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-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 

สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี ๒ ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ท่ี ๑๔ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลำ  ๐๙.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 
------------------- 

รำยชื่อผู้เขำ้ประชุม 
ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ ง ลำยมือช่ือ นมำยเนต ุ

1 ่ำยสมภำร นั่แหถลง ประธำ่สภำ อบต. สมภาร หันแถลง  
2 ่ำยโยธิ่  ่ำมฤทธ์ิ รองประธำ่สภำ อบต. โยธิน  นามฤทธ์ิ  
3 ่ำงอ ำไพร  วงศ์เงิ่ยวง เลขำุ่กำรสภำ อบต. อ าไพร  วงศ์เงินยวง  
4 ่ำยตุ๋ย  รุ งแหสง สมำชิกสภำ อบต. นมู  1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
5 ่ำงอรทัย   รุ งแหสง สมำชิกสภำ อบต. นมู  1 อรทัย   รุ่งแสง  
6 ่ำย่ำวำ  โสรส   สมำชิกสภำ อบต. นมู  2 นาวา  โสรส  
7 ่ำย่คริ่ทร์  แหก้วลอย สมำชิกสภำ อบต. นมู  2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 ่ำยสมพงษ์  เกษกร สมำชิกสภำ อบต. นมู  3 สมพงษ์  เกษกร  
9 ่ำยส ำรำญ  วงษ์ฮำม สมำชิกสภำ อบต. นมู  3 ส าราญ  วงษ์ฮาม  

10 ่ำยสมชิต  แหซ อึ้ง สมำชิกสภำ อบต. นมู  4 สมชิต  แซ่อึ้ง  
11 ่ำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ สมำชิกสภำ อบต. นมู  5 ปราณี  ค าโพธ์ิ  
12 ่ำยสุริยำ  รุ งแหสง สมำชิกสภำ อบต. นมู  6 สุริยา  รุ่งแสง  
13 ่ำยสุพรรณ  รุ งแหสง สมำชิกสภำ อบต. นมู  6 สุพรรณ  รุ่งแสง  
14 ่ำงเพ็ญ  ค ำเ่ตร สมำชิกสภำ อบต. นมู  7 เพ็ญ  ค าเนตร  
15 ่ำยสังวำล    เกษี สมำชิกสภำ อบต. นมู  7 สังวาล  เกษี  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ ง ลำยมือช่ือ นมำยเนต ุ

1 ่ำยมงคล  แหซ ซือ ่ำยก อบต. มงคล  แซ่ซือ  
2 ่ำยวิไลย์  ผ้ำ่้ ำฝ่ รอง่ำยก อบต. วิไลย์  ผ้าน้ าฝน  
3 ่ำยสะออ่  สุทธิส่ธ์ รอง่ำยก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
4 ่ำยรัศม ี รุ งแหสง เลขำุ่กำร่ำยก อบต. รัศม ี รุ่งแสง  
5 ่ำยสีนโยธิ่  แหก ่ดี ผู้อ ำ่วยกำรกองช ำง สีหโยธิน  แก่นดี  
6 ่ำงไพรวรรณ  แหซ อึ้ง ผู้อ ำ่วยกำรกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
7 ่ำง่ัย่ำ  พวงจั่ทร ์ ผู้อ ำ่วยกำรกองกำรศึกษำ นัยนา  พวงจันทร ์  
8 ่ำงวรลักษณ์  กั่นะบุตร ผู้อ ำ่วยกำรกองสวัสดิกำรฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  
9 ่ำงจิรฐำ  ปิยะวงษ์ นัวน่้ำส ำ่ักปลัด อบต. จิรฐา  ปิยะวงษ์  

10 ่ำงวัลยำ   บ้งพรม ่ิติกร วัลยา   บ้งพรม  
11 ่ำงลัดดำวัลย์  กฤษฎำกำรภิญโญ ่ักวิเครำะน์ฯ ลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ  
12 ่ำยเกษม  บุญออ่ ่ักจัดกำรงำ่ทั่วไปฯ เกษม  บญุออน  
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เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐ น. 
เมื่อถึงก ำน่ดเวลำ ๐๙.๐๐ ่. เลขำุ่กำรสภำฯ   ่ำงอ ำไพร  วงศ์เงิ่ยวง ได้ส งสัญญำณใน้สมำชิกสภำฯ เข้ำน้องประชุม 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแหล้ว ่ำยสมภำร นั่แหถลง ประธำ่สภำองค์กำรบรินำรส ว่
ต ำบลน่องค้ำ ได้กล ำวเปิดกำรประชุมแหละด ำเ่ิ่กำรประชุม ตำมระเบียบวำระกำร
ประชุม ดัง่ี้ 

ประธำ่สภำฯ - คณะผู้บรินำร สมำชิกสภำฯ เจ้ำน่้ำที่แหล้วก็ผู้เข้ำร วมประชุมที่ทรงเกียรติที่เคำรพ
ทุกท ำ่ วั่่ี้ อ ำเภอพยุห์ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรให้เรียกประชุมวิสำมัญได้  จึง
อำศัยอ ำ่ำจตำมควำม่ัยมำตรำ 55 แหน งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลแหละองค์กำร
บรินำรส ว่ต ำบล พ.ศ. 2537 แหละที่แหก้ไขเพิ่มเติมจ่ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
เรียกประชุมสภำองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 
2562 ใ่วั่ศุกร์ที่ 14 มิถุ่ำย่ พ.ศ. 2562 ตั้งแหต  เวลำ 09.00 ่. เป็่ต้่ไป     
ณ น้องประชุมองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ อ ำเภอพยุน์ จังนวัดศรีสะเกษ วั่่ี้
ผมได้เชิญ สมำชิกสภำฯ ทุกท ำ่ ได้เข้ำร วมประชุม สมัยวิสำมัญใ่ครั้ง่ี้ ก็จะขอเริ่ม
กำรประชุม ตำมระเบียบวำระดัง่ี้  

