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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยสำมัญที ่๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันจันทร์  ที่  ๘  มีนำคม  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
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นางนิรดาพร  ปัสสา 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายสม  นาแพง 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายบุญยม  หนูนา 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

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

นิรดาพร  ปัสสา 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ดุสิต  มูลหล้า 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นนทกานต์  นาอุดม 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สุวรรณ์  นาอุดม 
สุริยา  ศรีกุฏ 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
สม  นาแพง 
เสมือน  นาอุดม 
ไสว  ศรีอุ่น 
สถิตย์  อันนารี 
นราศักดิ์  พิมสาร 
บุญยม  หนูนา 
บุญถัน  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
จ านงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายสมคิด  ข าโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
๒. นางกนกนาถ  จันทร์สี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๓. นายสมพร  บุญประสพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๕. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 
 ๖. นางวิลาวรรณ  สายมัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๗. นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๙ คนครบ
องค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  
มีนาคม  ๒๕๖๔  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
แวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผม
แจ้งเรื่องราวต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ
ใน วาระท่ี ๑ มีเรือ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
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เรื่องที่ ๑ การปฏิบัติตาม มาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้มีการ
เลือกตั้งสภา สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
เห็นชอบในหลักการแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวโดยก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่ างวันที่ ๘ – ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้
พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมืองเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตร ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นว่า ข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐจะท าการใดๆ โดยมิชอบ
ด้วยหน้าที่อ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้บริการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจ
สั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น จึงขอ
ความกรุณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้ง ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ในสังกัด ให้พึงระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ห้ามไว้ และมาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
กระท าการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ ในกรณีมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจ า
กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือท่ีว่าการอ าเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศ
ผลการนับคะแนนได้ นี้ก็เนื่องจากกรณีที่เทศบาล ได้ก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ในช่วงนี้ใน
ฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องวางตัวเป็นกลางห้ามเข้าไป การกระท าการใดๆ ที่เป็นคุณเป็นโทษแก่
ผู้สมัครอันนี้ก็แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับ  ในส่วนการเลือกตั้งใครที่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการลง
สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือเป็นตัวแทนแก่พ่ีน้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารถ้าท่านไม่เข้าใจ
คุณสมบัติอะไรอย่างไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามที่องค์การบริการส่วนต าบลแวงน้อยได้เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมมีหลักฐานอะไรบ้าง เพ่ือที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งในคราวต่อไปครับ 

เรื่องที่ ๒ การป้องกันละแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ไฟป่าและหมอกครัว ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอประชาสัมพันธ์ครับ เพราะในช่วงนี้ เป็นฤดูแล้ง ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้ง
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ซึ่งประเทศไทยมีค่ามาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบ
ด้านสุขภาพต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการลักลอกเผาป่า เผาตอซัง และพืชไร่ต่างๆ จึงท าให้
สภาพภูมิอากาศบางพ้ืนที่มีฝุ่นละอองกระจายในระดับต่ า เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น จึงได้ขอความ
ร่วมมือมาที่ท้องถิ่น ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  ได้เล็งเห็นความอันตรายจาก
ฝุ่นละอองจากการลักลอกเผาในที่โล่งท าให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองและก็เกิดเชื้อโรคตามมาในสถานการณ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเรา ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูแล้งก็ ปรากฏให้
เห็นว่ามีการเผาป่าเกิดข้ึนหลายแห่งและรถน้ าต้องออกวิ่งไปฉีดน้ าและใช้คนร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็น  
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บ้านหนองแขม บ้านป่าเป้ง บ้านโนนศิลา ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าก็เกิดจากการที่ พ่ีน้องประชาชนเผา
เพ่ือที่จะไถกลบหรือในป่าก็มีคนไปลักลอกเผา และยังมีบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก็เกิดการ
ร้องเรียนเป็นประจ า เนื่องจากมีการเผา และมีฝุ่นควันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ นี้คือปัญหาในพ้ืนที่ของเรา
ในตอนนี้ครับ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ก็ได้มีการท าหนังสือแจ้งไปประชาสัมพันธ์กับ       
พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน และก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการห้ามเผา แท้จริงแล้วถ้าเราใช้มาตรการในเรื่อง
ข้อกฎหมายก็สามารถที่จะเอาผิดได้ครับ ส าหรับผู้ที่สร้างมลภาวะทางอากาศเป็นพิษแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะใช้
ความรุมแรง จึงท าได้เพียงรณรงค์เท่านั้น แต่ถ้ามีความจ าเป็นก็ต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย จึงขอฝาก
ท่านสมาชิกสภาฯในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้วยครับ 

