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-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 
ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  21 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

------------------- 
รายชื่อผู้เขา้ประชุม 
ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ

1 นำยสมภำร  หันแถลง ประธำนสภำ  อบต. สมภำร  หันแถลง  
2 นำยโยธิน  นำมฤทธ์ิ รองประธำนสภำ อบต. โยธิน  นำมฤทธ์ิ  
3 นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง เลขำนุกำรสภำ อบต. อ ำไพร  วงศ์เงินยวง  
4 นำงอรทัย   รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 อรทัย   รุ่งแสง  
5 นำยตุ๋ย  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 1 ตุ๋ย  รุ่งแสง  
6 นำยนำวำ  โสรส   สมำชิกหมู่ที่ 2 นำวำ  โสรส    
7 นำยนครินทร์  แก้วลอย สมำชิกหมู่ที่ 2 นครินทร์  แก้วลอย  
8 นำยสมพงษ์  เกษกร สมำชิกหมู่ที่ 3 สมพงษ์  เกษกร  
9 นำยส ำรำญ  วงษ์ฮำม สมำชิกหมู่ที่ 3 ส ำรำญ  วงษ์ฮำม  

10 นำยสมชิต  แซ่อึ้ง สมำชิกหมู่ที่ 4 สมชิต  แซ่อึ้ง  
11 นำงปรำณี  ค ำโพธ์ิ สมำชิกหมู่ที่ 5 ปรำณี  ค ำโพธ์ิ  
12 นำยสุริยำ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุริยำ  รุ่งแสง  
13 นำยสุพรรณ  รุ่งแสง สมำชิกหมู่ที่ 6 สุพรรณ  รุ่งแสง  
14 นำงเพ็ญ  ค ำเนตร สมำชิกหมู่ที่ 7 เพ็ญ  ค ำเนตร  
15 นำยสังวำล    เกษี สมำชิกหมู่ที่ 7 สังวำล  เกษี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นำยมงคล  แซ่ซือ นำยก อบต.  มงคล  แซ่ซือ  
2 นำยวิไลย์   ผ้ำน้ ำฝน รองนำยก อบต. วิไลย์   ผ้ำน้ ำฝน  
3 นำยสะออน  สุทธิสนธ์ รองนำยก อบต. สะออน  สุทธิสนธ์  
4 นำยรัศมี  รุ่งแสง เลขำนุกำรนำยก อบต. รัศมี  รุ่งแสง  
5 นำงไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  
6 นำยสีหโยธิน   แก่นดี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สีหโยธิน   แก่นดี  
7 นำงจิรฐำ  ปิยะวงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด จิรฐำ  ปิยะวงษ์  
8 นำงนัยนำ  พวงจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นัยนำ  พวงจันทร ์  

9 นำงวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ วรลักษณ์  กันหะบุตร  

10 
นำงลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 
ลัดดำวัลย์ กฤษฎำกำรภิญโญ 

 

 
เมื่อถึงก ำหนดเวลำ 09.00 น. เลขำนุกำรสภำฯ  นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง  ได้ส่งสัญญำณใหส้มำชิกสภำฯเข้ำห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
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ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง  ประธำนแจ้งทีป่ระชุมทรำบ 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธำนแจง้ทีป่ระชุมทรำบ 
นำยสมภำร  หันแถลง -   สืบเนื่องจำกผู้บริหำรได้ย่ืนเสนอญัตติขออนุมัติสภำพิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
ประธำนสภำฯ  (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 และพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำย 

เงินสะสม   ประจ ำปีงบประมำณ  2563     (ครั้งที่ 1/2563)  อ ำเภอพยุห์ได้มีประกำศ 
อ ำเภอพยุห์  เรื่อง  ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 4   
ประจ ำปี  พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 15  ตุลำคม  พ.ศ. 2562  โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมนัย 
มำตรำ 55    แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   พ.ศ. 2537  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552 เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองค้ำ  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2562  ในระหว่ำงวันที่ 21-25 ตุลำคม 2562 
ตั้งแต่ เวลำ 09.00 น.   เป็นต้น  ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  
อ ำเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ   จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ 

ที่ประชุม                    -  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยำยน   
2562  ก็ขอเรียนเชิญสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน  ได้ตรวจสอบดูว่ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
ตำมที่ท่ำนได้อภิปรำยไป มีตรงไหนที่ขำดตกบกพร่อง พิมพ์ผิดหรือจะขอแก้ ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียน
เชิญครับ 

นำยสมภำร  หันแถลง    - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนอ่ำนตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่แจกให้มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยหรือไม่  
ประธำนสภำฯ               มีไหมครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอถำมมติเลยนะครับ 

- ท่ำนใดเห็นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ สมัยวิสำมัญ   
สมัยที่ 3/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 20  กันยำยน  2562 โปรดยกมือข้ึนเหนือศีรษะด้วยครับ 

ที่ประชุม                   -  มีมต ิ      รับรอง         14       เสียง 
      ไม่รับรอง        -       เสียง 
                งดออกเสียง      -       เสียง  
    

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
ญัตติท่ี 1  กำรพิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562  