ระเบียบวำระที่ ๑   - เรื่องที่จะแหจ้งใน้ที่ประชุมได้รับทรำบวั่่้ี ก็มีนลำยเรื่องด้วยกั่ที่ไม ได้ 
บรรจุเข้ำใ่ระเบียบวำระ ก็ขออุ่ญำตแหจ้งใน้ที่ประชุมได้รับทรำบ 
- กำรก ำจัดวัชพืช บริเวณล ำน้วยแหฮด ใ่วั่ที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ที่ผ ำ่มำ 
ตำมโครงกำรประชำรัฐร วมใจ คลองสวย่้ ำใสไร้ผักตบชวำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ อ ำเภอพยุน์  จังนวัดศรีสะเกษ 
ต้องขอขอบคุณทุกท ำ่ที่ร วมแหรงร วมใจกั่เพื่อฟื้่ฟูแหละพัฒ่ำล ำ่้ ำคูคลองเพื่อ
สิ่งแหวดล้อมแหละพัฒ่ำคุณภำพชีวิต รวมทั้ งก ำจัดวัชพืชต ำงๆ ตลอดจ่เกิด
กระบว่กำรมีส ว่ร วมของประชำช่ใ่กำรร วมอุ่รักษ์ บ ำรุงรักษำ แหละใช้ประโยช่์
จำกแหนล ง่้ ำอย ำงยั่งยื่แหละมีควำมสุข โดยบูรณำกำรร วมกั่กับส ว่รำชกำรที่
เกี่ยวข้องแหละจิตอำสำใ่พื้่ที่ใ่กำรก ำจัดวัชพืชแหละปรับปรุงภูมิทัศ่์ล ำน้วยแหฮดใน้
สะอำดสวยงำม 
- พ่ักงำ่ส ว่ต ำบลโอ่ (ย้ำย) จ ำ่ว่ 2 ท ำ่ ด้วยกั่ คือ ต ำแหน่ ง่ักจัดกำรงำ่
ทั่วไป สังกัดส ำ่ักงำ่ปลัดองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำของเรำ ย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่ ง่ักจัดกำรงำ่ทั่วไป สังกัดส ำ่ักงำ่ปลัดเทศบำลเมืองศรีสะเกษ อ ำเภอเมือง   
ศรีสะเกษ จังนวัดศรีสะเกษ แหละอีกท ำ่น่ึ่ง คือ ต ำแหน่ ง่ักวิชำกำรเงิ่แหละบัญชี 
สังกัดกองคลงัองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำของเรำ ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ ง่ักวิชำกำร
เงิ่แหละบัญชี สังกัดกองคลังองค์กำรบรนิำรส ว่ต ำบลปรำสำทเยอ อ ำเภอไพรบึง จังนวัด
ศรีสะเกษ  ใ่วั่ที่ 17 มิถุ่ำย่ 2562 ตำมมติ ก.อบต.จงันวัดศรีสะเกษ ก็ขอเรีย่เชิญ 
ท ำ่เกษม บุญออ่ แหละท ำ่สมจิตต์ เดือ่เพ็ง ไดก้ล ำวควำมรู้สึกก อ่โอ่ย้ำย ขอเรีย่
เชิญครับ  
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่ำยเกษม บุญออ่   - เรีย่ท ำ่ประธำ่สภำฯ ที่เคำรพ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท ำ่ แหละ 
(่ักจัดกำรงำ่ฯ) ผู้เข้ำร วมประชุม ผม ่ำยเกษม บุญออ่ ต ำแหน่ ง่ักจัดกำรงำ่ทั่วไปช ำ่ำญกำร 

อบต.น่องค้ำ ก็ต้องขอบคุณท ำ่คณะผู้บรินำร ท ำ่ประธำ่สภำ ท ำ่สมำชิกสภำฯ 
ท ำ่ปลัด ตลอดจ่เพื่อ่ๆ พ่ักงำ่ส ว่ต ำบล อบต.น่องค้ำ ทุกท ำ่ที่ใน้ควำมรัก 
ควำมอบอุ ่ตลอดจ่กำรปฏิบัติงำ่ที่ อบต.น่องค้ำ ที่ผ ำ่มำครับ 

ประธำ่สภำฯ - ยังไงก็ขอใน้พ่ักงำ่ทั้งสองท ำ่เจริญรุ งเรืองใ่น่้ำที่กำรงำ่ แหละแหวะมำเยี่ยม
เยีย่ทีมงำ่องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำของเรำด้วยครับ  

ที่ประชุม    -รับทรำบ- 
ระเบียบวำระที่ ๒   - เรื่องรับรองรำยงำ่กำรประชุมสภำองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖2 เมื่อวั่จั่ทร์ที่ 2๙ เมษำย่ พ.ศ. ๒๕๖2 ก็ขอเรีย่
เชิญสมำชิกสภำฯ ทุกท ำ่  ได้ตรวจสอบดูว ำบั่ทึกรำยงำ่กำรประชุมสภำฯ เมื่อวั่
จั่ทร์ที่ 2๙ เมษำย่ พ.ศ. ๒๕๖2 ตำมที่ท ำ่ได้อภิปรำยไป มีตรงไน่ที่ขำดตก
บกพร อง พิมพ์ผิดนรือจะขอแหก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรีย่เชิญครับ 

ประธำ่สภำฯ - เมื่อสมำชิกทุกท ำ่อ ำ่ตำมส ำเ่ำรำยงำ่กำรประชุมที่แหจกใน้มสีมำชิกท ำ่ใดสงสยั
นรือไม  มีไนมครับ ถ้ำไม มีผมจะขอถำมมติเลย่ะครับ 
- ท ำ่ใดเน็่สมควรรับรองรำยงำ่กำรประชุมองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖2 เมื่อวั่จั่ทร์ที่ 2๙ เมษำย่ พ.ศ. ๒๕๖2 โปรดยกมือ
ข้ึ่เน่ือศีรษะด้วยครับ 

