
รายงานการประชมุสภา อบต.แวงน้อย สมยัสามญัท่ี ๓/๒๕๕๙ วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัยสามัญที ่๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันศุกร์  ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
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นายสม  นาแพง 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสํารอง  ปัตตาทานัง 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายบุญยม  หนูนา 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นายพรจิต  สนอุป 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายสมคิด  ขําโพธิ์ 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

สม  นาแพง 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
ดุสิต  มูลหล้า 
สุริยา  ศรีกุฏ 
เสมือน  นาอุดม 
ไสว  ศรีอุ่น 
สุวรรณ์  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
บุญถัน  นาอุดม 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สํารอง  ปัตตาทานัง 
สมพร  บุญประสพ 
นนทกานต์  นาอุดม 
บุญยม  หนูนา 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
นราศักดิ์  พิมสาร 
โสพิน  แก้วอุดร 
พรจิต  สนอุป 
นิรดาพร  ปัสสา 
สมคิด  ขําโพธิ์ 

 

 
 



-๒- 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสถิตย์  อันนารี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
๒. นางกนกนาถ  จันทร์สี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
๓. นายสุพจน์  ทิพวัฒน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
๔. นายจํานงค ์ หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  ( ไปราชการ ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 

๕. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าสํานักงานปลัด 
 ๖. นางรุ้ง  สุขกําเนิด  ผู้อํานวยการกองคลัง 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง  ผู้อํานวยการกองช่าง 

๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๒ คนครบองค์ประชุม 
 นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอ่าน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย มีมติให้กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 
๑/๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
ให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายจํานงค์  หน่ายโสก เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ติดราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง ที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรุงเทพฯ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกําหนด สภาฯเราต้องดําเนินการเลือกเลขานุการ
สภาฯทําหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ก่อน รายละเอียดเชิญท่านหัวหน้าสํานักงานปลัดฯได้ชี้แจง  

นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของ
ประธานสภาท้องถิ่น (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่จัดทํา 
 



-๓- 

ระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (๕) จัดทํารายงานการประชุม
สภาท้องถิ่น (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาท้องถิ่น (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง (๘) ช่วยเหลือประธานสภา
ท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืน
ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราว
นั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วย
วิธีการยกมือ  ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ข้อ ๘ วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธาน
ที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
ตามจํานวนเท่ากับจานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี ้ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน หรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

 นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอ และขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ผม

ขอเสนอนายวิเชียร  ดวงจุมพล เป็นเลขานุการสภาฯครับ 
ผู้รับรอง ๑. นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย   หมู่ที่ ๓ 
  ๒. นายโสพัน  แก้วอุดร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย   หมู่ที่ ๑๐ 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ 
มติที่ประชุม : คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านวิเชียร  ดวงจุมพล ปฏิบัติหน้าที่เลขาสภาฯ ในการประชุม

ครั้งนี้ครับ  
 
 



-๔- 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอ
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
องคก์ารบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  เรื่องท่ี  ๑ : แจ้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอแวงน้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
อปท. มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การจัดงานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อําเภอแวงน้อย  ประจําปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๑๕-๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐  ซึ่งปีนี้ท่านนายอําเภอบอกว่าขบวนได้จัดสมบูรณ์ สวยงามกว่าปีที่แล้วอีก  สําหรับยอดรายรับ  จํานวน  
๑๖๗,๑๑๐.-   รายจ่าย  ๘๙,๔๔๙.- บาท  คงเหลือหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ๗๗,๖๖๑.- บาท    ในนามองค์การบริหารส่วน
ตําบลแวงน้อย กข็อขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงาน   

