
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
สมัยสามัญที ่๒/๒๕๖๐ คร้ังที่ ๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

-------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายโสพิน  แกวอุดร 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายพรจิต  สนอุป 
นางกนกนาถ  จันทรสี 
นายสํารอง  ปตตาทานัง 
นายสุวรรณ  นาอุดม 
นายสม  นาแพง 
นายวันชัย  ปุงโพธิ ์
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายเสมือน  นาอุดม 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ 
นายสถิตย  อันนารี 
นายบุญยม  หนูนา 
นางนิรดาพร  ปสสา 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายสมพร  บญุประสพ 
นายนนทกานต  นาอุดม 
นายสมคิด  ขําโพธิ์ 
นางดุสิต  มูลหลา 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นางประยัติ  ศรีอุน 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายจํานงค  หนายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู  ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
ประธานสภา อบต.แวงนอย 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ 
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย 
 

โสพิน  แกวอุดร 
สุริยา  ศรีกุฏ 
พรจิต  สนอุป 
กนกนาถ  จันทรสี 
สํารอง  ปตตาทานัง 
สุวรรณ  นาอุดม 
สม  นาแพง 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
บุญถัน  นาอุดม 
เสมือน  นาอุดม 
จินตนา  กุลสุวรรณ 
สถิตย  อันนารี 
บุญยม  หนนูา 
นิรดาพร  ปสสา 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
สมพร  บุญประสพ 
นนทกานต  นาอุดม 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
ดุสิต  มูลหลา 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
ประยัติ  ศรีอุน 
นราศักดิ์  พิมสาร 
จํานงค  หนายโสก 
 

 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายไสว  ศรีอุน  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
๒. นายสุพจน  ทิพวัฒน  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๖. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหนาสวนการเกษตร 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหนาสวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๘. นายคชา  วาระเพียง    ผูอํานวยการกองชาง 
 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๓ คนครบองคประชุม 

 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๐ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๐   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๐ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย

สามัญท่ี ๒/๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบ
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
 เรื่องท่ี ๑. ขอราชการท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ   

เรื่องท่ี ๑.๑  อําเภอแวงนอยขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการท่ีเขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรม คือ 

 
 
 
 
 
 



-๓- 

- วันท่ี ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต ณ บานโคกสี  หมูท่ี ๖ ตําบลแวงนอย 
         - วันท่ี ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมอําเภอแวงนอย 
         - วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  พิธีปลอยพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ หนองฝายใหญ  บานหนองสะแบง ๒  
หมูท่ี ๑๔  ตําบลละหานนา 
        - วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โครงการ ปน-ปลูกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
         เรื่องท่ี ๑.๒  อําเภอแวงนอยขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการในการออกหนวยบริการตามโครงการศูนยดํารงธรรม
อําเภอ....ยิ้มเคลื่อนท่ี ประจําเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ ศาลาการเปรียญวัดบาน
หนองมวง  หมูท่ี ๒ ตําบลทางขวาง  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  สําหรับเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๐  กําหนดออก
หนวยบริการตามโครงการศูนยดํารงธรรมอําเภอ....ยิ้มเคลื่อนท่ี  ในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บานโสกน้ําขาว  หมูท่ี ๖ 
ตําบลกานเหลือง  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  ขอเรียนเชิญทุกสวนราชการ  หนวยงานรวมออกบริการดวย เปน
การออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน 

เรื่องท่ี ๑.๓ การแนะนําตัวขาราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม จาเอกอานนท  ใจภักดี  ตําแหนง   ปลัดอําเภอ
(เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ยายมาจากอําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย 

เรื่องท่ี ๑.๔ ขอแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 
         ดวย โรงพยาบาลขอนแกน ไดพัฒนาปรับปรุระบบโทรศัพทของโรงพยาบาลฯ เพ่ือใหการติดตอสื่อสารมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จากเดิมหมายเลข ๐ ๔๓๓๓ ๖๗๘๙  เปนหมายเลขโทรศัพทใหม ๐๔๓ ๒๓๒๕๕๕ 

เรื่องท่ี ๑.๕ แนวทางการเพ่ิมมาตรการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
         จังหวัดขอนแกน  ไดรับแจงการกระทรวงมหาดไทยวา ตามท่ีไดเกิดเหตุลอบวางระเบิดข้ึนท่ีศูนยการคาบิ๊กซี ใน
พ้ืนท่ี อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี  เม่ือวัน ท่ี  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และทางราชการ  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชการอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาใหดําเนินการ ดังนี้ 
     ๑. มาตรการปองกัน การติดตั้งกลอง CCTV และใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
     ๒. มาตรการเผชิญเหตุ 
     ๓. มาตรการเยียวยาแกไขและฟนฟู 

เรื่องท่ี ๑.๖ การตรวจสอบยืนยันขอมูลหนี้สินเกษตรกร ของสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตรกร (กฟก.) 
          คณะกรรมการกองฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ไดมีคําสั่ง ท่ี ๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบหนี้สินเกษตรกร ระดับจังหวัดระดับอําเภอและกรุงเทพมหานครเพ่ือรวมแกไข
ปญหาการดําเนินงานกองทุนฟนฟู และพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๖/
๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือการใหการกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันขอมูลหนี้สิ้นเกษตรกรท่ีข้ึน
ทะเบียนไวกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และเปนไปตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาว 
จึงประกาศใหเกษตรกร ท่ีมีรายชื่อปรากฏตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ ใหมาแจงยืนยันขอมูลหนี้สินเกษตรกรกับ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอําเภอ ตั้งแตวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 

 
 
 
 
 



 
-๔- 

๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ)   
เรื่องท่ี ๑.๗ การดําเนินโครงการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย 

          ดวย คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแหงรัฐป ๒๕๖๐ ซ่ึงนักศึกษา/นักเรียน ท่ีจะออกสัมภาษณผูมีรายไดนอย ระหวางวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม           
– ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 เรื่องท่ี ๑.๘ การจัดทําผาปามหากุศลเพ่ือสมทบกองทุนศูนยชวยเหลือผูปวยเอดส 
           ศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื่อ HIV จังหวัดขอนแกน กําหนดใหศูนยฯอําเภอ 
จัดทอดผาปามหากุศลสมทบกองทุนข้ึนเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชน ทุกหมูเหลาไดมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาโรคเอดส และการชวยเหลือผูปวยเอดส โดยกําหนดใหมีการทอดผาปามหากุศลข้ึนพรอมกันทุกศูนย ใน
วันพุธท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