ที่ประชุม  - มีมต ิ      รับรอง      13      เสียง 
             ไม รับรอง        -       เสียง 
                                         งดออกเสียง      1      เสียง           
ระเบียบวำระที่ ๓   - เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

๓.๑) ญัตติกำรพิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เพื่อใน้สภำองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ ใน้ควำมเน็่ชอบ ดัง่ั้่ก็ขอใน้ทำง
คณะผู้บรินำรได้ช้ีแหจงใน้กับทำงสมำชิกสภำฯ ได้รับทรำบ  ขอเรีย่เชิญครับ 

่ำยมงคล แหซ ซือ    - เรีย่ท ำ่ประธำ่สภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท ำ่ ขอเชิญ ่ำงลัดดำวัลย์  
(่ำยก อบต.น่องค้ำ)   กฤษฎำกำรภิญโญ ่ักวิเครำะน์่โยบำยแหละแหผ่ช ำ่ำญกำร รำยงำ่รำยละเอียดครับ  
่ักวิเครำะน์ฯ ตำมน่ังสือกระทรวงมนำดไทย ด ว่ที่สุด ที่  มท 0810.3/ว2931 ลงวั่ที่  15 

พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแห่วทำงกำรทบทว่แหผ่พัฒ่ำท้องถ่ิ่ (พ.ศ. 2561 - 
2565) ขององค์กรปกครองส ว่ท้องถ่ิ่ แหจ้งแห่วทำงพร้อมทั้งก ำน่ดระยะเวลำ         
ใน้องค์กรปกครองส ว่ท้องถ่ิ่ทบทว่แหผ่พัฒ่ำท้องถ่ิ่เป็่ระยะเวลำน้ำปี           
(พ.ศ. 2561 – 2565) ใน้แหล้วเสร็จภำยใ่วั่ที่  15 มิถุ่ำย่ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
คณะกรรมกำรพัฒ่ำท้องถ่ิ่ขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ ได้ด ำเ่ิ่กำรตำม
ข้ั่ตอ่กำรทบทว่แหผ่พัฒ่ำท้องถ่ิ่ พ.ศ. 2561 – 2565 เรียบร้อยแหล้ว จึงเส่อ
ผู้บรินำรท้องถ่ิ่ เพื่อใน้สภำองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ ใน้ควำมเน็่ชอบ ร ำง
แหผ่พัฒ่ำท้องถ่ิ่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ 
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อ ำเภอพยุน์ จังนวัดศรีสะเกษ รำยละเอียดดังเอกสำรที่ได้แหจกใน้ท ำ่ประธำ่สภำฯ 
สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท ำ่ค ะ 

ประธำ่สภำฯ - เมื่อสมำชิกทุกท ำ่อ ำ่ร ำงแหผ่พัฒ่ำท้องถ่ิ่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำที่แหจกใน้เป็่เวลำพอสมควรแหล้ว มีสมำชิกท ำ่ใด
สงสัยนรือไม  มีไนมครับ ถ้ำไม มีผมจะขอถำมมติเลย่ะครับ 
- ท ำ่ใดเน็่ชอบสมควรร ำงแหผ่พัฒ่ำท้องถ่ิ่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กำร
บรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ อ ำเภอพยุน์ จังนวัดศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึ่เน่ือศีรษะ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เน็่ชอบ     13  เสียง  
   - ไม เน็่ชอบ    0  เสียง  
   - ไม เข้ำประชุม  0  เสียง   
ประธำ่สภำฯ - เมื่อสมำชิกทุกท ำ่ไดเ้น็่ ชอบแหผ่พฒั่ำท้องถ่ิ่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กำร

บรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ อ ำเภอพยุน์ จังนวัดศรีสะเกษ เรียบร้อยแหล้ว ก็ขอใน้ท ำ่
ผู้บรินำรท้องถ่ิ่พิจำรณำอุ่มัติแหละประกำศใช้แหผ่พัฒ่ำท้องถ่ิ่  (พ.ศ.2561 – 
2565) แหละรำยงำ่ท ำ่่ำยอ ำเภอพยุน์เพื่อทรำบแหละพิจำรณำด ำเ่ิ่กำรใ่ส ว่ของ
โครงกำรที่เกิ่ศักยภำพองค์กรปกครองท้องถ่ิ่ เพื่อ่ ำเส่อใ่ระดับจังนวัดต อไปครับ 
๓.2) ญัตติกำรพิจำรณำเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 
เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อใน้สภำองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ ใน้ควำมเน็่ชอบ ดัง่ั้่ก็ขอใน้ทำง
คณะผู้บรินำรได้ช้ีแหจงใน้กับทำงสมำชิกสภำฯ ได้รับทรำบ ขอเรีย่เชิญครับ 

เลขำุ่กำรสภำฯ    - ก อ่ที่จะเข้ำสู กำรพิจำรณำร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบล ขอช้ีแหจงว ำ 
ตำมระเบียบกระทรวงมนำดไทย ว ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิ่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
แหก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๔๕ ก ำน่ดว ำ ญัตติร ำงข้อบัญญัติ          
ที่ประชุมสภำท้องถ่ิ่ต้องพิจำรณำเป็่สำมวำระ แหต ที่ประชุมสภำท้องถ่ิ่จะอุ่มัติ        
ใน้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ ใ่กำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บรินำรท้องถ่ิ่
นรือสมำชิกสภำท้องถ่ิ่จ ำ่ว่ไม ่้อยกว ำน่ึ่งใ่สำมของจ ำ่ว่ผู้ที่อยู ใ่ที่ประชุม      
จะเป็่ผู้เส่อก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำท้องถ่ิ่อุ่มัติใน้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแหล้ว 
กำรพิจำรณำวำระที่สอง่ั้่ใน้ที่ประชุมสภำท้องถ่ิ่เป็่กรรมกำรแหปรญัตติเต็มสภำ โดย
ใน้ประธำ่ที่ประชุมเป็่ประธำ่คณะกรรมกำรแหปรญัตติ จึงขอสอบถำมที่ประชุมว ำจะ
เส่อใน้พิจำรณำร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ สำมวำระรวดเดียว
นรือไม  