๒. การรําดอกคูณเสียงแคน ๒๒๐ ปี มหานครขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหม นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว  
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  อําเภอแจ้งให้ท้องถิ่นจัดนางรําไปร่วมแห่งล่ะ ๓๐ คน  ซึ่งอบต.แวงน้อย ก็ได้รับความ
ร่วมมือจากแม่บ้านบ้านหนองแขมทั้ง ๒ หมู่บ้าน ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาบ้านหนองแขม ที่ได้ประสานงานนางรําให้ 
จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี ท่านนายอําเภอก็ขอบคุณ และว่าได้นางนําร่วมงานเกินคาด   

๓. อําเภอได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ปฏิบัติงานที่ร้านธารากาชาด จํานวน  ๙๐ คน   
ในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   นายอําเภอขอขอบคุณทุกแห่ง และในปีนี้อําเภอแวงน้อยได้ส่งนางงามไหมเข้า
ประกวด  ได้รางวัลรองอันดับ ๑  ทําให้คนรู้จักอําเภอแวงน้อย อีกทางหนึ่ง ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์บ้านของเรา 
เพราะมีการโหวตนางงามขวัญใจประชาชน   

๔. การออกหน่วยศูนย์ดํารงธรรมอําเภอยิ้ม.. เคลื่อนที่  ในวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ไดอ้อกท่ีบ้าน 
หนองหอย  หมู่ที่ ๗  ก็มีส่วนราชการต่างๆในระดับอําเภอออกมาให้บริการประชาชน  สําหรับส่วนของ อบต.แวงน้อย ได้
แจกเบี้ยยังชีพ ๑ ราย (เพราะเหลือตกค้าง) ด้านการจัดเก็บภาษีได้ดําเนินการครบแล้ว ขอบคุณท่านสมาชิกสภาบ้าน
หนองหอย ที่ดําเนินการจัดเก็บภาษีให้ได้ครบทุกราย   

เรื่องที่  ๒. การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดให้วันที่   ๑๘   มีนาคม ของทุกปี

เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ได้ทรงมีพระ
บรมราชโอการให้ยกฐานะตําบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมื่อวันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๔๔๘  เป็นจุดเริ่มต้นของ
การกระจายอํานาจการปกครองให้แก่ประชาชน ถือเป็นการกําเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศ
ไทย  อําเภอแวงน้อย ก็ได้กําหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทยในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๐  โดยมีกิจกรรม คือ 

ภาคเช้า     
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕  โดยวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราช

สักการะ    อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๐    ในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญ 
ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติ
ขาว ไว้ทุกข์ หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

 
 



-๕- 

ภาคกลางวัน   
การแข่งขันกีฬาโดยแบ่งเป็น ๒ ทีม  ตามแนวแบ่งเขตถนนเมืองพล-ชัยภูมิ(ด้านทิศเหนือ-ทิศใต้)   ทีมเอ  

ประกอบด้วย  ทต.แวงน้อย/ทต.ก้านเหลือง/อบต.ท่านางแนว ทีมบ ี  ประกอบด้วย  อบต.แวงน้อย/อบต.ทางขวาง/ 
อบต.ท่าวัด/อบต.ละหานนา  รายละเอียดได้สําเนาแจ้งทุกท่านแล้วนะค่ะ  สําหรับเสื้อนักกีฬามารับที่สนาม รร.ชุมชน
บ้านโคกสี ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐     

เรื่องที่  ๓. การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.  ประจ าปี ๒๕๖๐     
การจัดพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ประจําปี ๒๕๖๐  วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม   ๒๕๖๐  ณ สนาม

หน้าที่ว่าการอําเภอแวงน้อย  เวลา ๐๘.๐๐ น.  โดยมอบให้ทุก อปท. นํา อปพร. ในสังกัด  เข้าร่วมพิธีสวนสนามจํานวน
แห่งละ  ๕๐  นาย  จะดําเนินการฝึกซ้อมใหญ่การเดินสวนสนามในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งงานป้องกัน ก็จะ
ดําเนินการแจ้งให้สมาชิก อปพร. ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ก็ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมเป็นเกียรติตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้น
ไป สําหรับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบก็มีเท่านี้ค่ะท่านประธานฯ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ มีท่านใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
          นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑ : ญัตติพิจารณา
อนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญท่านเลขาฯครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล เลขานุการสภาฯ – ในส่วนของวาระนี้ขอเชิญหัวหน้าสํานักงานปลัดครับ 

         นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย เรื่องที่  ๑. : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  สืบเนื่องจาก ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยได้จัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ขฉ ๔๑๐๗ ขอนแก่น โดยรถยนต์ส่วนกลางที่จัดซื้อมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ การรับ-ส่ง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ อบรม ภายในเขต
จังหวัด การรับ-ส่งคณะกรรมการที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย และใช้ในการบรรทุกวัสดุ/ 
อุปกรณ์ต่างๆ กรณีที่ต้องจัดกิจกรรม/โครงการนอกสถานที่สํานักงาน  เพ่ือให้รถยนต์ส่วนกลา งใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนควบรถยนต์ส่วนกลาง ๑. จัดซื้อพ้ืนปูกระบะไล
เนอร ์๒. จัดซื้อกันชนท้าย  เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการจัดซื้อพ้ืนปูกระบะไลเนอร์เป็นการบํารุงรักษาพ้ืนกระบะ
ไม่ให้บุบง่ายเวลาใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์กรณีที่ต้องจัดกิจกรรม/โครงการนอกสถานที่สํานักงาน  และการจัดซื้อกันชน
ท้ายรถยนต์ส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดแรงกระแทกของรถเมื่อเกิดการเฉี่ยวชนช่วยให้ผู้ที่โดยสารที่อยู่ในรถเกิดความ
ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ๒๕๖๐ จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาดําเนินโครงการ ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 
 



 
-๖- 

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- เพ่ือจัดซื้อพ้ืนปูกระบะไลเนอร์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ขอโอนเพิ่ม ๕,๘๐๐.-บาท  
- เพ่ือจัดซื้อกันชนท้าย ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ขอโอนเพ่ิม ๕,๕๐๐.-บาท  

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  
เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
๑. เป็นกระบะสําเร็จรูป  ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ประตู 
๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ) 

 งบประมาณตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๗,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๑๑,๓๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๗๕,๗๐๐.-บาท  

รวมขออนุมัติโอนลด ๑๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
          ระเบียบ/กฏหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      
 จึงนําเรียนเสนอสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
 นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสงสัย หรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผลจะขอมติ 
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้
เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน ๒๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน ๐  เสียง 

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน ๑ เสียง 
 
 



-๗- 

          นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เรื่องที่  ๒ : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ) เชิญหัวหน้าสํานักงานปลัดฯ ครับ 
 นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย เรื่องท่ี ๒. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏว่าคําชี้แจงบางโครงการได้พิมพ์
ตัวเลขผิดบางโครงการคําชี้แจงไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่จะดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑.ข้อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒  บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐   

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพ้ืนที่ วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๖ ท่อน และป้ายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมาณ ๒๔๓,๙๐๐ บาท  

ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒  บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐   

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพ้ืนที่ วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จาํนวน ๖ ท่อน และป้ายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมาณ ๒๔๓,๙๐๐ บาท  

๒.ข้อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าโนนเมืองหลวย บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  ม. ยาว 

๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐  ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ม. หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมาณ ๒๒๔,๘๐๐ บาท  

ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าโนนเมืองหลวย บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔  
ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐  ตร.ม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่  
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐  ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐  ตร.ม. 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่ และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. 
แวงน้อย งบประมาณ ๒๒๔,๘๐๐ บาท 
 



-๘- 

ระเบียบ/กฏหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      
 จึงนําเรียนเสนอสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
 นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสงสัย หรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผลจะขอมติ 
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่
ทางฝ่ายบริหารได้เสนอโปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม :  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน ๒๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน ๐  เสียง 

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน ๑ เสียง 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เรื่องที่  ๓ : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรใน

วันผู้สูงอายุ ประจําปี ๒๕๖๐ 
 นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย เรื่องท่ี  ๓ : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรในวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี ๒๕๖๐ เราตั้งงบประมาณไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เราจัดเป็นประจําทุกปี แต่ในปีนี้ทราบว่าหลายหมู่บ้านมีกิจกรรม
ในช่วงสงกรานต์ที่ต้องจัดในหมู่บ้านอาจจะมาร่วมงานไม่ได้ทางคณะผู้บริหารจึงนําเสนอขอความเห็นจากสภาว่าในปีนี้เรา
จะจัดโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรในวันผู้สูงอายุ ประจําปี ๒๕๖๐ หรือไม่ ถ้าจัดเราจะจัดอย่างไรเหมือน
ทุกปีที่ผ่านมาไหมก็อยากฟังความเห็นจากท่านสมาชิกครับ 
 นายวิเชียร  ดวงจุมพล เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สําหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรในวันผู้สูงอายุ เราจัดมาทุก
ปี ปีนี้หลายหมู่บ้านก็มีกิจกรรม สําหรับทางหนองแขมในปีนี้เราจัดงานใหญ่ฉลองศาลาและก็จะจัดรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
วันที่ ๑๓ ก็อยากจะขอความเห็นบ้านอ่ืนๆด้วยครับ 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ สําหรับใน
ปีนี้บ้านหนองแขมก็ออกตัวแล้วว่ามีงานที่หมู่บ้าน สําหรับบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ท่ี ๑๑ ก็จะมีผ้าป่าใหญ่ในวันที่ ๑๓ ซึ่งก็ต้อง
เตรียมการต้อนรับในส่วนความพร้อมที่มาร่วมงานก็มาได้แต่อาจจะไม่เยอะ แต่ถ้าเราไม่จัดก็ดูไม่ดีเพราะเราจัดมาทุกปี ถ้า
จัดเราจัดให้กระชับเวลาได้ไหมไม่ต้องมีการแสดงยืดยาวก็ขอแสดงความคิดเห็นเท่านี้ครับ 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ผม
เสนอให้คงไว้ ในช่วงนี้เขาเน้นด้านผู้สูงอายุ ให้จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้านก็จัดแต่ผมอยากให้ อบต.จัด
กิจกรรมเหมือนเดิมเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามเราจัดมาตลอดอยู่แล้ว แต่ผมก็อยากให้ขอลดกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ให้เวลากระชับเหมือนท่านพรจิตเสนอ 
 นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สําหรับโครงการนี้
ผมกอ็ยากจะให้จัดเหมือนเดิม ในส่วนของบ้านหนองแขมก็ตามท่ีท่านเลขาได้ชี้แจงว่าไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งสอง
หมู่บ้านเพราะว่างานเยอะงานฉลองศาลางานใหญ่ครับ ในปีนี้ก็ขอตัวครับ 
 