เรื่องท่ี ๑.๙ การสั่งซ้ือผลไมเพ่ือชวยเหลือผูปลูกลําไยเชียงใหม 
          จังหวัดขอนแกนขอความรวมมือประชาสัมพันธการสั่งซ้ือลําไย เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกลําไย จังหวัด
เชียงใหม ชนิด AA+A ในราคากลองละ ๑๒๐ บาท (ขนาดบรรจุ ๓ กิโลกรัม ราคารวมคาขนสงแลว) สนใจ สามารถติดตอ
ไดท่ี สํานักงานพานิชยจังหวัดเชียงใหม กลุมกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการคา โทร/โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๖-๕๙๖๐                        
E-mail : chiangmai-dit@hotmail.com 

เรื่องท่ี ๑.๑๐ สรุปผลการประชุมผูประสานพลังแผนดินอําเภอแวงนอย 
          ตามท่ีอําเภอแวงนอย ไดจัดทําโครงการฝกอบรมใหกับแกนนําหมูบานในการดูแล ปญหายาเสพติดในหมูบานไป
เม่ือวันท่ี ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยใหมีการประชุมผูประสานพลังแผนดินเปนประจําทุกเดือนพรอมรายงานให
อําเภอทราบ นั้น สําหรับผลการรายงานประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 
       ตําบลแวงนอย  มี ๑๓ หมูบาน รายงานมี ม.๑,๒,๓,๕,๗,๘,๙ ขาดสง ม.๔,๖,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 
       ตําบลกานเหลือง  มี ๑๔ หมูบาน  รายงานมี ม.๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔ ขาดสง ม.๑,๑๓ 
       ตําบลทานางแนว มี ๑๐ หมูบาน รายงานมี ม.๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ขาดสง ม.๓ 
       ตําบลทาวัด  มี ๑๐ หมูบาน รายงานมี ม.๑,๔,๕,๖,๙.๑๐ ขาดสง ๒,๓,๗,๘ 
       ตําบลทางขวาง มี ๑๑ หมูบาน รายงานมี ม.๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐ ขาดสง ม.๑,๘,๑๑  
       ตําบลละหานนา มี ๑๖ หมูบาน รายงานมี ม.๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖ ขาดสง ๑๒,๑๐,๑๕ 

เรื่องท่ี ๑.๑๑ ดวยศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สํานักคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนสถานศึกษาท่ีใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
และจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการทุกประเภท ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการในจังหวัดขอนแกน เพ่ือเปน
การขยายโอกาสทางการศึกษา ใหคนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความตองการจําเปนพิเศษ และการใหบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับลักษณะความพิการศูนยการศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา จังหวัดขอนแกน จึงไดดําเนินการจัดตั้งหนวยบริการข้ึนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแวงนอย ซ้ึงเปนสถานท่ีใน
การใหบริการพัฒนาศักยภาพแกคนพิการท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแวงนอยและอําเภอใกลเคียง 
 ในสวนของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยท่ีจะแจงใหทานสมาชิกทราบมี ดังนี้ 
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-๕- 

เรื่องท่ี ๑.๑ รายงานผลการดําเนินการเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การทําความสะอาด ตกแตง ปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในหมูบาน เม่ือวันท่ี ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ีผานมาก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีเขารวม ซ่ึง
โครงการนี้เราไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี 

เรื่องท่ี ๑.๒ รายงานผลการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยเม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ีผานมาก็ไดรวมกันปลูกตนคูณ โดย
ทางอําเภอแวงนอยเขามารวมดวยปลูกตนยางนา และไดเชิญสวนราชการตางๆเขารวมจํานวนมากพอสมควรทามกลาง
สายฝนก็ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีมารวมงานในวันนั้น 

เรื่องท่ี ๑.๒  วันนี้เปนวันกํานันผูใหญบาน คือวันท่ี๑๐ สิงหาคม ของทุกป ชวงเชาจะมีกิจกรรมทําบุญตักบาตร ท่ี
อําเภอและมีการแขงขันกีฬา การทําพิธีเปดอาคารชมรม กํานัน ผูใหญบาน ตอนเย็นมีโตะจีนโตะละ ๒,๐๐๐.-บาท ก็ขอ
เรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานเขารวมงานครับ 

เรื่องท่ี ๑.๓  วันพรุงนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจะจัดงานวันแมแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ขอ
เชิญทานสมาชิกสภาฯเขารวมในวันแมแหงชาติชวงเชาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม ชวงสายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาจาน สําหรับกิจกรรมวันแมทางอําเภอแวงนอย วันท่ี ๑๒ สิงวหาคม กําหนดจัดกิจกรรม ๒ ชวง คือชวงท่ี ๑ ทําบุญตัก
บาตร ชวงท่ี ๒ ทําพิธีถวายราชสักการะ การแตงกายเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปฏิบัติราชการ จึงขอเชิญชวนทาน
ไดเขารวมสําหรับกําหนดการถายเอกสารแจกทานไปแลว 

เรื่องท่ี ๑.๔  สถานการณอุทกภัย ทําใหพ้ืนท่ีไดรับความเสียหาย ถนนขาด ทอแตก คันคูขาด ไมไดรับความ
สะดวกชวงนี้ตรวจสอบและประมาณราคาอยูเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนตอไป สําหรับถนนลาดยางท่ี
ชํารุด เปนหลุมเปนบอ ทาง อบต.ไดเตรียมวัสดุเรียบรอยแลวแตพ้ืนท่ียังไมพรอมเพราะฝนตกมาอยูคงตองรออีกซักระยะ 