่ำยมงคล  แหซ ซือ   - ผมขอเส่อใน้พิจำรณำร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ สำมวำระ 
(่ำยก อบต.น่องค้ำ)   รวดเดียว ครับ เ่ื่องจำกเป็่ข้อบัญญัติต ำบลที่ไม ใช ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ ำย 

ประจ ำปี  แหละสำมำรถพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวครับ 
ประธำ่สภำฯ   - มีสมำชิกสภำฯ ท ำ่ใดจะเส่อใน้เป็่อย ำงอื่่นรือไม   
ที่ประชุม    -ไม มี- 
ประธำ่สภำฯ - ถ้ำที่ประชุมไม มีสมำชิกสภำฯ ท ำ่ใดเส่อใน้เป็่อย ำงอื่่ ผมขอมติที่ประชุมสภำฯ 

อุ่มัติใน้พิจำรณำร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ สำมวำระรวดเดียว
โดยกำรยกมือข้ึ่เน่ือศรีษะครับ 



-5- 
 

มติที่ประชุม   - เน็่ชอบ     13  เสียง  
   - ไม เน็่ชอบ    0  เสียง  
   - ไม เข้ำประชุม  0  เสียง 
                              กำรพิจำรณำเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติต ำบลหนองค้ำ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำร 

และกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำรพิจำรณำในวำระที่หน่ึง 

ประธำ่สภำฯ   - ขอเชิญท ำ่่ำยกองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ ช้ีแหจงรำยละเอียดต อที่ประชุม 
ทรำบเพื่อพิจำรณำว ำจะรับนลักกำรแหน งร ำงข้อบัญญัติ่้ีนรือไม   

่ำยก อบต.น่องค้ำ   - เรีย่ท ำ่ประธำ่สภำฯ แหละสมำชิกสภำฯ ทุกท ำ่ขอเชิญ ่ำงวัลยำ บ้งพรม  
่ิติกรช ำ่ำญกำร เป็่ผู้ช้ีแหจงรำยละเอียด ครับ  

่ิติกรฯ   เรีย่ท ำ่ประธำ่สภำฯ แหละสมำชิกสภำฯ คณะผู้บรินำร ผอ.ทุกกอง ค ะ   
ร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำรกิจกำรแหละกำร 
บ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับ่ี ้เพื่อใน้ที่ประชุมสภำองค์กำรบรินำร 
ส ว่ต ำบลน่องค้ำได้พิจำรณำใ่สมัยประชุม่ี้ สืบเ่ื่องจำกคณะกรรมกำรบรินำร
กิจกำรแหละบ ำรุงรักษำระบบประปำนมู บ้ำ่ บ้ำ่บก นมู ที่ ๔ แหละบ้ำ่โพธ์ิ่้อย นมู ที่  
๕  ได้แหจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรินำรกิจกำรแหละบ ำรุงรักษำระบบประปำ
นมู บ้ำ่ เมื่อวั่ที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็่เอกฉั่ท์ใน้องค์กำร
บรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เป็่ผู้ด ำเ่ิ่กำรบรินำรจัดกำรประปำนมู บ้ำ่ เ่ื่องจำก
คณะกรรมกำรบรินำรกิจกำรแหละบ ำรุงรักษำระบบประปำนมู บ้ำ่ไม มีควำมพร้อมใ่
กำรบรินำรกิจกำรระบบประปำนมู บ้ำ่ได้ ทั้ง่ี้ องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ 
จึงได้ด ำเ่ิ่กำรขอท ำควำมตกลงกับผู้ว ำรำชกำรจังนวัดศรีสะเกษ เพื่อขอยกเว้่กำร
ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อ ๑๖ แหน งระเบียบกระทรวงมนำดไทย ว ำด้วยกำรบรินำร
กิจกำรแหละกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำนมู บ้ำ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใน้องค์กำรบรินำร
ส ว่ต ำบลน่องค้ำบรินำรจดักำรระบบประปำนมู บ้ำ่ บ้ำ่บก นมู ที่ ๔ แหละบ้ำ่โพธ์ิ
่้อย นมู ที่ ๕ ไปพลำงก อ่ แหละจะได้ด ำเ่ิ่กำรท ำควำมเข้ำใจแหละจัดใน้ประชำช่
เ ข้ำมำมีส ว่ร วมใ่กำรบรินำรกิจกำรประปำนมู บ้ ำ่  โดยเลื อกตั้ งคณะ
กรรมกำรบรินำรกจิกำรแหละบ ำรุงรักษำระบบประปำนมู บ้ำ่เพื่อเข้ำมำบรินำรกิจกำร
ประปำนมู บ้ำ่ใ่โอกำสต อไป ดัง่ั้่ องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ จึง
จ ำเป็่ต้องจัดท ำร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำร
กิจกำรแหละกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ใ่กำรบรินำรกิจกำร
ประปำดังกล ำวข้ำงต้่ ซึ่ง ได้เส่อบั่ทึกนลักกำรแหละเนตุผลใ่กำรเส่อร ำง
ข้อบัญญัติดังกล ำวมำด้วยแหล้ว ดัง่ี้ 
หลักกำร เพื่อใน้องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ ได้มีข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่
ต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำรกิจกำรประปำ องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ พ.ศ. 
2562 ไว้เป็่นลักใ่กำรด ำเ่ิ่กิจกำรประปำ เพื่อคุ้มครองแหละควบคุมคุณภำพ
่้ ำประปำใน้เนมำะสมส ำนรับใช้อุปโภคแหละบริโภคใ่ครัวเรือ่ แหละบริกำร่้ ำสะอำด
ใน้กับประชำช่ได้อย ำงเพียงพอกับควำมต้องกำรประกอบกับเพื่อเป็่รำยได้ขององค์กำร
บรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เพื่อ่ ำไปใช้จ ำยใ่กิจกำรต ำง ๆ แหละบริกำรสำธำรณะ
ประโยช่์แหก ประชำช่ตำมอ ำ่ำจน่้ำที่ขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ จึงตรำ
ข้อบัญญัติ่้ี  
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เหตุผล เ่ื่องจำกเป็่กำรสมควรทีจ่ะปรับปรุงข้อบญัญตัิองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบล  เรื่อง  
กำรบรินำรกิจกำรประปำ  องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘  ใน้มีควำม
เนมำะสมแหละสอดคล้องกับต้่ทุ่กำรผลิต่้ ำประปำขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบล  
น่องค้ำ  ใ่ปัจจุบั่ เพื่อประโยช่์ใ่กำรจัดใน้มี่้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคที่เพียงพอแหก 
ประชำช่ใ่เขตองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ  ซึ่งมำตรำ ๖๘ (๑)  มำตรำ  ๗๑  
แหละมำตรำ ๗๓  แหน งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลแหละองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ แหก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  ใน้กระท ำได้โดยกำรตรำเป็่ข้อบัญญัติ  
จึงตรำข้อบัญญัติ่้ี 