เรื่องท่ี ๓ โครงการเงินอุดหนุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนแจ้งกลุ่มที่กู้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ
แสนที่ยังคงค้างนะครับเป็นปัญหาให้กับหมู่บ้านที่จะน าเงินออกไปหมุนเวียนในระบบก็ไม่สามารถที่จะออกไป
ได้ตอนนี้ก็จะมีบ้านที่ค้างอยู่คือ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตอนนี้เกินก าหนดส่งงวดที่ ๑ 
ซึ่งค้างอยู่ ๕,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ งวดที่ ๔ งวดที่ ๕ ค้างงวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท จะเหลือยอดที่
ค้างอยู่ตอนนี้คือ ๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งวันที่เริ่มผิดนัดสัญญามาก็ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตอนนี้ได้ท า
หนังสือแจ้งไปยังประธานกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับ และได้ออกไปตรวจสอบแจ้งให้ประธานกลุ่มน ามาจ่าย 
เพราะว่าเราจะถูกเร่งรัดจากหน่วยงานตรวจสอบ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ด าเนินการตามระเบียบคือให้
ส่งฟ้องแต่เราก็ยังคงให้เวลาอยู่ และยังประณีประนอมอยู่ในช่วงนี้ ซึ่งยังไม่ส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง กลุ่ม
บ้านกุดรู เกินก าหนดค่าปรับ ๑๓,๘๙๕ บาท รวมแล้วยังคงค้างส่งอยู่ ๒๖,๓๙๕ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ครับ ผิด
สัญญามาและได้ตามเรื่องแล้วแต่ไม่พบเจ้าตัว พบเพียงผู้ที่รับผิดชอบแต่ก็ได้ไปตามกับเฉพาะผู้ที่อยู่ จึงต้อง
ประณีประนอมกันไว้ครับ  หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล กลุ่มสตรีเย็บผ้าอีโล นางสาววิรินดา บุตรดาโจม ตอนนี้เกิน
ก าหนด ๒ งวด แต่ยังไม่ครบ ๕ งวด แต่ว่าปกติแล้วต้องส่งงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ เกินมาแล้ว ๒ งวดก็คือ ๔๐,๐๐๐ 
บาท ตอนนี้ค้างส่งอยู่ ๔๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑ กับงวดที่ ๒ เราไม่ต้องการให้ค้างส่งไว้นานเพราะจะท าให้
ดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นเป็นหนี้ก้อนใหญ่ครับ และก็บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ค้างค่าปรับอยู่ ๗๑๐ บาท ที่เหลือก็ยังไม่
ครบก าหนดส่ง แต่ถ้าครบแล้วก็จะน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านท าสัญญาต่อเนื่อง จึงต้องการจะให้เงิน
หมุนในบ้านจึงขอฝากท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในหมู่บ้านช่วยแจ้งประสานงานด้วยครับ  

เรื่องที่ ๔ เรื่องทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มาประชุมทางไกลผ่าน วิดีโอคอนเฟอเรนซ์        
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องที่แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบ เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 
(COVID-๑๙) เนื่องจากว่ามีหนังสือบางหน่วยงานว่ามีความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีน ส าหรับฉีดให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้  จึงมีหนังสือแจ้งมาบอกว่า เรื่องของวัคซีนรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้ท้องถิ่นซื้อได้ เขาท าหนังสือมา
แจ้งฉะนั้นขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าท้องถิ่น ไม่สามารถซื้อได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอ านาจหน้าที่ในเรื่องของการ
รักษาและป้องกันโรคติดต่อ แต่ว่าวัคซีนไม่สามารถซื้อได้ ข้อจ ากัดก็คือวัคซีนชนิดนี้เป็นเชื้อโรคที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ในช่วงนี้ก็ยังอยู่คงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเรื่อง
นี้จะต้องเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และช่วงนี้เขา
เปิดให้จองกลุ่มเป้าหมายครับ รัฐบาลจะเร่งฉีดคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงก่อน เห็นว่าอ าเภอ      
แวงน้อยเราสาธารณสุขก็แจ้งไปลงบัญชีแล้วครับ รายชื่อที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจ าพวกโรคความดัน โรคเบาหวาน 
ส าหรับผู้สูงอายุ ที่ทางสาธารณสุขได้แจ้งไปให้ได้ลงทะเบียนไว้ ก็น่าจะได้ฉีดประมาณในเดือนมิถุนายนครับ  
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ส าหรับใครที่ไปลงชื่อไว้ครับ ๑ คน จะได้ฉีด ๒ ครั้ง คือ ๒ เข็ม ถึงจะได้ผลครับ ตอนนี้รัฐบาลก็เป็นผู้
จัดซื้อและได้เริ่มทยอยลงทะเบียนฉีดเริ่มจากกลุ่มเปราะบาง และจากกลุ่มข้าราชการที่มีความเสี่ยงคือ
ข้าราชการที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรก แล้วจึงทยอยมาพวกเราที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจึงจะเข้าสู่
สภาวะได้ฉีดหมดทุกคน และทั่วโลกตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่ทยอยฉีดวัคซีน เพราะถ้าทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 
สถานการณ์โควิคก็คงจะขึ้นเป็นล าดับ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับในส่วนของผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ส าเนา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ มีท่านใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย
ครับ  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง 

           นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง
ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่  ๑  : 
พิจารณาโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติครับ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่  ๑  : พิจารณาโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือ
บรรจุในวาระการประชุมสภาฯเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาใน สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๔ นี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 ประเภทโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๐๔ เมตร 
ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๘๐ ตารางเมตร  งบประมำณทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.-บำท  โดยใช้
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๒๐๓,๐๐๐.-บาท (เงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบล    
แวงน้อย จ านวน ๒๙๒,๐๐๐.-บาท) ขอโอนเพิ่ม ๒๐๓,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐๓,๐๐๐.-
บาท   
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โอนเพิ่ม 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ประเภทโครงการฝังกลบมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
          - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดันขยะลงบ่อขยะและฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่ม ๘๙,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๘๙,๐๐๐.-
บาท    

รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม  ๒๙๒,๐๐๐.- บาท  (สองแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 ประเภทโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘๔,๐๐๐.-บาท โดยใช้
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๒๙๒๐๐๐.-บาท (เงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบล     
แวงน้อย จ านวน ๒๙๒,๐๐๐.-บาท) งบประมาณตั้งไว้ ๒๙๒,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๒๙๒,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.-บาท 

รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนลด  ๒๙๒,๐๐๐.- บาท  (สองแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประเภทโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์บ้าน
โนนศิลา หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร  
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘๔,๐๐๐.-บาท โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน 
๒๙๒๐๐๐.-บาท (เงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลแวงน้อย จ านวน ๒๙๒,๐๐๐.-บาท)  งบประมาณตั้งไว้ 
๒๙๒,๐๐๐.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
๒. สภาพบ่อขยะท าเลโคกตลาดใต้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาสภาพแวดล้อม มลพิษ 

เนื่องจากบ่อขยะดังกล่าว ได้มีการเริ่มทิ้งขยะมาเป็นเวลานานตั้งแต่จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลแวงน้อย ปัจจุบันก็เป็น
ที่ทิ้งขยะร่วมกันระว่างเทศบาลต าบลแวงน้อย และองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีขยะเข้าไปเททิ้งที่บ่อ
ขยะไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ ตันต่อวัน โดยที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และ
เทศบาลต าบลแวงน้อยในการฝังกลบประมาณปีละ ๔ ครั้ง แต่เนื่องจากเป็นบ่อที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป็นลักษณะการเทกอง ท าให้มีปัญหาขยะปลิวออกจากพ้ืนที่บ่อ มีปัญหาสภาพแวดล้อมและมลพิษ ปัญหาการ
ลักลอบเผาขยะบริเวณบ่อขยะ ท าให้เกิดการร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบล      
แวงน้อย และทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุคส์ ไลน์ อยู่บ่อยครั้ง 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวตาม ข้อ ๑ โดย
ก่อสร้างในพ้ืนที่บ่อขยะเดิม แต่เนื่องจากบ่อขยะเดิมมีการทิ้งขยะทับถมกันมาเป็นเวลานานจนเต็มบ่อ เมื่อขุด
ลงไปบริเวณบ่อขยะเดิมจะเจอแต่ขยะเก่าที่ฝังกลบไว้ ท าให้การด าเนินการก่อสร้างไม่สามารถท่ีจะด าเนินการที่
เดิมได้ กองช่างจึงได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่และประมาณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบ
ประยุกต์ เป็นพ้ืนที่ใหม่ข้างเคียงกับบ่อขยะเดิมด้านทิศตะวันออก  จึงได้ด าเนินประการค่าก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๐๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๘๐ ตารางเมตร  งบประมำณทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.-บำท  โดยใช้งบประมาณองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวง-น้อย จ านวน ๒๐๓,๐๐๐.-บาท (เงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลแวงน้อย จ านวน 
๒๙๒,๐๐๐.-บาท)  