เรื่องท่ี ๑.๕  เรื่องตอมาโครงการ จังหวัดสะอาดคัดแยกขยะ ซ่ึงจังหวัดขอนแกนไดเชิญ กํานัน ผูใหญบาน ไป
ทําเอ็มโอยูเพ่ือดําเนินการคัดแยกขยะ ในสวนของทาง ทางอบต.ก็จะสงคนไปอบรมอีก ๕ – ๖ ท่ีอําเภอพลและศึกษาดู
งานท่ีเทศบาลแวงใหญ หมูบานละ ๒ คน หลังอบรมมาแลวก็มาปฏิบัติหนาท่ีรับซ้ือขยะ จะไมมีการสมัครทุกครัวเรือนตอง
เขารวมเพราะเปนนโยบายรัฐบาลและเปนวาระจังหวัดขอนแกน ในสวนการอบรมทางสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนเจาภาพโดย
ไดมอบตาชั่งและบัญชีครัวเรือนใหแตละครัวเรือน ในปลายเดือนสิงหาคม ทาง อบต.จะออกประชาคมชี้แจงและจะดําเนิน
ไดก็ประมาณเดือนตุลาคมในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแวงนอยเราท่ีประสบความสําเร็จก็เทศบาลแวงแวงนอยสามารถเปนแหลง
เรียนรูได  

เรื่องท่ี ๑.๖  โครงการการดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เราไดดําเนินการจัดทําแผนการออกดูแลผูสูงอายุและดําเนินการจายวัสดุอุปกรณใหกับผูปฏิบัติงานแลวและในอนาคตเรา
อาจจําเปนตองมีศูนยดูแลผูสูงอายุเพ่ือรองรับผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 

เรื่องท่ี ๑.๗  การเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ซ่ึงในชวงนี้แตละแหงก็จัดทําดอกไมจันทนเพ่ือใชในพระราชพิธี ในสวนของ อบต.แวงนอยเรารับผิดชอบจํานวน  
๑๔,๐๐๐ ดอก จากการตรวจสอบแลวไดอยู ๔,๐๐๐ ดอก ตองสงใหอําเภอภายในเดือนกันยายน ก็ขอความอนุเคราะห
ทานประชาสัมพันธจิตอาสาในตําบลเรารวมกันจัดทําเพ่ือใหไดครบตามเปาหมายท่ีกําหนด และอีกเรื่องคือใหทองถ่ิน
เตรียมปลูกดอกดาวเรือง อบต.แวงนอยเราเพาะแลว ๕,๐๐๐ ดอก ตอนนี้เพาะไวแลวยังไมใสถุงกองสงเสริมการเกษตร
เปนผูรับผิดชอบในสวนนี้ สําหรับกิจกรรมการไปรวมงานก็จะแจงใหทานไดทราบอีกครั้ง 
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เรื่องท่ี ๑.๗  เรื่องสุดทายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เม่ือวันเสารท่ีผานมา
ทานอาจารยธานิน ไดมาอบรมเจาหนาท่ีเราในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เราตองเขารับการประเมิน 
ทานมาดูแลวในป ๒๕๖๐ เรายังไมพรอม สําหรับท่ีเขารับการประเมินป ๒๕๖๐ คือ อบต.หวยเตย อบต.บัวเงิน ท่ีเขารับ
การประเมินป  ๖๑  อบต.แวงนอย อบต.กุดธาตุ เราตองรวมกันในการดําเนินการใหสําเร็จ และในวัน ท่ี  ๒๘ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะขอเขามาดูในพ้ืนท่ีประสานผูเก่ียวของเขาประชุมวางแผนรวมกันครับ 
 สําหรับเรื่องแจงเพ่ือทราบมีเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร ท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
และ วันศุกร ท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดรับรองรายงานการประชุมฯ 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
  นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี

คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  เสนอญัตติ 
(ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย วาระท่ี ๑ 
รับหลักการ เชิญทานนายกฯ ครบั 
         นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.  – คําแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยขอมอบหมายใหผูอํานวยการกองคลังเปน
ผูรายงานใหท่ีประชุมทราบครับ 
 นางรุง  สุขกําเนิด ผูอํานวยการกองคลัง – ดิฉันขอชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ มีรายละเอียดดังนี้   

๑.สถานการณคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๓๕,๑๓๓,๖๒๘.๓๖ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๑๓,๑๙๙,๗๙๙.๓๘ บาท 
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๓,๗๐๒,๗๑๔.๖๖ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงิน ไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอผูกพัน จํานวน ๕ โครงการ รวม ๗,๖๒๓.๐๐ บาท 

๑.๒   เงินกูคงคาง จํานวน ๐.๐๐ บาท 
        ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
           (๑) รายรับจริง      จํานวน ๓๖,๐๘๗,๐๗๗.๖๙ บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร      จํานวน ๑๖๑,๙๘๖.๙๔ บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต      จํานวน ๑๓๘,๓๙๑.๔๐ บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จํานวน ๑๘๕,๐๙๔.๑๖ บาท 
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 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน ๐.๐๐ บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน ๒๖๓,๖๒๔.๐๐ บาท 

หมวดรายไดจากทุน     จํานวน ๒๐๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน ๑๕,๐๕๒,๕๖๓.๑๙ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     จํานวน ๒๐,๒๘๕,๒๑๘.๐๐ บาท 

      (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน ๒,๒๐๖,๗๔๓.๑๖ บาท 
 (๓) รายจายจรงิ      จํานวน ๒๘,๘๓๘,๑๐๒.๓๒ บาท ประกอบดวย 

งบกลาง       จํานวน ๘,๙๕๐,๕๓๑.๕๐ บาท 
งบบุคลากร       จํานวน ๑๐,๓๓๘,๒๗๓.๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน       จํานวน ๕,๒๒๘,๘๓๘.๕๗ บาท 
งบลงทุน       จํานวน ๓,๔๖๖,๖๗๑.๐๐ บาท 
งบรายจายอ่ืน       จํานวน ๐.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน       จํานวน ๘๕๓,๗๘๘.๒๕ บาท 
(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๑,๗๑๔,๙๑๑.๐๐ บาท 
(๕) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน ๑๐๒,๐๐๐..๐๐ บาท  
(๖) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๐.๐๐ บาท 

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายรับจริงป ๕๙     ประมาณการป ๖๐    ประมาณการป ๖๑ 