ประธำ่สภำฯ   - ตำมที่ท ำ่่ำยกองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ มอบใน้ ่ำงวัลยำ บ้งพรม  
่ิติกรช ำ่ำญกำร ได้ช้ีแหจงนลักกำรแหละเนตุผลใ่กำรจัดท ำร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำร
ส ว่ต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำรกิจกำรแหละกำรบ ำรงุรักษำระบบประปำ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ใน้ที่ประชุมทรำบเพื่อพิจำรณำเรียบรอ้ยแหล้ว มีสมำชิกสภำ ฯ ท ำ่ใดต้องกำรจะอภิปรำย
นรือไม  

ที่ประชุม   -ไม มี- 
ประธำ่สภำฯ   - ถ้ำที่ประชุมไม มีสมำชิกสภำฯ ท ำ่ใดต้องกำรจะอภิปรำยร ำงข้อบัญญัติองค์กำร 

บรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำรกิจกำรแหละกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผมขอมติว ำจะรับนลักกำรแหน งร ำงข้อบัญญัติ่้ีนรือไม  

มติที่ประชุม   - รับนลักกำร     ๑๓  เสียง  
   - ไม รับนลักกำร    0  เสียง  
   - ไม เข้ำประชุม     0  เสียง 
 

เวลำ 12.00 น.    -พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน- 
เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น. 

กำรพิจำรณำในวำระที่สอง 
ประธำ่สภำฯ   - ใ่กำรพิจำรณำญัตติร ำงข้อบัญญัติวำระที่สองใน้ที่ประชุมสภำท้องถ่ิ่เป็่กรรมกำร 

แหปรญัตติเต็มสภำ โดยใน้ประธำ่ที่ประชุมเป็่ประธำ่คณะกรรมกำรแหปรญัตติ แหละ
ใน้ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแหปรญัตติที่คณะกรรมกำรแหปรญัตติแหก้ไข
เท ำ่ั้่ ซึ่งร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำรกิจกำรแหละ
กำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓๒ ข้อ แหละที่ประชุมสภำ
องค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เป็่กรรมกำรแหปรญัตติเต็มสภำ มีผู้ใดจะเส่อค ำ
แหปรญัตติใ่ข้อใดนรือไม  ใน้ยกมือเส่อใ่ที่ประชุมได้เลย่ะครับ (พิจำรณำตำมร ำงฯ
ที่ได้แหจกใน้ที่ประชุมไว้แหล้ว) 

ที่ประชุม   -พิจำรณำร ำงฯ ดังกล ำวละเอียดแหล้วเป็่เวลำพอสมควร ไม มีสมำชิกสภำฯ ท ำ่ใด 
       ประสงค์ที่จะเส่อค ำแหปรญัตติ 
ประธำ่สภำฯ   - เมื่อไม มีท ำ่ใดเส่อค ำแหปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมใน้คงร ำงข้อบัญญัติองค์กำร 

บรินำรต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำรกิจกำรแหละกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตำมที่ผู้บรินำรเส่อ โดยกำรยกมือข้ึ่เน่ือศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุม    - คงไว้             ๑๓  เสียง   
                 - ตัดออก            0  เสียง   

- ไม เข้ำประชุม      0  เสียง   
ประธำ่สภำฯ   - ถือว ำที่ประชุมมีมติเป็ เ่อกฉั่ท์ใน้คงร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรต ำบลน่องค้ำ  

เรื่อง กำรบรินำรกิจกำรแหละกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่ผู้บรินำรเส่อ 
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กำรพิจำรณำในวำระที่สำม 
ประธำ่สภำฯ   - ใ่กำรพิจำรณำร ำงข้อบัญญัติองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำร 

กิจกำรแหละกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ.  ๒๕๖๒ วำระที่สำม ตำมระเบียบ
กระทรวงมนำดไทย ว ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิ่ พ.ศ.๒๕๔๗ แหก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นมวด ๓ ว ำด้วยเรื่องญัตติ ข้อ ๕๒ ก ำน่ดว ำ 
กำรพิจำรณำร ำงข้อบัญญัติใ่วำระที่สำม ไม มีกำรอภิปรำย เว้่แหต ที่ประชุมสภำ
ท้องถ่ิ่จะได้ลงมติใน้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเนตุผลอั่สมควรใ่กำรพิจำรณำวำระ่ี้     
ใน้ที่ประชุมสภำท้องถ่ิ่ลงมติใน้ตรำเป็่ข้อบัญญัตินรือไม  ดัง่ั้่ จึงขอสอบถำม        
ที่ประชุมว ำมีสมำชิกสภำท ำ่ใดประสงค์จะเส่อใน้มีกำรอภิปรำยนรือไม  

