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บันทึกรายงานการประชุมสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางัว 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

สมาชิกสภาฯ อบต.นางัว 

ผู้มาประชุม
ล าดับที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวิชัย  บัวใหญ ่ ประธานสภาฯ อบต. วิชัย  บัวใหญ ่  

๒ นายบุญชื่น  แก้วพิลา รองประธานสภาฯ อบต. บุญชื่น  แก้วพิลา  

๓ นายค าพน  ชาติแพงตา สมาชิกสภาฯ อบต. ค าพน  ชาติแพงตา  

๔ นายสมพาน  จันทร์สอน สมาชิกสภาฯ อบต. สมพาน  จันทร์สอน  

๕ นายสมศักดิ์  วังสระ สมาชิกสภาฯ อบต. สมศักดิ์  วังสระ  

๖ นางหนูพิณ  ผละพล สมาชิกสภาฯ อบต. หนูพิณ  ผละพล  

๗ นายจันดี  ฟากวิลัย สมาชิกสภาฯ อบต.  จันดี  ฟากวิลัย  

๘ นายสวาท  โคตรชุม สมาชิกสภาฯ อบต. สวาท  โคตรชุม  

๙ นายบุญชู  ผลด ี สมาชิกสภาฯ อบต. บุญชู  ผลด ี  

๑๐ นางจิราพร  ภูตะวันนะ สมาชิกสภาฯ อบต. จิราพร  ภูตะวันนะ  

๑๑ นายสมาน  สุครีพ สมาชิกสภาฯ อบต. สมาน  สุครีพ  

๑๒ นายรหัส  กองศูนย์ สมาชิกสภาฯ อบต. รหัส  กองศูนย์  

๑๓ นางวันทนา  ขาวศรี สมาชิกสภาฯ อบต. วันทนา  ขาวศรี  

๑๔ นายนิมิตร  ทักโลวา สมาชิกสภาฯ อบต. นิมิตร  ทักโลวา  

๑๕ นายแพงดี  กัณหา สมาชิกสภาฯ อบต. แพงดี  กัณหา  

๑๖ นายกู้ชาติ  มูลโต สมาชิกสภาฯ อบต. กู้ชาติ  มูลโต  

๑๗ นายค าวัน  ศรีชาติ สมาชิกสภาฯ อบต. ค าวัน  ศรีชาติ  

๑๘ นายสถาพร  โสภา เลขานุการ สภาฯ สถาพร  โสภา ปลัด อบต. 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวิโรจน์  จตุเทน รองปลัดฯ วิโรจน์  จตุเทน  

๒ นางสาวจรีรัตน์  สิมสวัสดิ์ ผอ.กองสวัสดิการฯ จรีรัตน์  สิมสวัสดิ ์  

๓ นางกิจปทัย  โคตะมี ผอ.กองคลัง กิจปทัย  โคตะมี  

๔ นายสมศักดิ์  ผิวแดง นายก อบต. สมศักดิ์  ผิวแดง  

๕ นายพรชัย  เทพชนะ รองนายก อบต. พรชัย  เทพชนะ  

 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
นายสมศักดิ์ ผิวแดง 
นายก อบต. 
 
นายสถาพร โสภา 
ปลัด อบต. 
 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 

     
      เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
          
 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑.แนะน าข้าราชการโอน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่ง ราย นายสถาพร  โสภา ต าแหน่งปลัด 
อบต. 
     ด้วยปีที่ผ่านมามีข้าราชการโอน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่งใหม่คือต าแหน่ง ปลัด อบต. จึง
ขอให้นายก อบต. แนะน าต่อที่ประชุมครับ 

  
     ส าหรับข้าราชการที่มาด ารงต าแหน่ง คือ ปลัด สถาพร  โสภา โดยโอน(ย้าย)สับเปลี่ยนกับ
ปลัด อาร์คม  อ่อนอินทร์ ซึ่งผมจะให้ปลัดรายงานเองครับ 
 
     กระผม นายสถาพร  โสภา ต าแหน่ง ปลัด อบต.โดยโอน(ย้าย)จาก อบต.ส าโรง อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น สถานภาพ สมรส มีบุตร ๑ คน บรรจุครั้งแรกด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส่วน
โยธา จากนั้นได้ด ารงต าแหน่งรองปลัดฯ และด ารงต าแหน่งปลัดที่ อบต.ส าโรง จ.ขอนแก่น ๒ 
ปี จึงโอน(ย้าย)สับเปลี่ยนกับ ปลัดอาร์คม  อ่อนอินทร์ ที่ อบต.นางัว 
-ทราบ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางัว ครั้งที่แล้ว 

- การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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มติที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 
นายวิชัย  บัวใหญ ่
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
นายสถาพร โสภา 
ปลัด อบต. 
 