๔. เมื่อโอนงบประมาณแล้ว ปรากฏว่ามีเงินเหลือจากโครงการเดิมอยู่ ๘๙,๐๐๐.-บาท โดยทาง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีนโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะเดิม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่โดยจะด าเนินการถมดินกลบบ่อขยะเดิมเต็มพ้ืนที่ และจัดท าโครงการปลูกป่าบนพ้ืนที่ที่ถมขยะแต่
เนื่องจากงบประมาณโครงการฝังกลบขยะบ่อทิ้งขยะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงขอโอน
เพ่ิมเงินที่เหลือ ๘๙,๐๐๐.-บาท มาฝังกลบบ่อขยะ 

 ระเบียบกฏหมาย 
๑.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๖๐  
๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

โอนเพิ่ม 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบงานอาคาร งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่ม ๑๙๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐๐,๐๐๐.-
บาท  

 
 
 
 



 
-๘- 

รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม  ๑๙๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทน

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้ ๒,๔๐๔,๘๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑,๒๙๑,๙๙๖.-บาท ขอโอนลด ๙๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๒๐๑,๙๙๖.-บาท (หลังโอน
ลดมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ)   

แผนงานการศึกษา  งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประเภทโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 
๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท (ไม่ได้ด าเนินโครงการ)   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่า
ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประเภทโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๓ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๕๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.-บาท (ไม่ได้ด าเนินโครงการ)    

รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนลด  ๑๙๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
๓. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐.-

บาท 
๔. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ ๑,๗๗๐,๐๐๐.-

บาท 
รวมงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๔,๒๗๐,๐๐๐.-บาท 

๒. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการจัดท า
และจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  ก าหนดในข้อ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการจัดจ้างผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ โดยผู้ ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓ ด้วย  

 

 



 

 
-๙- 

๓. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒    ข้อ ๓ อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้น าหลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบมาใช้บังคับโดยอนุโลม และค านวณ ย้อนกลับเป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง แต่ส าหรับ
ประเภทงานดังต่อไปนี้ ต้องไม่เกิน อัตราร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามที่ก าหนดในบัญชีท้าย
กฎกระทรวง (๑) บัญชี ๑ ส าหรับประเภทงานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดโครงการไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท 
(อัตราไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) ไม่ซับซ้อน ๔.๕ 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบอาคาร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท  แต่วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติฯ ที่ต้องจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน ๔,๒๗๐,๐๐๐.-บาท  
ซึ่งตามกฏกระทรวงข้างต้นอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องตั้ง
งบประมาณ จ านวน ๑๙๒,๑๕๐.-บาท จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมตามระเบียบ กฏหมาย ก าหนด 

ระเบียบ กฏหมาย  
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
๒. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  เรื่อง การ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓.กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ-  มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัย สอบถาม หรือจะอภิปราย
ไหมครับ ส าหรับญัตติที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๔ เชิญครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านขออนุญาตสอบถามโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ตามที่ท่านเลขา
สภาฯ ได้ชี้แจงในเรื่องของงบประมาณที่ลดลงก็ไม่มีปัญหาครับในเมื่อปริมาณงานลดลงงบประมาณก็ลดลงไป
ด้วย  แต่การด าเนินการก่อสร้างใหม่นั้นเป็นพ้ืนที่ข้างเคียงบ่อขยะเดิมด้านทางทิศตะวันออกนั้น อาจจะปัญหา
ที่จะตามมาคือเรื่องของกลิ่นจากขยะมูลฝอย บ้านโนนศิลา บ้านหญ้าคา รับกลิ่นเต็มๆ ถ้าจะให้ดีท าอย่างไร 
สามารถที่จะท าบ่อทิ้งขยะที่เราจะสร้างใหม่ให้เป็นไปตามมารฐานได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเราก็มีการฝังกลบบ่อขยะ
เป็นประจ าทุกปีแต่ก็มีปัญหาตลอดในเรื่องกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะครับ 