ที่ประชุม    - ไม มีสมำชิกสภำ ฯ ท ำ่ใดเส่อใน้มีกำรอภิปรำยเพิ่มเติมอีก 
ประธำ่สภำฯ   - ถ้ำที่ประชุมไม มีสมำชิกสภำฯ ท ำ่ใดเส่อใน้มีกำรอภิปรำย ผมจะขอมติที่ประชุม 

เน็่ชอบใน้ตรำเป็่ ข้อบญัญตัิองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ เรื่อง กำรบรินำรกิจกำร
แหละกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำรยกมือข้ึ่เน่ือศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุม   -  เน็่ชอบ      ๑๓  เสียง  
   -  ไม เน็่ชอบ     0  เสียง  

-  ไม เข้ำประชุม   0  เสียง   
๓.3) ญัตติกำรพิจำรณำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 เพื่อใน้สภำองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ พิจำรณำอุ่มัติ ดัง่ั้่ก็ขอใน้
ทำงคณะผู้บรินำรได้ช้ีแหจงใน้กับทำงสมำชิกสภำฯ ได้รับทรำบ  ขอเรีย่เชิญครับ 

่ำยมงคล แหซ ซือ    - เรีย่ท ำ่ประธำ่สภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท ำ่ ใ่ญัตติกำรขอโอ่ 
(่ำยก อบต.น่องค้ำ)   งบประมำณรำยจ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ขอโอ่งบประมำณใ่นมวด  

ค ำครุภัณฑ์ แหละค ำที่ดิ่แหละสิ่งก อสร้ำง ซึ่งเป็่อ ำ่ำจของสภำท้องถ่ิ่อุ่มัติ ซึ่งกระผม
ได้เส่อญัตติเร งด ว่ต อท ำ่ประธำ่สภำฯ โดยมีเรื่องขอโอ่เพิ่มตั้งจ ำยรำยกำรในม  
จ ำ่ว่ 2 รำยกำร คือ  
(1) ส ำ่ักงำ่ปลัด อบต. ขอโอ่เพิ่ม รำยกำร อุปกรณ์อ ำ่บัตรแหบบอเ่กประสงค์ 

(Smart Card Reader)  จ ำ่ว่ 3,5๐๐.-บำท  
(2) กองช ำง ขอโอ่เพิ่ม รำยกำร โครงกำรปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที่ 10  

จ ำ่ว่ 250,0๐๐.-บำท 
ก็จะได้มอบใน้น่ วยงำ่นัวน่้ำส ำ่ักปลัดเป็่ผู้ช้ีแหจงรำยละเอียดต อไปครับ เริ่มจำก
ส ำ่ักงำ่ปลัด อบต. ก อ่ แหล้วจึงต อด้วย กองช ำง ขอเชิญ นัวน่้ำส ำ่ักปลัด อบต. 
ช้ีแหจงครับ 

่ำงจิรฐำ ปิยะวงษ์ 1. ส ำนักงำนปลัด อบต. 
ตำมน่ังสืออ ำเภอพยุน์ ที่ ศก 0023.16/ว1636 ลงวั่ที่ 5 มิถุ่ำย่ 2562 เรื่อง 
กำรจัดซื้ออุปกรณ์อ ำ่บัตรแหบบอเ่กประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กร
ปกครองส ว่ท้องถ่ิ่ แหจ้งใน้องค์กรปกครองส ว่ท้องถ่ิ่จัดซื้ออุปกรณ์อ ำ่บัตรแหบบ
อเ่กประสงค์ (Smart Card Reader) ใน้ครบทุกแหน ง โดยใน้แหล้วเสร็จภำยใ่เดือ่
มิถุ่ำย่ พ.ศ. 2562 แหละรำยงำ่ผลกำรด ำเ่ิ่กำรใน้จังนวัดทรำบภำยใ่วั่ที่ 5 
กรกฎำคม 2562 แหต ปรำกฏว ำไม ได้ตั้งจ ำยงบประมำณไว้ ดัง่ั้่เพื่อใน้มีงบประมำณ
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ส ำนรับค ำใช้จ ำยดังกล ำว จึงจ ำเป็่ต้องโอ่ตั้งจ ำยรำยกำรในม  จ ำ่ว่ 1 รำยกำร แหละ
โอ่ลด 1 รำยกำร รำยละเอียดดังต อไป่ี้  

   โอนลด 
   ข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. แหผ่งำ่สำธำรณสุข งำ่บริกำรสำธำรณสุขแหละงำ่สำธำรณสุขอื่่ งบด ำเ่ิ่งำ่ 
นมวดค ำวัสด ุประเภท วัสดุวิทยำศำสตรน์รอืกำรแหพทย์ ตั้งจ ำยไว้ 70,๐๐๐.-บำท  
มียอดงบประมำณคงเนลอื เป็่เงิ่ 14,7๐๐.-บำท โอ่ลด 3,5๐๐.-บำท คงเนลอื 
งบประมำณนลงัโอ่  11,200.-บำท  
รวมโอ่ลดทั้งสิ้่ จ ำ่ว่ 3,5๐๐.-บำท (สำมพั่น้ำร้อยบำทถ้ว่) 
โอนเพ่ิมตั้งจ่ำยรำยกำรใหม ่
1. แหผ่งำ่บรินำรงำ่ทั่วไป งำ่บรนิำรทั่วไป งบลงทุ่ นมวดค ำครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ส ำ่ักงำ่ รำยกำร อุปกรณ์อ ำ่บัตรแหบบอเ่กประสงค์ (Smart Card  
Reader)  จ ำ่ว่ 3,5๐๐.-บำท  
รวมโอ่เพิ่มทัง้สิ้่ จ ำ่ว่ 3,5๐๐.-บำท (สำมพั่น้ำร้อยบำทถ้ว่) 