นำยสมภำร  หันแถลง     - ตำมที่ผู้บริหำรท้องถ่ินได้เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม 
 ประธำนสภำฯ        เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562   เพื่อให้สภำฯพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562  เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลหนองค้ำ ช้ีแจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นำยมงคล แซ่ซือ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกฯทุกท่ำน เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
  นำยก อบต.  ในกำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 3/2562  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ มีควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ และ 
สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน ทั้งนี้เพื่อน ำไปเป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรร 
งบประมำณด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ตำมระเบียบกฎหมำยต่อไป 
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นำงลัดดำวัลย์  กฤษฎำกำรภิญโญ    - กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
นักวิเครำะห์ฯ   ครั้งที่ 3/2562 ก็เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1 
เพื่อประโยชน์ของประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินได้โดยให้ด ำเนินกำรข้ันตอน ซึ่งขณะนี้ได้ผ่ำนกำรเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
และประชำคมท้องถ่ินเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอควำมเห็นชอบต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พิจำรณำในวันน้ี  เพื่อประกำศใช้ต่อไป รำยละเอียดรำยละเอียดโครงกำรที่ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนค่ะ 

นำยมงคล แซ่ซือ       -  ดังนั้น ในวันน้ีกระผมขอให้สมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
นำยก อบต.  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562   ตำมเอกสำรที่ได้แจกให้ทุกท่ำน 
         ส ำหรับร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562  
                             เพื่อให้เกิดประโยชน์ของประชำชนและแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ให้ได้ 
         มำกที่สุด  ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
         ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  จ ำนวน 3  โครงกำร   
นำยสมภำร  หันแถลง  - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนอ่ำนร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
  ประธำนสภำฯ          ครั้งที่ 3/2562   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำที่แจกให้เป็นเวลำพอสมควรแล้ว มีสมำชิก 

         ท่ำนใดสงสัยหรือไม่   มีไหมครับ เชิญครับ 
นำยสมชิต  แซ่อึ้ง     -   โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก บ้ำนหนองออ  หมู่ที่ 3 จำกหน้ำบ้ำนนำยมัด ท้องที่  ถึงสำม 
ส.อบต. หมู่ที่ 4  แยกทิศใต้ศำลำประชำคม  วำงท่อขนำด 0.30x1.00 เมตร   ส ำรวจพื้นที่ด ำเนินกำรก่อนจัดท ำ 
   โครงกำรหรือไม่ครับ  เพื่อจะไม่เกิดปัญหำในกำรระบำยน้ ำในภำยหลัง  ครับ 
นำยสมภำร  หันแถลง     -  เชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ช้ีแจงครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยสีหโยธิน  แก่นดี  -  ส ำหรับโครงกำรวำงทอ่ระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก บ้ำนหนองออ  หมู่ที่ 3 จำกหน้ำบ้ำนนำยมัด ทอ้งที่  
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ถึงสำมแยกทิศใต้ศำลำประชำคม  เป้ำหมำยผลผลิตโครงกำร  ท่อ คสล. ขนำด 0.30x1.00 ม.   
   จ ำนวน 240  ท่อน  พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 30 บ่อ  ไดท้ ำกำรส ำรวจพื้นที่ด ำเนินกำรแล้ว   

สำมำรถแก้ไขปญัหำกำรระบำยน้ ำและป้องกันน้ ำท่วมขงัภำยในหมู่บ้ำน เนื่องจำกได้ท ำบ่อพกั  
จ ำนวน 30  บ่อ  ครับ 

ประธำนสภำฯ          - เมื่อผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงได้ช้ีแจงให้สมำชิกทุกท่ำนทรำบแล้ว   มีสมำชิกท่ำนใด    สงสัยหรือไม่  
                            มีไหมครับ  เชิญครับ   ถ้ำไม่มีผมจะขอถำมมติเลยนะครับ 
                - ท่ำนใดเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
                           ครั้งที่ 3/2562  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  อ ำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  โปรดยกมือ 
                           ข้ึนเหนือศีรษะ   ด้วยครับ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ     14  เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ    0  เสียง  
 - ไม่เข้ำประชุม  0  เสียง  
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นำยสมภำร  หันแถลง    - เมื่อสมำชิกทุกท่ำนได้เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง   
ประธำนสภำฯ    ครั้งที่ 3/2562   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ อ ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เรียบร้อยแล้ว  

ก็ขอให้ท่ำนผู้บริหำรท้องถ่ินพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562   และรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
ประธานสภา ฯ         -  หลงัจำกปิดประชุมวันน้ี  กระผมขอเชิญสมำชิก  คณะผู้บรหิำร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   หัวหน้ำส่วนรำชกำร  และเจ้ำหน้ำที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  เข้ำตรวจเยี่ยมชมแปลงนำ 

สำธิตกำรท ำนำเกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรอ ำเภอพยุห์ ที่แปลงนำนำยสมภำร หันแถลง บ้ำนโพธ์ิน้อย  
หมู่ที่ 5   

ท่ีประชุม               -  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ        -  ถ้ำไม่มีอะไรเพิ่มเติมกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
  
  (ลงช่ือ)      อ ำไพร   วงศ์เงินยวง     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
   (นำงอ ำไพร   วงศ์เงินยวง) 
                เลขำนุกำรสภำ อบต.หนองค้ำ 
                               (ลงช่ือ)          ตุ๋ย   รุ่งแสง          ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยตุ๋ย   รุ่งแสง) 
                     ส.อบต.หมู่ 1 

                               (ลงช่ือ)           สมชิต   แซ่อึ้ง        กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสมชิต   แซ่อึ้ง) 
                     ส.อบต.หมู่ 4. 

                               (ลงช่ือ)           ปรำณี   ค ำโพธ์ิ       เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงปรำณี   ค ำโพธ์ิ) 
                     ส.อบต.หมู่ 5 

  (ลงช่ือ)       สมภำร   หันแถลง        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยสมภำร   หันแถลง) 
             ประธำนสภำ อบต.หนองค้ำ 
   
 