 
 



 
-๑๐- 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านผมมีข้อสังเกตว่าถ้าเราตั้งงบประมาณฝังกลบเราก็ต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกที แม้ว่าทุกหน่วยงานจะมี
การรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะ แต่จะรณรงค์ยังไงขยะก็ไม่ได้ลดลง ผมอยากเสนอทางฝ่ายบริหารถ้ามี
งบประมาณให้พูดคุยกันกับทางเทศบาลต าบลแวงน้อยที่ทิ้งขยะร่วมกับเรา หรืออาจจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเตาเผาบ่อขยะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  ถ้าขุดฝังกลบ
เหมือนเดิมที่ท่านเลขาได้ชี้แจงก็อาจจะมีปัญหากลิ่นขยะหมู่บ้านใกล้เคียงบ้านโนนศิลา บ้านหญ้าคา ส่วนด้าน
สุขภาพนั้นอาจจะมีน้ าเสียจากบ่อขยะไหลลงล าห้วยทรายมีผู้รับผลกระทบบ้านดอนหัน  และบ้านนาจาน     
จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ หอย ปู จะมีน้อยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากสาเหตุนี้ครับ  

นายจ านงค์  หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านการบริหารจัดการบ่อขยะของ อบต.แวงน้อยเราเดิมเป็นบ่อเทศบาลแวงน้อยที่ขุดไว้แล้วเราไปทิ้งร่วม  
มีคันคูอยู่ด้านเดียวเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้มาตรฐานจึงมักเกิดปัญหาขึ้น การฝังกลบใช้ดินแถวนั้นฝังกลบ เกิดปัญหา
ขยะปลิวออกจากบ่อขยะปัญหามีคนไปจุดไฟเผาท าให้เกิดมลพิษ และได้รับการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง  
เนื่องจากไม่มีคันคูกั้นเหมือนแบบมาตรฐาน ส่วนบ่อขยะที่เราจะก่อสร้างใหม่นั้นจะสร้างทางตะวันออกขุดขึ้น
คันดินสูง ๒.๕๐ เมตร ท าเป็นแนวรั้วล้อมรอบบ่อ และขุดบ่อส าหรับทิ้งขยะ  กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 
ลึก ๒.๕๐ เมตร ส าหรับรถวิ่งไปเท และขุดกว้าง ๒๐ เมตร ลึก๓ เมตร เพ่ือให้น้ าจากบ่อขยะซึมลงไปเป็นบ่อ
ส าหรับพักน้ าเสียและฝังท่อ พอเทขยะเต็มตามที่ขุดไว้ลึก ๒.๕๐ เมตร ก็ต้องขุดอีกกว้าง ๒๐ เมตร เพ่ือเอาดิน
จากตรงนี้ไปกลบปิดที่เต็มไว้ ก็จะขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนเติมพ้ืนที่ พอเต็มก็เทซ้อนกันอีกจนเต็ม ๒.๕๐ เมตร ถ้า
ท าอย่างนี้น้ าที่ซึมออกมาจากบ่ขยะก็มีเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่มีการเผามันก็จะไม่เกิดมลพิษครับ ปัจจุบันขยะใน
พ้ืนที่เราก็เพ่ิมขึ้นมาก คนมาอยู่บ้านมากขึ้นอาจเกิดจากการเกิดโรคระบาดและการรณรงค์ของเราไม่ได้ผล ก็
เป็นขยะเปียกเป็นส่วนใหญ่เทรวมกันเป็นปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบ่อขยะอีก ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามว่า
ท าไมไม่ท าเตาเผาบ่อขยะไม่ประสบผลส าเร็จหรอกครับ  นโยบายจังหวัดให้ตั้งกลุ่มเพ่ือผลิตไฟฟ้าก็สามารถท า
ได้แค่อ าเภอเมืองแห่งเดียว เราเคยของบประมาณจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดและเขาได้ออกมาตรวจสอบแล้ว เขา
ถามหาเอกสารสิทธิ์ที่บ่อทิ้งขยะเราปรากฏว่าไม่มี ขอรังวัดไปที่ที่ดินก็ไม่มี บอกเพียงว่าเป็นพ้ืนที่ทิ้งขยะ ถ้าบ่อ
ขยะที่เราตั้งงบประมาณไว้นี้ด าเนินการแล้วเสร็จและการบริหารจัดการดีๆคงไม่มีปัญหา ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้
คนไปทิ้งรายทาง และเผาขยะ โดยอาจจะได้ติดตั้งกล้องหรือจ้างเหมาคนไปดูแล ก็เป็นการบริหารจัดการต่อไป
ครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ก็ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงนะครับ ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงได้ทราบถึงปัญหาโดยเฉพาะท่านสมาชิกที่อยู่ใน
พ้ืนที่ หลังจากก่อสร้างบ่อขยะเสร็จแล้วก็ฝากบริหารจัดการดีๆ เพราะบางทีพ้ืนที่เมืองพลนะครับน าขยะมาทิ้ง
ที่แวงน้อยเราครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ-  มีท่านสมาชิกท่านใด สงสัย หรือจะสอบถาม อีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ทางฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (ตรวจสอบที่ประชุมสมาชิกสภาฯ จ านวน 
๑๙ ท่าน) 