 รำยละเอียดดังเอกสำรได้แหจกในท้ ำ่ประธำ่สภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท ำ่ค ะ 
ประธำ่สภำฯ - เมื่อสมำชิกทุกท ำ่ตรวจดูรำยละเอียดของบัญชีโอ่งบประมำณรำยจ ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ โดยส ำ่ักงำ่ปลัด 
อบต. ที่แหจกใน้เป็่เวลำพอสมควรแหล้ว มีสมำชิกท ำ่ใดสงสัยนรือไม  มีไนมครับ ถ้ำไม 
มีผมจะขอถำมมติเลย่ะครับ 
- ท ำ่ใดพิจำรณำอุ่มัติกำรโอ่งบประมำณรำยจ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 นมวดค ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำ่ักงำ่ รำยกำร อุปกรณ์อ ำ่บัตรแหบบ
อเ่กประสงค์ (Smart Card Reader)  จ ำ่ว่ 3,5๐๐.-บำท ขององค์กำรบรินำร
ส ว่ต ำบลน่องค้ำ อ ำเภอพยุน์ จังนวัดศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึ่เน่ือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เน็่ชอบ     13  เสียง  
   - ไม เน็่ชอบ    0  เสียง  
   - ไม เข้ำประชุม  0  เสียง  
่ำยสีนโยธิ่ แหก ่ดี 2. กองช่ำง 

สืบเ่ื่องจำกซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถ่่ทำงเข้ำองค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ 
ซึ่งก อสร้ำงมำ่ำ่เกิดช ำรุด ไม สวยงำมต อผูพ้บเน็่ที่สญัจรผ ำ่ไปมำ รวมถึงใ่ปี่ี้เป็่ปี
มนำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ใ่สมเด็จพระเจ้ำอยู นัวมนำวชิรำลงกรณ บดิ่ทร
เทพยวรำงกูร ตำมน่ังสือด ว่ที่สุด ที่ ศก 2018/1250 ลงวั่ที่  เมษำย่ 2562 
อ ำเภอพยุน์ แหจ้งว ำกระทรวงมนำดไทย ได้รับมอบใน้เป็่น่ วยงำ่นลักใ่กำรด ำเ่ิ่
โครงกำรแหละกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เ่ื่องใ่โอกำสมนำมงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก แหต ปรำกฏว ำไม ได้ตั้งจ ำยงบประมำณไว้ ดัง่ั้่เพื่อใน้มีงบประมำณส ำนรับ
ค ำใช้จ ำยดังกล ำว จึงจ ำเป็่ต้องโอ่ตั้งจ ำยรำยกำรในม  จ ำ่ว่ 1 รำยกำร แหละโอ่ลด 
3 รำยกำร รำยละเอียดดังต อไป่ี้  

   โอนลด 
   ข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. แหผ่งำ่เคนะแหละชุมช่ งำ่ไฟฟ้ำถ่่ งบเงิ่อุดนุ่่ นมวดเงิ่อุดนุ่่
ประเภท เงิ่อุดนุ่่ส ว่รำชกำร รำยกำร อุดนุ่่ไฟฟ้ำส ว่ภูมิภำคจังนวัด          
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ศรีสะเกษ  ตั้งจ ำยไว้ 1,130,๐๐๐.-บำท มียอดงบประมำณคงเนลือ เป็่เงิ่ 
208,606.02 บำท โอ่ลด 200,0๐๐.-บำท คงเนลืองบประมำณนลงัโอ่  
8,606.02 บำท  
2. แหผ่งำ่เคนะแหละชุมช่ งำ่ไฟฟ้ำถ่่ งบลงทุ่ นมวดค ำที่ดิ่แหละสิง่ก อสร้ำง 
ประเภทค ำก อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร รำยกำรโครงกำรก อสรำ้งถ่่คอ่กรีตเสริม
เนล็ก บ้ำ่บก นมู ที่ 4 ต.น่องค้ำ - บ้ำ่น่องยว่ นมู ที่ 4 ต.วังนิ่ ตั้งจ ำยไว้  
447,000.-บำท มียอดงบประมำณคงเนลือ เป็่เงิ่ 29,000.-บำท โอ่ลด  
20,0๐๐.-บำท คงเนลืองบประมำณนลังโอ่  9,000.-บำท 
3. แหผ่งำ่เคนะแหละชุมช่ งำ่ไฟฟ้ำถ่่ งบลงทุ่ นมวดค ำที่ดิ่แหละสิง่ก อสร้ำง 
ประเภทค ำก อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร รำยกำรโครงกำรปรับปรุงถ่่ลงนิ่คลุกถ่่
เพื่อกำรเกษตรบ้ำ่น่องออ นมู ที่ 3 ตั้งจ ำยไว้  450,000.-บำท มียอดงบประมำณ
คงเนลือ เป็่เงิ่ 39,400.-บำท โอ่ลด 30,0๐๐.-บำท คงเนลืองบประมำณนลัง
โอ่  9,400.-บำท 
รวมโอ่ลดทั้งสิ้่ จ ำ่ว่ 250,0๐๐.-บำท (สองแหส่น้ำนมื่่ บำทถ้ว่) 
โอนเพ่ิมตั้งจ่ำยรำยกำรใหม ่
1. แหผ่งำ่เคนะแหละชุมช่ งำ่ไฟฟ้ำถ่่ งบลงทุ่ นมวดค ำที่ดิ่แหละสิง่ก อสร้ำง 
ประเภทค ำบ ำรงุรกัษำแหละปรับปรุงที่ดิ่แหละสิง่ก อสร้ำง รำยกำร โครงกำรปรบัปรุง         
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที่ 10  จ ำ่ว่ 250,0๐๐.-บำท  
รวมโอ่เพิ่มทัง้สิ้่ จ ำ่ว่ 250,0๐๐.-บำท (สองแหส่น้ำนมื่่บำทถ้ว่) 