-๙- 

 นายโสพิน  แก้วอุดร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมก็ขอเสนอให้จัด
เหมือนเดิม ทุกหมู่บ้านก็จัดแต่เราก็ต้องระดมผู้สูงอายุมาร่วมงานเหมือนเดิม ก็เสนอให้จัดเหมือนเดิมครับ 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ –เราจะจัดในวันไหนถ้าตรงกันเราเลื่อนได้ไหมเช่นจัดวันที่ ๑๐,๑๑ ได้ไหม 
 นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สําหรับโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรในวันผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ซึ่งช่วงนี้ก็จะมี
ลูกหลานที่ไปทํางานนอกพ้ืนที่กลับมาบ้าน ทุกปีการดําเนินโครงการเราจะมีการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การแสดงของ
ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเราต้องดําเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและนํา
ภาพกิจกรรมที่เราดําเนินการประกอบการเบิกจ่าย ในส่วนของห้วงเวลาวันที่ ๑๒ ก็จะเป็นห้วงของวันสงกรานต์ถ้าเราจัด
เราจะจัดวันที่ ๑๒ เมษายน  
 นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.  – ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ ในส่วนของผมก็เห็นว่าวันที่ ๑๒ เมษายน เป็นห้วงเวลาที่เหมาะสม เพราะถ้าไปจัดในห้วงที่ไม่ใช่เทศกาล
สงกรานต์ถ้าหน่วยตรวจสอบมาตรวจอาจจะมีปัญหาได้ 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – เท่าที่ผมฟังในส่วนของทางเจ้าหน้าเป็นห่วงในเรื่องของผู้เข้าร่วมถ้าเรา
จัดแล้วไม่มีผู้เข้าร่วม 
 นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าบ้านไหนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมก็ขอให้นํา
ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมตามเป้าหมายที่โครงการกําหนด ในส่วนบ้านไหนที่มีงานหรือกิจกรรมตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน ไม่
สามารถมาร่วมงานได้ก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราค่อยนําเข้ามาร่วมใหม่ เราก็จะได้กลุ่มผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่เรากําหนดครับ 
 นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ขอสรุป
นะครับโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรในวันผู้สูงอายุ  ปีนี้เราก็จัดเหมือนเดิมในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
บ้านไหนที่มีความพร้อมก็ขอให้นําผู้สูงอายุมาร่วมงานตามเป้าหมายที่โครงการกําหนดไว้ ส่วนบ้านที่ไม่สามารถมาร่วมงาน
ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนี้หน้าเราก็นํามาร่วมโครงการใหม่ซึ่งเราก็จัดเป็นประจําทุกปีครับ ในส่วนของกิจกรรมในวันนั้นมี
อะไรบ้างเราก็จะแจ้งประสานท่านสมาชิกอีกครั้งครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านพรจิตครับ 
นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  – ในส่วนของผมก็อยากจะขอรายงานการจัดโครงการฝึกอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย พ.ศ.๒๕๖๐ ที่เราได้จัดเมื่อ
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาในส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน ๕๕ คน ระยะเวลาที่เราจัดก็มีการอบรมที่ 
อบต.แวงน้อย ได้เชิญวิทยากรคือ เกษตรอําเภอแวงน้อย นายประกอบ สิงห์หลง ท่านก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามรอยพ่อและเศรษฐกิจพอเพียง  ในส่วนของวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางคณะศึกษาดูงานได้เดินทางเข้า
ถวายความอาลัยกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่เราไปสักการะพระบรมศพรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย หลังจากนั้นก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอ่าวคุ้งกระเบน  ในส่วนที่เราไปศึกษาดูงานตรงนั้นมีสิ่งที่เรา
สามารถนํามาปรับใช้ได้นะครับ นั่นคือการบริหารจัดการของเขา การบริหารจัดการจากพ้ืนที่เสื่อมโทรมมีการดําเนินงาน
กันยังไง จนทําให้เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของตรงนั้นนะครับ สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับก็ได้รู้
ปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการเสริมสร้างความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอบรม 

 



-๑๐- 

สัมมนานะครับ งบประมาณที่เราตั้งข้อบัญญัติไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้เราใช้งบประมาณไป ๑๓๑,๔๕๐ บาท นะครับ ก็
ถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเราในส่วนที่เราได้ดําเนินโครงการในครั้ งนี้ครับ ในส่วนของผมก็มีเรื่องนํา
ชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญท่านพรจิตครับ 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  - ก็อยู่ในระเบียบวาระอ่ืนๆนะครับ ผมอยากจะสอบถามฝ่ายบริหารคือ