รายไดจัดเก็บ     
หมวดภาษีอากร     ๑๔๔,๙๓๑.๘๘       ๑๒๕,๕๐๐.๐๐  ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๓๙,๑๖๙.๔๐       ๑๑๙,๒๒๐.๐๐ ๑๒๙,๑๓๐.๐๐ 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ๒๘๐,๙๖๔.๙๘       ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย๐.๐๐         ๐.๐๐  ๐.๐๐  
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   ๒๔๑,๗๓๐.๐๐        ๒๒๑,๐๘๐.๐๐ ๒๓๘,๘๐๐.๐๐  
หมวดรายไดจากทุน   ๒๐๐.๐๐        ๓๐๐.๐๐  ๒๐๐.๐๐ 

 รวมรายไดจัดเก็บ   _๘๐๖,๙๙๖.๒๖        ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ ๘๑๔,๑๓๐.๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    ๑๗,๒๘๙,๕๖๑.๓๑     ๑๖,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๔๘๕,๘๗๐.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น 
      ๑๗,๒๘๙,๕๖๑.๓๑  ๑๖,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๔๘๕,๘๗๐.๐๐ 
รวมไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    ๗,๖๘๙,๒๗๘.๐๐      ๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๓๓๑,๑๔๘.๐๐ 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น 
      ๗,๖๘๙,๒๗๘.๐๐   ๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๓๓๑,๑๔๘.๐๐ 
 รวม     ๒๕,๗๘๕,๘๓๕.๕๗  ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๖๓๑,๑๔๘.๐๐ 

 
 
 
 
 



-๘- 

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   รายจาย     รายรับจริงป ๕๙      ประมาณการป ๖๐     ประมาณการป ๖๑ 

จายจากงบประมาณ  
งบกลาง     ๕๗๕,๖๕๐.๐๐      ๑๑,๒๖๐,๓๔๙.๐๐       ๑๑,๘๒๕,๑๘๗.๐๐ 
งบบุคลากร     ๙,๗๖๗,๐๗๗.๐๐     ๑๓,๐๖๔,๖๗๐.๐๐ ๑๓,๙๕๔,๔๔๐.๐๐ 
งบดําเนินงาน     ๖,๐๑๕,๐๘๘.๖๐       ๙,๐๒๐,๕๘๑.๐๐ ๘,๕๒๖,๔๑๙.๐๐ 
งบลงทุน     ๓,๘๐๓,๑๐๐.๐๐       ๔,๓๐๙,๔๐๐.๐๐ ๔,๐๑๗,๑๐๐.๐๐ 
งบรายจายอ่ืน              ๓๐,๐๐๐.๐๐         ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน    ๑,๖๑๙,๕๘๔.๔๘       ๑,๓๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐ 

 รวมจายจากงบประมาณ   ๒๑,๘๑๐,๕๐๐.๐๘  ๓๙,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๓๙,๖๓๑,๑๔๘.๐๐ 
  รวม    ๒๑,๘๑๐,๕๐๐.๐๘  ๓๙,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๓๙,๖๓๑,๑๔๘.๐๐ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ดาน        ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป 
   แผนงานบริหารท่ัวไป     ๑๑,๙๕๐,๙๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๑๔๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา     ๗,๕๔๗,๕๗๙.๐๐  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข     ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห     ๒๕๒,๐๐๐.๐๐   บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน     ๕,๐๕๓,๙๖๐.๐๐  บาท 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ๖๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
ดานการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๗๙๐,๓๐๐.๐๐   บาท 
   แผนงานเกษตร      ๑,๐๑๑,๒๒๐.๐๐  บาท 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง      ๑๑,๘๒๕,๑๘๙.๐๐  บาท 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน  ๓๙,๖๓๑,๑๔๘.๐๐   บาท 

ในสวนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดดูตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีไดสงใหกับทานสมาชิกพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาคะ       
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นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับ ผมขอชี้แจงเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายนะครับ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไมได วาระท่ี ๑ รับหลักการ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหสภาฯกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ในระเบียบฯขอ ๔๗ ในการพิจารณา
ญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลวเพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการ
อภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯหรือไม ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาครับ       

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานวิเชียร  ดวงจุมพล ครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล  ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก

ทาน  วันนี้เปนวันท่ีคณะผูบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ พรอมกับรายละเอียด
ประมาณการโครงการประกอบรางขอบัญญัติฯ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราพิจารณาวาระท่ี ๑ รับ
หลักการ ทานสมาชิกสภาฯก็คงจะไดศึกษารายละเอียดแลววารายจางบประมาณป ๖๐ เปนอยางไรและรายจาย
งบประมาณป ๖๑ เปนอยางไร  ก็ขอชื่นชมเอกสารท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยของเราท่ีจัดทํารายละเอียดไว
อยางชัดเจนทําใหเปรียบเทียบไดงาย  ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดศึกษารายละเอียดดูครับ ท่ีผมสังเกตปนี้งบกองการศึกษา
นอยลงก็อาจจะเปนขอจํากัดดานงบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนมาใหเรา ผมมีเรื่องอยากเรียนเก่ียวกับรางขอบัญญัติฯวา
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค เขาระบุมาใหเราดําเนินการหรือเราเปนผูระบุเองวาจะทําอะไร และอีกประเด็นครับงบทุก
หนวยงานท่ีตั้งไวมีเงินรางวัลประจําปตั้งไวทุกหนวยงานผมอยากถามวาเราใชจายในลักษณะไหนครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีไดศึกษามีปญหาตรงไหนก็จะไดสอบถามได ในสวนท่ีทานไดสอบถามก็
จะขอมอบหมายใหทานปลัดฯเปนผูชี้แจงใหทานสมาชิกสภาฯไดทราบครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับ ก็ขอตอบประเด็นท่ีทานสมาชิกสภาฯไดสอบถามนะครับ ประเด็นแรกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคใครเปนผู
ระบุรัฐบาลผูจัดสรรมาเปนผูระบุครับ เชน อาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพฯ เปนตน เราจะนําไปใชอยางอ่ืนไมได ประเด็นใน
เรื่องเงินรางวัลท่ีตั้งไวทุกสวนก็คือเงินโบนัส สามารถทําผลงานผานการประเมิน LPA ทุกดานรอยละ ๖๐ ข้ึนไปก็ขอ
ประเมินแลวเขาก็จะมาประเมินตองไดคะแนนรอยละ ๗๕ ข้ึนไปถึงจะไดครับ 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานใดจะสอบถามไหม หรืออภปิรายไหมครบั  ถาไมมีผมขอมติทาน
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
   ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จํานวน ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 