 
นายสมาน สุครีพ 
สมาชิกสภาฯ 
มติที่ประชุม 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
นายสถาพร โสภา 
ปลัด อบต. 
 
 
นายสมาน สุครีพ 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
มตทิี่ประชุม 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่

รบัรองด้วยมติ               ๑๖       เสียง 
ไม่รับรอง                       ๐       เสียง 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑.ก าหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
      เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภาฯ ในการก าหนดการประชุมสมัยแรกซึ่งเราต้อง
ก าหนดว่าจะประชุมเม่ือใด โดยผมขอให้ปลัดฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและการด าเนินการครับ 
 

 ในระเบียบเก่ียวกับการประชุมสภาฯ ก าหนดให้สภา อบต.ต้องก าหนดสมัยการประชุม
สภาสมัยสามัญ จ านวน ครั้งและต้องก าหนดการประชุมสมัยแรกของปีถัดไปด้วย ดังนั้นจึง
ขอให้สมาชิกสภาฯ ด าเนินการก าหนดการประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป 

  
 เรียนที่ประชุม กระผมคิดว่าน่าจะก าหนดประชุมครั้งแรกของปีถัดไปในวันที่ ๒ – ๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้รับรอง  ๒ ท่าน 
เห็นชอบให้ก าหนดวันประชุมในวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

๓.๒.เลือกเลขานุการสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
     เนื่องจาก นายอาร์คม  อ่อนอินทร์ ได้โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างท้องที่ ท าให้ต าแหน่ง
เลขาสภาฯ ว่างลงจึงต้องมีการแต่งตั้งแทนต าแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ปลัด อบต.ชี้แจง 
 
     ส าหรับการเลือกเลขาสภาก็เป็นอ านาจของ สภาฯอบต.โดยวิธีการก็ให้สภาเสนอรายชื่อ
สมาชิกหรือปลัด อบต.โดยใช้การยกมือเหนือศรีษะเพ่ือลงคะแนนโดยต้องมีคนรับรองผู้ที่จะ
เสนอ จ านวน ๒ คน 
 
     กระผมขอเสนอปลัด อบต.คือ นายสถาพร  โสภา เป็นเลขาฯสภาฯ โดยมี ส.อบต.จิราพร 
ภูตะวันนะ และ ส.อบต.แพงดี  กันหา เป็นผู้รับรอง 

 
มี ส.อบต.ท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีกระผมขอให้สภาฯลงมติเลือกเลขา

ครับ 
 
เลือก นายสถาพร  โสภา ปลดั อบต.นางัว เป็นเลขาฯ ด้วยคะแนน ๑๖ เสียง 
 

๓.๓.เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 
เนื่องจาก นายก อบต.เสนอญัตติขอความเห็นชอบข้อบัญญัติฯ ผมจึงขอให้ชี้แจงตามที่ 

สภาอบต.นางัว ได้เคยด าเนินการประชุมให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ อบต.นางัว ไปแล้วโดยได้จัดส่งเพื่อขอความเหน็ชอบจาก
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ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายสมาน สุครีพ 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
นายสมศักดิ์ ผิวแดง 
นายก อบต. 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
 
นายสมศักดิ์ ผิวแดง 
นายก อบต. 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 

ท่านนายอ าเภอ ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดคือครั้งที่แล้วเราท าเป็นวาระเดียวซึ่งไม่ถูกต้อง จึงต้อง
มีการด าเนินการให้ถูกต้อง โดยด าเนินการประชุมเป็น ๓ วาระตามระเบียบ 

 
ผมขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นนี้ คือ ทางสภาฯเราได้ด าเนินการประชุมและให้ความ

เห็นชอบไปแล้วแต่การประชุมครั้งที่แล้วด าเนินการวาระเดียวจึงเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง 
ดังนั้นเราจึงต้องด าเนินการประชุมใหม่ โดยด าเนินการให้ครบ ๓ วาระตามระเบียบต่อไป 