 
 



 
-๑๑- 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน  
๑๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ จ านวน  ๐  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  ๐  เสียง 

- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.- 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ-  ประชุมต่อครับ ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญ
ท่านเลขาฯ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ผมมีเรื่องที่จะเรียนให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ ตามที่บางท่านอาจจะทราบแล้วว่ามีเรื่องเกี่ยวกับ ระเบียบออกมาว่าให้
องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถที่จะกู้เงินเพ่ือมาใช้จ่ายในงบลงทุนได้ ออกมาเมื่อปี ๒๕๖๓ ซึ่งแต่ก่อนมี
เพียงเทศบาลสามารถที่จะกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองหรือกองทุนสันนิบาตเทศบาล มาใช้จ่ายหรือกู้จาก
ธนาคารมาใช้จ่ายในการลงทุนส าหรับในเขตเทศบาลได้ ต่อมาเขาจึงออกระเบียบให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
สามารถกู้ได้ ซึ่งขณะนี้ระเบียบได้ออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่สามารถที่จะน ามา
บังคับใช้ได้ ตอนนี้บางท่านก็อาจจะมองเห็นว่าสามารถที่จะกู้เงินมาลงทุนใน องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ครับ
ก็คงจะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ทางท่านท้องถิ่นจึงได้แจ้งมาบอกว่าเรื่องนี้ระเบียบยังไม่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่สามารถที่จะน ามาใช้ได้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็คง
จะแจ้งมาให้พวกเราทราบ แนวทางในการกู้อะไรต่างๆ ก็คงจะแจ้งมาให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงแจ้งให้ทุก
ท่านได้รับทราบครับ มีอีกเรื่องที่ท่านมีความเป็นห่วงครับ ในช่วงนี้มีเรื่องของข้าราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่
ออกมาหลอกลวงประชาชน อย่างกรณีที่ข้าราชการหนองเรือหลอกลวงประชาชนเข้าโครงการคนละครึ่ง สิ่งนี้ก็
อยากฝากให้ท่านข้าราชการท่านสมาชิกท่ีอยู่ในพ้ืนที่ให้เฝ้าระวัง ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พ่ีน้องประชาชนรอรับสิ่งที่
รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในโครงการต่างๆ ท าให้เกิดช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้ามาพ้ืนที่ ที่จะเอาข้อมูลอะไร
ต่างๆ เอาความอยากของพ่ีน้องประชาชนไปเป็นเครื่องมือหากิน จึงให้ระมัดระวังก าชับอย่าให้เกิดขึ้น จึงขอ
ฝากท่านสมาชิกครับ ว่าบางทีก็อาจจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานบริษัทขอข้อมูลไปท ามาหากินก็ขอให้เฝ้า
ระวัง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านฝากมา ขอฝากเพ่ิมเติมครับ อีกเรื่องหนึ่งส าหรับโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจปี ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราได้รับงบประมาณมาทั้งหมด ๓ โครงการ           
ปี ๒๕๖๔ ก็คือโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนขี้เหล็กถึงบ้านหนองหอยและโครงการคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก บ้านแวงน้อยถึงบ้านน้ าซับ งบประมาณ ๘ ล้านกว่าบาทครับ และก็สายจาก บ้านแวงน้อยถึงบ้าน
หนองแวงห้วยทราย งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ณ ปัจจุบันนี้เราได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างซึ่งข้อก าหนดได้
ก าหนดว่าให้ผู้ที่ได้รับเงินจัดสรรให้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างและท าสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก็ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผน ถ้าไม่ทันภายในเดือนมีนาคม เงินก็จะถูก
เอาคืนไปแต่ว่าของแวงน้อยเราไม่มีปัญหา เพราะเราได้ด าเนินการจัดท าหาผู้รับจ้างประกาศตามแนวทาง
ระเบียบได้เสร็จเรียบร้อยทั้ง ๓ โครงการแล้ว และตอนนี้ท าสัญญาสาย บ้านโนนขี้เหล็ก  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สรรค์ส่งมาเกิด งบประมาณจาก ๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างเสนอราคา ๓ ล้านบาท เงินงบประมาณเหลือล้านกว่า
บาท ก็ฟันกันลงมา และก็สายจากบ้านแวงน้อย ๙.๓ ล้านบาท เขาก็ฟันไป ๘.๑ ล้านบาท ก็เหลือเงินอยู่ล้าน
กว่าบาท และสายจาก กุดรู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จงัหวัดชัยภูมิ  