 
 
 
 
 



-๑๐- 

 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีไดใหความเห็นชอบราง
(ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ และจะประชุในวาระท่ี ๒ ไดตองมีการ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ การแปร
ญัตติรางขอบัญญัติ ในแตละครั้งจะตองคัดเลือกเปนครั้งๆไป ในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯคัดเลือกอยางนอย ๓ ไมเกิน ๗ คน ในการเสนอคัดเลือกจะตองเสนอทีละคนไดคนท่ี ๑ แลวจึงจะเลือกคนท่ี ๒ 
ตอไป ผูเสนอตองมีผูรับรอง ๒ ทาน และเลือกไปจนครบจํานวนถามีผูเสนอหลายคนก็ตองขอมติจากสภาฯ ในลําดับแรก
เราจะขอใหเสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติวาเราจะกําหนดไวจํานวนก่ีคน 
  นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน
ผมอยากสอบถามวามีระเบียบท่ีจะตองใหแปรไหมเราไมแปรไดหรือไม ในความรูสึกของผมทางฝายบริหารจัดการมาแลว
เปนอยางดีเราไมแปรไดไหม 
 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระบวนการเสนอรางขอบัญญัตินั้นจะตองมีการแปรญัตติ สวนจะมีผูแปรหรือไมก็อยูท่ีทานสมาชิกสภาฯ ก็คือตองมี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ถาไมมีคนแปรคณะกรรมการอาจจะแปรญัตติเองก็ได ก็คือตองมีการแปรญัตติครับ แต
หลักการจริงๆแลวเขาอยากใหทานสมาชิกสภาฯไดทํางานและอยูในแบบประเมิน LPA ดวย ทองถ่ินแหงไหนไมมีการแปร
ญัตติจะไมไดคะแนนเลยในขอนี้  
 นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานผม
ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติ ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบตามท่ีทานวันชัยเสนอจํานวน ๕ ทาน โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๒๒ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - สรุปมติท่ีประชุมสภาเราไดกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติไว 
๕ ทานนะครับ ลําดับตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ครับพรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
 นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – ผมขอเสนอ นายสม  นาแพง ส.อบต.หมูท่ี ๗ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี ๑ ครบั 

ผูรับรอง ๑.นางละอองดาว  นันทะวิทยาคม ส.อบต.หมูท่ี ๘, ๒.นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – ขอเสนอ นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี ๒ ครับ 

 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

 
 ผูรับรอง ๑.นายสุริยา  ศรีกุฎ ส.อบต.หมูท่ี ๗, ๒.นางกนกนาถ  จันทรศรี ส.อบต.หมูท่ี ๕ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
 นายสม  นาแพง ส.อบต.หมูท่ี ๗ – ผมขอเสนอ นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๙ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี ๓ ครับ 
 ผูรับรอง ๑.นายดุสิต  มูลหลา ส.อบต.หมูท่ี ๖, ๒.นางจินตนา  กุลสุวรรณ ส.อบต.หมูท่ี ๑๒ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
 นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ – ผมขอเสนอ นายสุวรรณ  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๑๓ เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๔ ครับ 
 ผูรับรอง ๑.นายสม  นาแพง ส.อบต.หมูท่ี ๗, ๒.นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ ครับ
พรอมผูรับรอง ๒ ทาน 
 นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี ๒ – ผมขอเสนอ นายวันชัย  ปุงโพธ ส.อบต.หมูท่ี ๑๐ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี ๕ ครับ 
 ผูรับรอง ๑.นายสุริยา  ศรีกุฎ ส.อบต.หมูท่ี ๗, ๒.นางประยัติ  ศรีอุน ส.อบต.หมูท่ี ๑ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 
 
 

 
 
 
 
 



-๑๒- 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ก็ขอสรุปนะครับคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประกอบดวย คนท่ี ๑ นาย
สม  นาแพง ส.อบต.หมูท่ี ๗   คนท่ี ๒ นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ คนท่ี ๓ นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี 
๙ คนท่ี ๔ นายสุวรรณ  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๑๓  และคนท่ี ๕ นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓  ครบท้ัง ๕ คน ซ่ึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมฯ ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ินใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจาก กรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  ผมมีหนาท่ีเชิญประชุมและก็ใหทานไดประชุม
คัดเลือกผมก็จะแจงใหทานทราบวาจะขอเชิญประชุมในวันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาฯ  และตามระเบียบฯขอ ๔๙ 
กําหนดวาญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ลําดับตอไปก็จะขอความเห็นชอบจากสภาฯ
ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เชิญทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาครับ 
 นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผม
ขอเสนอ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาราชการระหวาง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับถาไมมี ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบ จํานวน ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไมมาประชุม ๒ เสียง 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุก
ทานสภาฯเราก็กําหนดระเวลาแปรญัตติระหวาง วันท่ี ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นะครับ ทานสมาชิกสภาฯทานใด
ประสงคท่ีจะแปรญัตติก็ใหมารับแบบเสนอคําแปรญัตติและยื่นตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาท่ีกําหนด 
หลังจากรับคําแปรญัตติท่ีทานมายื่น คณะกรรมการแปรญัตติก็จะนัดนายกและผูแปรเขาไปชี้แจงทีละทานจนกวาจะหมด
ทุกคนแลว คณะกรรมการแปรญัตติก็จะประชุมเพ่ือมีมติและแจงรายงานตอประธานสภาฯ เพ่ือประธานสภาจะสง
รายงานใหทานสมาชิกสภาฯไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงกอนวันประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระท่ี ๒  ในวันแปรญัตติผูท่ีจะ
อภิปรายก็จะประกอบดวยคณะกรรมการแปรญัตติ นายก และสมาชิกผูสงวนคําแปรญัตติ เสร็จเรียบรอยก็ใหสภาฯลงมติ
เรียงตามลําดับแตละ ขอผูยื่นแลวไมไปชี้แจงถือวาไมแปรนะครับไมมีสิทธิอภิปรายนี่คือข้ันตอนการขอแปรครับ สมาชิก
สภาฯสามารถแปรตัดลดรายจายไดแตแปรเพ่ิมไมได สวนคําขอแปรญัตติก็ใชแบบเดิมครับเสร็จแลวก็จะประชุมในวาระท่ี 
๓ เห็นชอบรางขอบัญญัติตอไปก็ขอแจงใหทานสมาชิกสภาฯไดรับทราบครับ 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ตอไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับวาระเรื่องอ่ืนๆ ก็จะแจงความคืบหนาสําหรับงานโครงการ 
ตางๆของ อบต.สําหรับชวงนี้ ผอ.กองคลังไดแจงสถานะการเงินการคลังใหทราบวา ณ วันท่ี ๒ สิงหาคม มีรายไดเขาเพียง 
๖ ลานกวาๆ ซ่ึงเราตั้งขอบัญญัติไวของป ๒๕๖๐ ไว ๓๙ ลานก็ยังขาด เงินยังไมเขานะครับ ขาดไป ๒ ลานกวาบาท เราตั้ง
ไว ๓๙ ลาน แตมีเงินมา ๓๖ ลาน นะครับ ก็แจงใหทุกทานไดรับทราบนะครับ แตวาโครงการในขอบัญญัติเก่ียวกับ 