 
ในฐานะ นายก อบต. กระผมขออนุมัติต่อสภาฯ ให้ด าเนินการพิจารณาสามวาระรวดเดียว

เลย เนื่องจากข้อบัญญัตินี้ เราได้เคยเสนอแล้ว เชื่อว่าสมาชิกสภาฯ คงเข้าใจข้อบัญญัตินี้
พอสมควรแล้ว 

 
กระผมขออนุญาตต่อสภาฯให้พิจารณาว่าจะมีมติอนุมัติให้พิจารณารวดเดียวสามวาระเลย

หรือไม่ ครับ 
 
อนุมัติให้พิจารณารวดเดียว      ๑๖    เสียง 
 
เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว กระผมขอให้เรื่องพิจารณาญัตติ

วาระท่ี ๑ โดยให้นายก อบต.น าชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงและ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาปรึกษาว่าจะลงมติรับร่างหรือไม่ 

 
กระผมขอน าเรียนชี้แจงเนื้อหาข้อบัญญัติ อบต.นางัว เรื่องควบคุมสัตว์เลี้ยงฯ ตามเอกสาร

ที่ได้ส่งมอบให้สมาชิกฯ ทราบ ดังนี้นะครับ (นายก อบต.อ่านข้อบัญญัติ ให้ที่ประชุมสภาฯฟัง
จนจบ) 

 
ตามท่ีท่าน นายก อบต.ได้ชี้แจงร่างข้อบัญญัติฯ นั้นมีท่านใดสงสัยหรืออยากอภิปรายใน

เรื่องใดหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) หากไม่มีผู้ใดสงสัยกระผมขอให้สภาฯลงมติว่าจะรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติฯ นั้นหรือไม่ 

 
รับร่างข้อบัญญัติ    ๑๖    เสยีง 
ไม่รับร่างข้อบัญญัติ   ๐    เสยีง 
 
ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สอง กระผมขอให้ที่ประชุมหรือท่านใดที่ต้องการแปรญัตติ

ส่วนใดก็สามารถด าเนินการขอแปรญัตติโดยวาจาได้ (ที่ประชุมสภาฯได้ด าเนินการแปรญัตติ
และสมาชิกสภาฯด าเนินการแปรญัตติแล้วเสร็จ) 
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นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
 
 
นายสมศักดิ์ ผิวแดง 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อแปรญัตติแล้วเสร็จมีท่านใดจะปรึกษาหรือซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มี
กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ลงมติว่าจะเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือไม่ 

 
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ        ๒       เสียง 
ไม่เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ    ๑๔      เสียง 
 
เมื่อผลการลงมติว่าไม่เห็นด้วยกับค าแปรญัตติก็หมายความว่าเราจะใช้ร่างข้อบัญญัติที่

นายก อบต.เสนอเพ่ือให้พิจารณาวาระที่ ๓ ต่อไปนะครับ โดยในการพิจารณาที่ ๓ นี้เราจะไม่
มีการอภิปรายนะครับ โดยผมจะขอให้สภาฯลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ลงมติเลยครับ 

 
ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ        ๑๖      เสียง 
ลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ      ๐       เสียง 
 
ต่อไปผมขออนุญาตพิจารณาเรื่องต่อไปเลยคือเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครับ 
 

๓.๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้าง 
      เนื่องจาก นายก อบต.ได้ยื่นญัตติของเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ผมจึง
ขอให้นายก อบต.น าเสนอรายการที่จะเปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุมครับ 
  
      ส าหรับญัตติที่ผมขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น เป็นโครงการในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงการสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.(เส้นแยกโรงโม่) ม. งบอนุมัติ 
๑๙๑,๗๐๐ บาท ข้อความเดิมมีดังนี้ 
“เพ่ือจ่ายด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางัว หมู่ ๑ ต าบลนางัว โดยมี
รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือ พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตารางเมตร (พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง)/พร้อมติดป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ (๑)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ล าดับที่ ๒๓ หน้า ๔๙” 
ทั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ ดังนี้ครับ 
“เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกโรงโม่) หมู่ ๖ 
โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
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นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
นายสมาน สุครีพ 
สมาชิก อบต. 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 
  
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ. 
 
