่นอ้งเดินทาง เยาวชนไปเล่นกีฬา มี
งบประมาณ ลงสกัสามจดุ ชว่งเกี่ยวขา้วพี่นอ้งไปใชส้นามกีฬาตากขา้ว ไฟฟา้ส่องสว่างก็ไม่ม ีขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ในส่วนปลดัฯปฏิบติัหนา้ท่ีนายกฯนะครบัใหใ้ชค้ านี ้ไม่ใช่
รกัษาการณ ์เชญิท่านปลดัฯครบั 

ส.ต.ต.ปรีชา ปามา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมสิบ
ต ารวจตรีปรีชา ปามา  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เร่ืองกูช้ีพฯจะสอบถามขอ้เท็จจริงกบัทาง
เจา้หนา้ท่ีดกู่อนนะครบั เร่ืองขดุตอยคูาถนนสายบา้นสิงหไ์คล-บา้นอีเมง้ เมื่อแผนเพิ่มเติมผ่านความ
เห็นชอบและประกาศใช ้ทางอบต.จะเรง่ด าเนินการ ส่วนป้ายจะแจง้เจา้หนา้ท่ีไปเก็บครบัเป็นปา้ยเก่า ใน
เร่ืองจดุตรวจเป็นงานนโยบาย ก็ใหผู้อ้ยู่จดุตรวจฯบริหารตามความจ าเป็นครบั เร่ืองท าหนงัสือไปอบต.ป่า
สงัขไ์ดป้ระสานโทรศพัทก์่อนท่ีจะแจง้เป็นหนงัสือก็ไดร้บัความรว่มมือดว้ยดี ในเร่ืองการท าโครงการตาม
ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีสองพนัหา้รอ้ยหกสิบสาม ทางอบต.จะจดัท าโครงการท่ีเป็นถนน
ดิน ลงลกูรงัก่อน เพราะหากไม่เรง่ท า ไปท าในช่วงท่ีฝนตกชกุก็จะมีปัญหาในการสญัจร ส่วนถนนคสล.ท า 

                      /ในหนา้... 



๑๑ 

ในหนา้ฝนก็สามารถด าเนินการได ้ทัง้นี ้ก็ขึน้อยู่กบัเงินรายไดว้่าเขา้มาเพียงพอท่ีจะด าเนินการตาม
โครงการฯไดห้รือไม่ดว้ย ส่วนความตอ้งการวางท่อและปัญหาเร่ืองระบบไฟฟ้าเด๋ียวผมจะลงพืน้ท่ีและนดั
หมายท่านสมาชิกฯลงพืน้ท่ีดว้ยกนั เพื่อดรูายละเอียดและประสานความยินยอมของพี่นอ้งประชาชนท่ีมี
พืน้ท่ีติดโครงการ และดูความเหมาะสมว่าจะใชง้บประมาณประเภทใด ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านรองปลดัฯครบั 

นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
ดิฉันนางบุญเลิศ ภษูาแกว้ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ไม่มีเบอร ์๑๖๖๙ ก็ประสานว่าชา้ 
ส่วนการลงท่อก็ตอ้งดคูวามยินยอมดว้ย ขอบคณุค่ะ 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ เชิญท่านประยน ปะสาวะโท ครบั 

นายประยน ปะสาวะโท ส.อบต.หมูท่ี่ ๗ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพผมนายประยน ปะสาวะโท 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงหมู่ท่ีเจ็ด ไม่อยู่แต่ไปคนเดียว จะกลบัมาเอาคนนานไป 
ท าไมไปคนเดียว พอดีมีแต่ผูส้งูอาย ุคนโดนไมท้ับขาหกัแดดรอ้นตอ้งน ารม่ไปกางให ้ขอบคณุครบั 

นายวิชัย แสนมาตร ประธานสภาฯ ขออภยัท่านประยนฯ ส่วนการเขา้เวรก็มีรายชือ่อยู ่ท่านปลดัฯคง
น าไปประสานการแกไ้ขในเร่ืองนี ้ท่ีประชมุมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครบั พดูมานานก็ปล่อยเพลิน ไม่ไดใ้หท่้าน
สมาชิกฯพกัการประชมุ ขอบคณุท่านสมาชิกสภาฯทกุท่านท่ีใหค้วามรว่มมือในการเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้
ขอปิดการประชมุ ส่วนการประชมุครัง้ท่ีสองจะแจง้เป็นหนงัสือเชิญประชมุอีกครัง้หน่ึง ขอบคณุครบั 

ปิดประชมุ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

ผู้บันทึกการประชุม 

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.    เลขานกุารสภาฯ 

(ปรีชา ปามา) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการฯ 

(นายชยัศรี โฮงมาตย)์ 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     

(นายทองดี ธิทา) 

             /(ลงชื่อ)... 



 

๑๒ 

  

(ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานกุาร 

(นายศกัด์ิ โยธาจนัทร)์ 

 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓  คร้ังที่ ๑ วันอังคาร ที ่๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับรองในการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๒ ในวัน
จันทร ์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแวง 

  

(ลงชื่อ)                ประธานสภาฯ   

          (นายวิชยั แสนมาตร) 