 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

งบลงทุนในเรื่องของการกอสรางถนนหนทางเราทําไดครบทุกโครงการนะครับ ขอบัญญัติ ป ๒๕๖๐ ณ ปจจุบันยังไม
เบิกจายอยู ๒ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานดอนหัน แสนกวาบาทนะครับ ๒ แหง แหงละ 
๕๐,๐๐๐ กับ ๗๐,๐๐๐ นะครับ ณ ปจจุบันนี้ก็มีผูมาทําสัญญาและไปดําเนินการแลวแตวายังไมสงมอบงานและสัญญา
นั้นหมดแลว ปจจุบันก็ถูกปรับนะครับ  ผอ.กองชางผูควบคุมงานก็ออกเรงรัดดวยนะครับ สําหรับเงินจายขาดเงินสะสมท่ี
สภาฯไดอนุมัติก็กอหนี้ผูกพันครบทุกโครงการแลวนะครับ ก็เหลือผูรับจางเขามาดําเนินการนะครับ ปจจุบันนี้แลวเสร็จท่ี
เบิกจายเงินจะมี บานหนองแขม ม. ๑๓ บานปาเปง  บานอีโล บานศรีเมือง บานกุดรู นะครับ ก็แจงความคืบหนาของ
โครงการของเรานะครับ ในสวนเรื่องอ่ืนๆของผมก็มีเรื่องท่ีจะแจงแคนี้ครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. - เรื่องแจงเพ่ือทราบทานปลัดก็นําเรียนเรียบรอยแลวนะครับ หวังวาทาน
สมาชิกคงเขาใจนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีไววางใจและใหคณะผูบริหารทํางานอยางราบรื่นตลอดป 
๒๕๖๐ นะครับ การจายขาดเงินสะสมก็เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน พ่ี นอง ประชาชน ของชาวตําบลแวงนอยเรา ให
อยูดีมีสุข ถนนหนทาง ตลอดจนเรื่องอุปโภค บริโภค นะครับ ก็เนนฝากใหสมาชิก ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย ไดจัดกิจกรรมวันแมก็ขอใหทานสมาชิกเขารวมกิจกรรมทุกทานนะครับ สวนเรื่องถวายพระพร
ท่ีอําเภอจัดในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็ขอเชิญเขารวมทุกทานนะครับ  ผมขอฝากเรื่องอุทกภัย วาตภัย ถนนหนทาง
ชํารุดนะครับ ก็เขียนหนังสือรองทุกขเขามาจะใหกองชางออกสํารวจแลวประมาณการ  ผมก็ขอนําเรียนใหทานสมาชิกท่ี
เขียนหนังสือรองทุกขก็ใหประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนรับทราบดวยนะครับ สวนเรื่องคณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน ๕ ทาน ผมก็ขอใหทานทําหนาท่ีของทานใหสมบูรณนะครับ เรื่องถวายฎีกาทานพิชาญก็ไดมอบหมายจาก
หนวยงานเก่ียวกับใหลงสํารวจพ้ืนท่ีถวายฎีกาท่ีจะขุดหนองอีโลและทําคลองน้ําเขาหนองอีโลและขุดลอกหนองเซียงคูณ
และทําตาน้ํานะครับนายกสมาคมเพ่ือนภูก็มีสวนรวมจะมาดูนะครับ ก็ขอแจงใหทานสมาชิกไดรับทราบครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานพรจิต 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑  -ผมมีเรื่องจะถามนะครับเก่ียวกับการท่ีผมไปประชุมมาเก่ียวกับโครงการ

ผูสูงอายุ ผมไปประชุมท่ีเมืองพล วันนั้นไปกับทานละอองดาวกับทานวันชัย ผมมีเอกสาร เขามาใหสํารวจผูสูงอายุและผู
ยากไรคนปวยติดเตียง ผมก็สํารวจ ทีนี่มันก็ไปเก่ียวโยงกับของทานทองใบต้ังแตครั้งแรกนะครับ โครงการประชารัฐนะ
ครับ หลักการสํารวจก็คลายๆกันนะครับ วันนั้นผมสํารวจของพอศิริ สรอยไข สวนท่ีประชารัฐท่ีจะชวยผมก็ยังไมรูวาเขา
จะชวยอะไร แตท่ีประชุมงบประมาณมา ๑๖๑ ลานบาทนะครับ มีเอกสารท่ีผมทําไปสงเขา ๕ ราย ผูพิการ ๒ ราย ผู
ยากไร และผูปวยติดเตียงนะครับ ผมก็นําเรียนใหทราบนะครับทานนายก สวนเรื่องดอกดาวเรืองท่ีผมปลูกท่ีบาน ปลูก
ตอนนี้จะออกดอกตอนไหนผมก็ยังไมทราบ แตเปาหมายของผมคือผมก็เพาะไวแลวนะครับ ผมจะปลูกถนนทางเขาท้ัง ๒ 
ขางทางเขาหมูบานนะครับ เรื่องการคัดแยกขยะท่ีเราไปอบรมมานะครับ พออบรมเสร็จผมก็ไปทํา ผมไดแยกขวดเหลา 
ขวดเบียร กระปองกาแฟ และแยกถุงพลาสติกดวยนะครับ วันแรกผมขายได ๙๐ บาท งวดท่ี ๒ ผมขายได ๑๕๐ บาท นะ
ครับ คิดวาเปนการดีมากนะครับ และเรื่องสุดทายเม่ือ ๒-๓ อาทิตยท่ีผานมาฝนตกหนักถนนทุกหมูบานผมคิดวาคงเปน
ปญหาและลําบากในการสัญจรไปมา จากคําแถลงของทานนายกและทานเลขาในเรื่องของฝนหยุดเม่ือไหรทานก็จะทําให
นะครับ ก็ขอใหทําตามสัญญาดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานสํารอง 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – โครงการถนนลูกรังบานดอนหัน หมูท่ี ๒ ก็มาในชวงหนึ่งแลวก็ยังไม