นายสมศักดิ์ ผิวแดง 
นายก อบต. 
 
 
 

คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตารางเมตร (พร้อมลูกรังไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ (๑)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ล าดับที่ ๒๓ หนา้ ๔๙” 
 
ท่านนายกได้ชี้แจงแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
 
ส าหรับการแก้ไขครั้งนี้เป็นการแก้ไขจากข้อความว่าบ้านนางัว หมู่ ๑ เป็น คสล.(เส้นแยกโรง
โม่) หมู่ ๖ ส่วนคุณลักษณะและปริมาณคงเดิม 
 
ตามท่ีสมาชิกอธิบายเพ่ิมเติมมีท่านใดสงสัยหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) กระผมขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวหรือไม่ 

 
เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง    ๑๖  เสียง  
ไม่เห็นชอบ                           ๐   เสียง 
 

๓.๕ การรายงานติดตามประเมินผลแผน 
      ญัตติต่อไปเป็นเร่ืองการรายงานผลการด าเนนิงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระผมขอเชิญท่านนายกรายงานต่อสภาฯ ครับ 
 
      ด้วยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) รายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ข้อ ๒๙(๓) องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามผลและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลนางัว ดังนี้ 
๑.วิสัยทัศน์(vision) 
    “มุ่งหวังพัฒนา ชาวประชาอุ่นใจ รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามตามสถานการณ์บ้านเมือง 
รุ่งเรืองตลอดไปในต าบลนางัว” 
๒.ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      (๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      (๒) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ 
      (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

- แนวทางการพัฒนา ด้านสางเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า และแหล่งน้ าเพื่อเพ่ิมสีเขียว
ให้ท้องถิ่น 

- แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือ
ชีวภาพทดแทน 

- แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้มีระบบก าจัดขยะรวมการก าจัดขยะของชุมชนและ
ครัวเรือน 

 (๔) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

- แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ          
ประชาธิปไตย 

- แนวทางพัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ท างาน 

- แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ 
๓. เป้าประสงค์ 
       ๑) ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
       ๒) ท าให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว
ขึ้น 
       ๓) ประชาชนไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 



8 
 

       ๔) ท าให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี มีความรู้ในการพัฒนาอาชีพ มีชุมชนที่เข้มแข็ง 
       ๕) มีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะต่างๆ กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ 
       ๖) ท าให้นักเรียนในสังกัด อบต.นางัว ได้รับโอกาสทางการศึกษามากข้ึน 
       ๗) ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
       ๘) ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
       ๙) ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีใจรักในการออกก าลังกาย 
       ๑๐) เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมสีเขียวให้ท้องถิ่น 
       ๑๑) ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้ใช้เพียงพอ 
       ๑๒) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันใช้วัสดุ
อินทรีย์หรือชีวภาพทดแทนสารเคมีต่างๆ 
       ๑๓) ท าให้ชุมชนในเขต อบต.นางัว สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย 
       ๑๔) ท าให้ประชาชนมีระบบก าจัดขยะรวม การก าจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน 
       ๑๕) ท าให้เกิดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภค/บริโภค ที่มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
       ๑๖) มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       ๑๗) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
       ๑๘) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
       ๑๙) เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 
๔. การวางแผนพัฒนา 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาชน ประชุมกรรมการชุมนุมเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ รวม ๒๐๖ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๖๑๐,๗๙๐ บาท สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้ 
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๕. การใช้จ่ายงบประมาณ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน ๔๔ โครงการ จ านวนเงิน ๑๑,๔๐๑,๒๐๐ บาท สามารถจ าแนกตาม

หน่วยงานได้ดังนี้ 

ส านักปลัด 

รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ล าดับ รายการ งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 

งบประมาณที่ใช้จ่าย หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑๐๒ 

๗๑ 

 

๑๒ 

๘ 

๑๓ 

๕๕,๐๗๘,๐๐๐ 

๑๓,๓๖๖,๑๙๐ 

 

๓,๔๐๐,๐๐๐ 

๖๓๐,๐๐๐ 

๑,๗๓๗,๖๐๐ 

รวม ๒๐๖ ๗๔,๒๑๑,๗๙๐ 
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๑. 

 

๒. 

 
๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

 

๙. 

๑๐. 