เดี่ยวนี้โครงการไฟฟ้าขยายเขตและโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง เราสามารถทําได้ไหมครับหรือว่ายังทําไม่ได้ ถ้าทําได้จะมีการ
ดําเนินการในช่วงไหนครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านหัวหน้าสํานักได้พูดไปแล้วนะครับ เรื่องทัศนศึกษาในส่วนที่ไป
ไหว้พระบรมศพนะครับ คือผมไม่ได้ไปด้วย แต่ในส่วนเกษตรที่ได้จัดไปทัศนศึกษาที่มหาสารคามผมประทับใจวิธีการปลูก
ผักปลอดสารพิษของเขาคือเขาไม่ได้รดน้ําตอนปลูก มันก็ถูกของเขานะครับ เขาบอกว่าอีกวันรุ่งขึ้นตอนเย็นแล้วค่อยรดน้ํา
นะครับ เราก็ได้ความรู้ตรงนี้นะครับ และวิธีการทําปุ๋ยหมักชีวภาพในส่วนนี้จะดีมากๆเลยนะครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญท่านสํารองครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ 

เรื่องอ่ืนๆ คือผมอยากจะเสนอในเรื่องถนนนะครับของหมู่บ้านดอนหัน ตอนนี้ถนนเส้นหลังหอประปานะครับ ตรงทางโค้ง
ไปทางบ้านผมท่อที่เราทําระบายน้ําลงนาพ่อแถมมันอยู่ลึกเข้าไปของถนนคอนกรีต คสล. ของเราพอดีน้ําระบายจาก
ข้างบนฝนตกหรือคนใช้น้ําในหมู่บ้านมันไหลกัดเซาะดินที่เทคอนกรีตนะครับ มีหูช้างอยู่แต่น้ําเซาะดินลงไป เดี่ยวนี้
คอนกรีต คสล.มันหักมาทับท่อนะครับ เวลามีรถวิ่งไปเมื่อก่อนมันก็กว้างอยู่นะครับ วิ่งได้แต่เดี๋ยวนี้วิ่งลําบากแล้วแม้แต่รถ
รับส่งนักเรียนก็ยังวิ่งลําบากนะครับ ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ ผมก็เรียนให้ท่านคณะผู้บริหารและ
ผู้อํานวยการกองช่างได้รับทราบนะครับ ผมจะให้ท่านบุญยม ทําหนังสือเข้ามาและก็ขอความกรุณาไปปรับปรุงแก้ไขและ
ซ่อมแซมให้ด้วยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณ ไปทางนายก ฝ่ายบริหาร ท่านประธานสภาฯ ท่านเลขาสภาฯ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นเคยนะครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญท่านโสพิน 
นายโสพิน  แก้วอุดร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านคณะผู้บริหารและ         

ท่านสมาชิก ในวาระเรื่องอ่ืนๆ พรุ่งนี้เป็นวันท้องถิ่นไทยนะครับ พอดีมีการจัดกิจกรรม เรื่องการแข่งขันกีฬาด้วยนะครับ 
ผมก็มีรายชื่ออยู่ในการแข่งขันกีฬา ผมอยากจะถามคณะผู้บริหารเรื่องการแต่งกายนะครับ เราจะใส่ ชุดยังไงมาครับ ผม
อยากเรียนถามรายละเอียดนะครับ เรื่องต่อมา เรื่องไฟฟ้าขยายเขตแสงสว่างสาธารณะครับ ที่ท่านพรจิตได้พูดมาแล้วนั้น 
ดําเนินการได้หรือยังครับ ในเรื่องของไฟฟ้าขยายเขตแสงสว่างตามที่เราได้รับเสนอเข้าสู่สภาฯ ในแต่ละหมู่บ้านขอเรียน
ถามนะครับ จะดําเนินการได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญท่านรองชัยวัฒน์ครับ 
นายชยัวัฒน์  ทองน้อย รองนายก อบต.แวงน้อย  - ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของไฟฟ้าขยายเขตหรือ