เสร็จมันก็เปนการถมดินกอนแลวก็มาเปนลูกรังขางบนพอดีก็งานนี้ผมดูแลวคือเอาแตดินยังไมมีลูกรังนะครับ ดูจากสายตา
ผมวาลูกรังมันนอยมากนะครับ ครั้งแรกถนนดินมันก็ดินธรรมชาติ ผมก็ไมวาอะไร พอมีลูกรัง ๐.๕ รถมาปรับมาเกรด 

 
 
 
 
 



 
-๑๔- 

เรียบรอยแลว ผมก็เดินไปดูเดี๋ยวจะหาวาพวกผมไมไปดูนะครับ เพราะวาเจาหนาท่ีไมวา ผอ.กองชางและคนรับผิดชอบ
กอนลงมือทํางานขอใหสงหนังสือแจงลงทํางานใหพวกผมดวยบอกวาผูรับเหมาจะไปแลวนะ วันนี้ใหไปดูดวยตนไมหรือ
ท่ีดินของใครมันลกุล้ํานะครับ มันแคบมันกวางจะเอารถไปปรับ ไปเกรดไปแตงผมอยากขอรองงานตอไป อนาคตขางหนา
ก็ขอรองนะครับวาแจงสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็ไดนะครับ การขอรองการบอกกลาวเจาของท่ีคนขางเคียงจะสะดวกและงาย
นะครับ พอพวกผมไปดูทีหลังคนขางเคียงก็วานะครับ ผมไมอยากไดยินคํานั้น ถาผมขอรองมันก็งายกับทาน แตตอนนี้ผม
ไมอยากใหเจาของงาน หรือผูรับเหมาถูกปรับนะครับ ถาเอาวัสดุไปลงก็ขอความกรุณาใหโทรบอกผมก็ไดหรือโทรบอก
ทานบุญยมรับรูดวยนะครับ จะลงมือทําอะไร ทําวันไหน ผมก็จะไดแจงชาวบานไดรับทราบนะครับ สวนเรื่องของผมท่ี
จะแจงในท่ีประชุมก็มีเพียงแคนี้ครับขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานวันชัย 
นายวันชัย  ปุงโพธิ์  ส.อบต.หมูท่ี ๓  - สืบเนื่องจากท่ีผานมามีฝนตกหนักน้ําหลากมากนะครับ ทําใหถนน

หนทางชํารุดเสียหายหลายหมูบาน ผมอยากจะเสนอทานประธานผานไปยังฝายบริหารวาจะแกไขปญหาถนนชํารุดกับ
ถนนขาดมันตางกันนะครับเพราะวาถนนชํารุด เนื่องจากทุกปก็ไมขาดนะครับ เกิดจากน้ํากัดเซาะถนนทําใหการสัญจรไป
มาลําบากนะครับ แตตอนนี้อยากจะใหซอมแซมกอนนะครับเอาไปลงกอนไดไหมครับก็จะไดผานไปผานมาไดสะดวกนะ
ครับ ผมก็อยากใหเอาหินไปโรยไวกอนพอสัญจรไปมาได สําหรับสายหลักถนนสายหนองแขม – กุดรู ประชาชนใชถนน
เสนนี้มาก ขอใหซอมแซมเปนชวงๆไปนะครับ ขอบคุณครับ 
            นายทองใบ สมแวง เลขานุการนายก - เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เก่ียวกับ
เรื่องของทานพรจิต นะครับ เรื่องออกสํารวจคนพิการของโครงการประชารัฐ ผมก็มาทราบเหมือนกันวาโครงการนี้มาจาก
ไหน ไดนําชุมชนเขาไปรวมประชุมหาผูปวยติดเตียงในชุมชนของตัวเองในตําบลของเราก็มีคณะกรรมการออกไปสํารวจ
ขอมูล สําหรับผูปวยติดเตียงนะครับ รายเดียวกันกับการออกสํารวจของ อสม.ท่ีไปสํารวจมาแลวไมทราบวาเขาจะ
ชวยเหลือดวยวิธีไหนนะครับ ชวยเหลือแบบไหนก็ไดนะครับขอใหชวย สวนเรื่องอุทกภัยน้ํากัดเซาะถนนขาด ถาขาดไม
มากท่ีจําเปนเรงดวนถนนท่ีสัญจรไปมา ถาขาดงบฉุกเฉินเขาลงไปชวยไดนะครับ แตสัญจรไปมาไดขนาดนี้ เนื่องจากฤดูฝน
ยังไมสิ้นสุดนะครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานวิเชียร 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – ทานเลขาฯ ก็ไดชี้แจงและตอบคําถามสําหรับอุทกภัยถนนขาด ถนน