 

 

๑๑. 

 

๑๒. 

 

๑๓. 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา) 

โครงการเปลี่ยนหลังคา ศพด.ดง
พัฒนา 

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา
เข้าวัดปฏิบัติธรรม 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้า 

โครงการหมู่บ้านสะอาด 

โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์
หลักการแพทย์ 

โครงการจัดนิทรรศการประกวด
แข่งขันออกร้านงานอ าเภอหรือ
จังหวัดเคลื่อนที่ 

โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย
จัดการเรียนการสอน ศพด.) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน 
ศพด.) 

อาหารเสริม(นม) 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๖,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๖๓,๐๐๐ 
 
 
 

 
๙๓,๕๐๐ 

 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐ 

๐ 

๐ 

๑๙,๕๐๐ 

๑๙,๗๕๐ 

๑๙,๒๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๐ 

๔๐,๘๕๐ 

 

 

๗๓,๑๐๐ 

 

๑๕๖,๒๐๐ 

 

๔๗๑,๗๐๒.๔๐ 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
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๑๔. 

๑๕. 

๑๖. 

๑๗. 

๑๘. 

๑๙. 

 

๒๐. 

๒๑. 

๒๒. 

๒๓ 

 

๒๔. 

๒๕. 

 

 

๒๖. 

๒๗. 

โครงการติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 
ศพด. 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

โครงการจัดตั้งมุ้งลวดของ ศพด. 

โครงการวัน อปพร. ท าดีเพ่ือ
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ขับข่ีปลอดภัย 

โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัยและไฟป่า 

โครงการป้องกันสถาบัน 

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางัว 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผน
ชุมชนและอบรมประชาธิปไตย 

โครงการกิจกรรม ๕ ส. 

โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ
อ าเภอน้ าโสม 

โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวันโรงเรียน) 

๕๓๑,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

 

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๐ 

 

 

๒,๕๐๐ 

๗๕๖,๐๐๐ 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
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๒๘. 

เงินอุดหนุนการบริหาร
สาธารณสุขขุมขนตามแนว
พระราชด าริสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอฯ 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

รวมทั้งสิ้น ๒,๘๐๑,๐๐๐ ๑,๘๖๖,๘๐๒.๔๐ 

 

กองคลัง 

รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ล าดับ รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จ่าย หน่วยงาน 

๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง
พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
๑๘,๐๐๐ บีทีย ู

๒๘,๖๐๐ ๒๘,๓๐๐ กองคลัง 

 

กองสวัสดิการสังคม 

รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ล าดับ รายการ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณที่ใช้
จ่าย 

หน่วยงาน 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

โครงการร้อยดวงใจสายใยรัก
ผู้สูงอายุ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การจ่ายเบี้ยคนพิการ 

จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 

๕๐,๐๐๐ 

๔,๐๗๗,๖๐๐ 

๑,๓๙๒,๐๐๐ 

๑๓๘,๐๐๐ 

๐ 

๓,๗๒๖,๗๐๐ 

๑,๑๘๗,๒๐๐ 

๑๐๘,๐๐๐ 

กองสวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการสังคม 

รวมทั้งสิ้น ๕,๖๕๗,๖๐๐ ๕,๐๒๑,๙๐๐ 
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 กองช่าง                                        

รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ล าดับ รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จ่าย หน่วยงาน 

๑. 

๒. 

 

๓. 

 
๔. 

 
๕. 

 
๖. 

 
๗. 

 
๘. 

 
๙. 

 
๑๐. 

๑๑. 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านศิริชัย 

ก่อสร้างขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
ต้อง ม.๔ 

ซ่อมสร้างถนน คสล.เส้นบ้านไทย
รุ่งเรือง ม.๗ 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
ทองแดงถึงภูกุ้มข้าว ม.๑๑ 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงพัฒนา 
ม.๕ 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางัว ม.
๑ 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.นางัว 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านศิริ
ชัย ม.๘ 

ซ่อมสร้างถนน คสล.จากท้าย
หมู่บ้าน บ้านดงพัฒนา ม.๑๐ 

ซ่อมสร้างถนน คสล.เส้นแยกโรง
โม่ บ้านเจริญสุข ม.๖ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านโนนผาแดง ม.๙ 

๔๐,๐๐๐ 

๒๑๗,๐๐๐ 

 