 รำยละเอียดดังเอกสำรได้แหจกใน้ท ำ่ประธำ่สภำฯ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท ำ่ 
ประธำ่สภำฯ - เมื่อสมำชิกทุกท ำ่ตรวจดูรำยละเอียดของบัญชีโอ่งบประมำณรำยจ ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ โดยกองช ำง ที่แหจก
ใน้เป็่เวลำพอสมควรแหล้ว มีสมำชิกท ำ่ใดสงสัยนรือไม  มีไนมครับ ถ้ำไม มีผมจะขอ
ถำมมติเลย่ะครับ 
- ท ำ่ใดพิจำรณำอุ่มัติกำรโอ่งบประมำณรำยจ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
นมวดค ำที่ดิ่แหละสิ่งก อสร้ำง ประเภทค ำบ ำรุงรักษำแหละปรับปรุงที่ดิ่แหละสิ่งก อสร้ำง 
รำยกำร โครงกำรปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที่ 10  จ ำ่ว่ 250,0๐๐.-บำท 
ขององค์กำรบรินำรส ว่ต ำบลน่องค้ำ อ ำเภอพยุน์ จังนวัดศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึ่
เน่ือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม   - เน็่ชอบ     10  เสียง  
   - ไม เน็่ชอบ    0  เสียง  
   - งดออกเสียง   3  เสียง  
ระเบียบวำระที่ ๔    เรื่องอื่่ ๆ  
่ำยสีนโยธิ่ แหก ่ด ี   -  เรื่องออกช้ีระวังแห่วเขตที่ดิ่ ขอควำมอุ่เครำะนท์ ำ่ผู้่ ำนมู บ้ำ่ทุกนมู บ้ำ่ 
(ผอ.กองช ำง)    ร วมกั่ออกพื้่ที่ใ่กำรรงัวัดเพื่อช้ีระวังแห่วเขตที่ดิ่ที่ติดกบัที่สำธำรณะ  

เพื่อกรณีเกิดข้อขัดแหย้งจะได้ร วมกั่ไกล เกลี่ยกับพี่่อ้งชำวบำ้่ของทุกท ำ่ด้วยครบั 
่ำงปรำณี ค ำโพธ์ิ   - ขอแหจ้งเรื่องไฟฟ้ำส องสว ำงใ่นมู บ้ำ่ช วง่ี้รูส้ึกว ำจะช ำรุดนลำยจุดมำกค ะ 
(ส.อบต.นมู  5)    ขอใน้ท ำ่ผูบ้รนิำรแหละผู้อ ำ่วยกำรกองช ำงได้พิจำรณำซ อมแหซมใน้ด้วยค ะ 
่ำยก อบต.น่องค้ำ   - เรื่องไฟฟ้ำส องสว ำงใ่นมู บ้ำ่ที่ช ำรุด่ะครับ ก็ขอใน้ทำงท ำ่ผู้่ ำได้ท ำน่งัสอื 

แหจ้งเข้ำมำที่ อบต.น่องค้ำ ด้วยว ำจุดไน่บ้ำงที่ช ำรุดใ่ทุกนมู บ้ำ่่ะครับ 



-10- 
 

จะได้ใน้กองช ำงออกไปท ำกำรซ อมแหซมได้ตรงจุด 
- ขอแหจ้งเรื่องขอควำมอุ่เครำะนผ์ู้่ ำทุกนมู บ้ำ่ได้ประชำสมัพั่ธ์จิตอำสำแหละพี่่้อง 
ชำวต ำบลน่องค้ำได้ร วมกั่ปรับปรงุบ้ำ่กำชำด ณ บ้ำ่โพธ์ิ นมู ที่ 5 ต ำบลน่องค้ำ 
เรำ เพื่อใน้แหล้วเสร็จเร็วข้ึ่่ะครบั เพรำะช วง่ี้น่้ำฝ่แหล้ว 

่ำงวัลยำ บ้งพรม   - ขอแหจ้งประชำสมัพั่ธ์กิจกรรมใ่ช วงเดือ่มิถุ่ำย่ 2562 ของ อบต.น่องค้ำ ค ะ  
(่ิติกร)     ใ่ช วงวั่ที่  25-26 มิถุ่ำย่ 2562 มีกำรจัดกิจกรรมปลกูป่ำ, Big Cleaning Day  

แหละกิจกรรมรณรงค์กำรต อต้ำ่ยำเสพติดใ่พื้่ที่ต ำบลน่องค้ำ ส ว่รำยละเอียด 
จะแหจง้เป็่น่ังสืออกีครั้งน่ึ่งค ะ  

ประธำ่สภำฯ - มีท ำ่ใดจะเพิ่มเติมนรือไม  มีไนมครับ ถ้ำไม มีผมจะขอปิดกำรประชุม่ะครับ 
 

ปิดประชุมเวลำ   ๑๕.๐๐ น. 
 
  (ลงช่ือ)      อ ำไพร   วงศ์เงิ่ยวง     ผู้จดรำยงำ่กำรประชุม 
   (่ำงอ ำไพร   วงศ์เงิ่ยวง) 
                เลขำุ่กำรสภำ อบต.น่องค้ำ 
 
 
                               (ลงช่ือ)           ตุ๋ย   รุ งแหสง          ประธำ่คณะกรรมกำรตรวจรำยงำ่กำรประชุม 
        (่ำยตุ๋ย   รุ งแหสง) 
                     ส.อบต.นมู  1 
 
 
                               (ลงช่ือ)           สมชิต   แหซ อึ้ง        กรรมกำรตรวจรำยงำ่กำรประชุม 
        (่ำยสมชิต   แหซ อึ้ง) 
                     ส.อบต.นมู  4 
 
                        
   (ลงช่ือ)         ปรำณี   ค ำโพธ์ิ       เลขำุ่กำรคณะกรรมกำรตรวจรำยงำ่กำรประชุม 
        (่ำงปรำณี   ค ำโพธ์ิ) 
                     ส.อบต.นมู  5 
 
 
  (ลงช่ือ)       สมภำร  นั่แหถลง       ผู้ตรวจรำยงำ่กำรประชุม 
     (่ำยสมภำร  นั่แหถลง) 
           ประธำ่สภำ อบต.น่องค้ำ 