ชํารุด เราก็ทําตามระเบียบ แตผมอยากปรึกษาหาแนวทางแกไขนะครับสวนท่ีทานวันชัยไดกลาวมานั้นถนนหรือลําหวย
สายไหนท่ีขาดทางน้ําหลากคิดวาจะแกไขแลวน้ําก็จะมาอีกเพราะวาชวงนี้เปนฤดูฝน ก็ยังไมไปทํานะครับ แตเสนไหนท่ี
จําเปนท่ีประชาชนสัญจรไปมาทุกวันใหคิดถึงตรงนี้ดวยนะครับใหเขาใจวาเราตองทําตามระเบียบนะครับพอกองชาง
ออกไปสํารวจแลวสิ่งไหนท่ีสําคัญท่ีประชาชนเดือดรอนจริงๆ พอท่ีจะแกไขปญหาไดกอนไดไหม ยกตัวอยางบานหนอง
แขมเสนท่ีทานนายกพูดอันนี้มันลําบากจริงๆ นะครับ ถาทางเราไมสามารถท่ีจะชวยไดทันเวลา ถารอจนฝนหยุดตกอีก ๒ 
เดือนใหทานคิดดูการสัญจรไปมาของพ่ี นอง ประชาชน ตอนไหนจะไปทํา เขาบอกวาหนวยงาน อบต.ลาชาแลวทําไม
หนวยงานปกครองถึงเร็วกวา ผมก็ชี้แจงใหพ่ีนองประชาชนไดเขาใจวาวิธีการท่ีจะออกไปทํานะครับ พ่ีนองประชาชนก็
เขาใจ ผมก็อยากปรึกษาวาจะหาวิธีไหนท่ีจะมาแกไขบางจุดท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการสัญจรไปมาของพ่ีนองประชาชน สวน
พวกผมก็ไดแกไขเปนบางจุดไปแลวไมไดอยูเฉยๆใหแตทาง อบต.เขาไปชวยนะครับทางคณะพวกผมไมวาจะเปน 

 
 

 
 
 
 



 
-๑๕- 

ผูใหญบานกรรมการหมูบาน ประชาคมก็ไดคุยกันตลอดนะครับ วาเสนไหนท่ีมันลําบากจริงๆชวยกันไปกอนนะครับ ก็หวัง
วาทางคณะผูบริหารและทางสํานักงบประมาณก็คงจะหาวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนากอนนะครับ หรือแกไขไมไดเราก็
ตองวากันใหมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. - ก็ขอขอบคุณทานวิเชียรท่ีชี้แจง ทางคณะผูบริหารและฝายงบประมาณก็
ดูแลนะครับ ผมก็ยอมรับทานสมาชิกหมู ๓ ท้ัง ๒ ทานนะครับไมวาจะเปนดานถนนหนทาง    ดานพัฒนานะครับ แกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดอยางดีนะครับ ผมก็รับปากนะครับ 

นายจํานงค  หนายโสก เลขานุการสภา - หลังจากท่ีฝนตกนะครับหลายจุดท่ีเปนปญหาเรงดวนนะครับ สิ่งท่ี
เปนปญหาตอนนี้คือเราไมมีดินท่ีจะเอาไปถมนะครับ ถนนสายกุดรู-หนองแขม ผมวายังไมจําเปนเพราะวารถวิ่งไดอยูนะ
ครับ แตท่ีอ่ืนมันวิ่งไมไดเลยนะครับ ผมออกสํารวจเองแทบทุกจุดท่ีมีหนังสือเขามา สายบานแวงนอย-ถึงบานหนองแวง
หวยทราย ๔ - ๕ แหงท่ีทอขาด สายจากหนองแขม-โนนศิลาก็ขาดนะครับ ถนนท่ีรถวิ่งผานไปไดก็ยังไมทําถึงแมทาน
สัญจรลําบากอาจจะเปนหลุมเปนบอ แตตรงท่ีมันขาดแลวสัญจรไปมาไมไดเราตองไปทํากอนนะครับ สวนลําหวยท่ีขาด
เราก็ยังหาดินไมไดนะครับ สายโนนข้ีเหล็กก็รอนิดหนึ่งนะครับเพราะรถวิ่งผานไปได สายหนองแวงหวยทรายไปสะพาน
บานหนองมวงก็รอนะครับ ผมไดคํานวณไวหมดแลวระยะท่ีจะไปปรับเกรดสวนท่ีมันขาดและตองเปลี่ยนทอใหมท่ีเปน
ถนนท่ีขามไปไดตองเอามากอนนะครับ นี้ก็ปญหาท่ีเราไดคุยกันในการซอมแซมมันตองมีราคากลาง เราไมไดนิ่งนอนใจนะ
ครับ เพราะเรามีงบประมาณงบกลางอยูแตขบวนการท่ีจะเอาตัวไหนมากอนนะครับและหลุมถนนท่ีลาดยางวัสดุอุปกรณ
เราก็พรอมนะครับ ก็เรงรัดกันอยูนะครับ เพราะวาในเรื่องของการรายงานไปจังหวัดเราก็รายงานไปหมดแลววาสิ่ง
สาธารณประโยชนอันไหนมันชํารุดและจําเปนตองใชงบประมาณของ อบต.และสวนไหนท่ีจําเปนตองใชงบประมาณจาก
สวนกลางเราตองรายงานเขาไปนะครับ ยังไมถึง ๒ เดือนนะครับ ท่ีฝนหยุดตกผมก็ออกตรวจอาทิตยท่ีแลวก็ใหชาง
ประมาณราคา และรายงานใหอําเภอทราบประชุมเม่ือวันจันทรใหจังหวัดประกาศเปนสาธารณภัยนะครับ และตอนนี้
กําลังรายงานเรื่องสิ่งสาธารณประโยชนท่ีมันพังใหทราบนะครับ จะใหมันทันใจก็ลําบากนะครับ เพราะวามันเปนระบบ
ราชการสวนเรื่องของผมก็มีเรื่องท่ีจะชี้แจงใหทานทราบเพียงเทานี้ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานไหนจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีก็ไดเวลาอันสมควรแลวนะครับ 
ผมก็ขอขอบคุณทานนายก ฝายบริหาร หัวหนาสวนทุกทานและทานสมาชิกทุกคนท่ีเขารวมการประชุมสภาฯในครั้งนี้ดวย
นะครับ ผมขอปดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 

                                                         (ลงชื่อ)    จํานงค   หนายโสก          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)      กิตติศักดิ์  ศรีโยธา           ผูรับรองรายงานการประชุม 
             (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
 

 
 
 
 



 
-๑๖- 

(ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)   

 (ลงชื่อ)       สุพจน  ทิพวัฒน                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน  ทิพวัฒน) 

 (ลงชื่อ)       ประยัติ  ศรีอุน                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