๒๑๑,๐๐๐ 

๒๑๑,๐๐๐ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
๒๖๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๘๓,๐๐๐ 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

 

๒๑๑,๐๐๐ 
 

๑๔๘,๐๐๐ 

๓๕,๖๐๐.๑๓ 

 
๒๑๕,๐๐๐ 

 

๒๑๐,๐๐๐ 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๒๑๙,๐๐๐ 

 
๒๖๑,๐๐๐ 

 
๗๙๘,๐๐๐ 

 
๑๗๙,๐๐๐ 

 
๒๐๘,๕๐๐ 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๑๔๖,๕๐๐ 

กองช่าง 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 
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รวมทั้งสิ้น ๒,๙๑๔,๐๐๐ ๒,๖๙๒,๖๐๐.๑๓ 

รวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ ๑๑,๔๐๑,๒๐๐ ๙,๖๐๙,๖๐๒.๕๓ 

 

ทั้งนี้ หากประชุมทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยพร้อมความประสงค์จะเสนอ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางัว สามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนางัวหรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

นางัวทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ีในรายต่อไป      

      

นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม 

 

นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 

 
นายสมศักดิ์ ผิวแดง 
นายก อบต. 

 

 

 

     หลังจากท่ีนายก อบต.ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว 
มีท่านใดสงสัยในประเด็นหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย ก็ให้สภาฯลงมติรับทราบ 

- รับทราบ 

๓.๖. รับโอนประปาหมู่ที่ ๙ 

ส าหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการรับโอนประปาหมู่ที่ ๙ บ้านโนนผาแดง ซึ่งทาง นายก อบต.ได้ยื่น
ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาในการรับโอน ซึ่งก็ขอให้ นายก อบต.ได้อภิปรายชี้แจงต่อที่
ประชุมเลยครับ 

     เนื่องจากคณะกรรมการประปาหมู่ ๙ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนผาแดงได้ท าการประชุม
ประชาคมร่วมกันเพ่ือพิจารณาโครงการกิจการประปา หมู่ ๙ ให้ อบต.นางัว เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินกิจการประปาแทน เนื่องจากการบริหารประปาดังกล่าวเกินศักยภาพของชาวบ้านที่จะ
ดูแลให้มีประสิทธิภาพได้ 

     ทางบ้านโนนผาแดงโดยผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมแล้วและน าเอกสารหลักฐานประกอบการโอน
กิจการส่งมาให้ทาง อบต.นางัว ทั้งนี้รายละเอียดตามข้อมูลที่ได้ชี้แจงสภาฯเมื่อดังก่อนซึ่งตาม
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นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 

 
มติที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ 

นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 

นายสมศักดิ์ ผิวแดง 
นายก อบต. 
 
 
มติที่ประชุม 
 
นายวิชัย บัวใหญ ่
ประธานสภาฯ 

ระเบียบฯ ในการรับโอนกิจการประปาจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ขอให้สภาฯ พิจารณาว่าจะได้รับโอนภารกิจประปาดังกล่าวหรือไม่ 

    ตามท่ีท่านนายก.ชี้แจงนั้น หลายท่านก็ได้รับทราบรายละเอียดมาบ้างแล้ว ท่านใดมีข้อสงสัย
หรืออยากอภิปรายประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย) เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย
หรืออภิปราย ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ครับ 

เห็นชอบรับโอน      ๑๖     เสียง 
ไม่เห็นชอบ            ๐      เสียง 

เรื่องอ่ืนๆ 

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ือแจ้งหรือหารือที่ประชุมหรือไม่ 

 
๔.๑. เรื่อง เฝ้าระวังโรค covid ๑๙  
๔.๒. เรื่อง ประชาชม หมู่ ๕,๑๐,๔ ร้องเรียนถนนช ารุด  
๔.๓. เรื่องประชาชน หมู่ ๖ รอ้งเรียนขาดแคลนน้ า 
 

- รับทราบ 
 
มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 

                                                                                                                                                                                                        

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

 

ลงชื่อ    สถาพร  โสภา    ผู้จดบันทึก 

                                (นายสถาพร  โสภา) 

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางัว 

 

- รับทราบ 

ลงชื่อ        วิชัย  บวัใหญ่ 

              (นายวิชัย  บวัใหญ่) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางัว 