ไฟฟ้าแสงสว่างตามระเบียบเราต้องอุดหนุนการไฟฟ้าให้เป็นผู้มาดําเนินการให้ โดยให้ออกสํารวจและประมาณการมาให้
ทางอบต.เราก็จะได้นําเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาและก็นํามาตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน
และแจ้งไฟฟ้าให้มาดําเนินการให้เราก็เบิกจ่าย ในส่วนนี้เราต้องให้การไฟฟ้าสํารวจและประมาณการมาให้เราเข้าบรรจุไว้
ในแผนก่อนครับจึงจะสามารถดําเนินการได้ครับ ก็ขอเรียนชี้แจงท่านสมาชิกทราบครับ  สําหรับเรื่องของท่านสํารอง ผมก็
ขอเป็นเอกสารเขียนหนังสือเข้ามาพร้อมรูปถ่ายประกอบ ว่ามีความชํารุดอย่างไร เสียหายมากน้อยแค่ไหนจะได้แจ้งทาง 
 



-๑๑- 

กองช่างออกตรวจสอบครับ สําหรับท่านโสพินวันพรุ่งนี้นัดกันเวลา ๐๗.๓๐ น. ชุดสีกากีหรือชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ในภาค
เช้า สําหรับภาคบ่ายเสื้อกีฬาทางท่านนายกจะดําเนินการจัดหาให้ครับ เราก็มาร่วมกันแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนชุมชนบ้าน
โคกสีนะครับ สําหรับโซนของ อบต.แวงน้อย มีทั้งหมด ๔ อปท. มี อบต.แวงน้อย อบต.ทางขวาง อบต.ละหานนา อบต.
ท่าวัด นะครับ ดังนั้นผมก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับ เชิญท่านนายกครับ 
นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต. - ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ผมได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่

และนายกทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเรื่อง สถานที่ อาหาร และเต้นท์ ในเรื่องอาหารก็ อปท.ละ ๒,๐๐๐ บาท นํามา
รับประทานร่วมกัน สถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี  ส่วนเต็นท์ อบต.แวงน้อยเราก็มี ๑ เต็นท์ครับ ผมก็ขอเชิญท่าน
สมาชิกทุกท่านไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญท่านรองปลัด 
นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัด  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สําหรับเรื่อง

สถานที่เห็นท่านนายอําเภอลงในไลน์ว่าขอเปลี่ยนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี จากเดิมท่ีใช้โรงเรียนแวงน้อยศึกษา นะค่ะ 
ส่วนเสื้อทีม A ที่แบ่งสาย มี เทศบาลตําบลแวงน้อย เทศบาลตําบลก้านเหลือง และ อบต.ท่านางแนว นะค่ะ ของทีม B ก็
จะเป็น อบต.แวงน้อย อบต.ทางขาวง อบต.ละหานนา อบต.ท่าวัด นะค่ะ ท่านนายกท่านก็สนับสนุนเสื้อกีฬาจํานวน ๗๕ 
ตัว นะค่ะ ทางอําเภอก็แจ้งทุกแห่งให้เตรียมอาหาร น้ําดื่มไปให้พร้อมนะค่ะ ส่วนกีฬา กีฬาฟุตบอลชาย ๔๕ ปีขึ้นไป และ
ไม่จํากัดรุน่ และฟุตบอลหญิง ๔๕ ปีขึ้นไป และไม่จํากัดรุ่น ส่วนกีฬา VIP ก็จะเป็นผู้บริหารและส่วนราชการอําเภอ แล้วก็
มีกีฬามหาสนุก และกีฬาพ้ืนบ้าน เอา อปท.ทุกแห่งมาแข่งขันกันนะค่ะ  

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ –  ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับท่านนายก และท่านหัวหน้าส่วน
ราชการและท่านสมาชิก ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯในครั้งนี้ ก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภา
ครับ 

 
- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 

 

                                                       (ลงชื่อ) วิเชียร  ดวงจุมพล           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายวิเชียร  ดวงจุมพล ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)    กิตติศักดิ์  ศรีโยธา            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย   
           
 
 
 



-๑๒- 
 

(ลงชื่อ)     วิเชียร  ดวงจุมพล                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)       สุพจน์  ทิพวัฒน์                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุ่น                        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