 
 



 
-๑๒- 

ได้เรียกมาท าสัญญาและอยู่ระหว่างท าเอกสารสัญญา ส่วนอีกสายหนึ่ง ๑๐ ล้านเขาก็ยื่น ๘.๔ ล้าน
บาท สายหนองแวงห้วยทราย เหลือเงิน ๑.๕  ล้านบาท ก็บริษัทจากบ้านไผ่ หจก.ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ 
เฮาส์ มายื่นได้ครับ ในการด าเนินงานขณะนี้ได้เชิญผู้รับจ้างมาท าสัญญาครับ ส่วนของบ้านโนนขี้เหล็กผู้รับจ้าง
ได้ลงมือท าแล้วขณะนี้ด าเนินการได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ในวงเงินที่เหลือจ่ายมีหลักเกณฑ์ในการขอใช้จ่ายเงินเหลือ
จ่ายอยู่ ขณะนี้ก าลังรวบรวม และจะเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายไปลองดูครับ เพราะว่าได้ยินว่าเขาจะไม่ให้ขอใช้ 
แต่เราก็ยังคงจะขอไปอยู่เหมือนเดิมจะได้หรือไม่นั้นก็ไม่เป็นอะไร แต่เราก็จะท าขอใช้ไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดซึ่งหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องเป็นโครงการในลักษณะโครงการเดียวกันครับ ประเภทถนนก็ต้องท าถนน 
ตอนนี้หลักเกณฑ์ถนนนั้นจะต้องเป็นทางหลวงท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ที่เหลือจากถนน สายบ้านโนนขี้เหล็ก 
เราจึงจะท าเรื่องขอไปที่ บ้านกุดรูถึงบ้านหนองแขม แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไร ประมาณการดูถ้าเงินไม่พอก็คง
จะไม่ได้ขอครับ อีกเส้นเงินเหลือจากบ้านแวงน้อยถึงบ้านน้ าซับ เราก็จะขอท าต่อจากบ้านโนนศิลาถึงสมาคม
เพ่ือนภู เพราะว่าเราได้ขึ้นทะเบียนแล้ว เราขึ้นทะเบียนเป็นสายยาวจาก  ป่าช้าบ้านอีโลถึงสมาคมเพ่ือนภูเป็น
สายเดียวกันแต่ว่าปี ๒๕๖๕ เราขอไปแล้วจากป่าช้าถึงบ้านโนนศิลา เงินที่ เหลือเราจึงจะลองขอจาก          
บ้านโนนศิลาไปถึงสมาคมเพ่ือนภู ส าหรับเงินที่เหลือจากบ้านแวงน้อยไปถึงบ้านหนองแวงห้วยทราย จะท าเข้า
มาเชื่อมให้เต็ม สายปลาทู ขอปี ๒๕๖๕ ถ้าได้ก็เกรงว่าจะซ้ ากัน เราจึงขอมาให้เชื่อมที่สายวัดป่าศรัทธาธรรม 
เพราะว่าเขาท าไปถึงที่นั้นพักไปเพียง ๖๐๐ เมตร เหลืออยู่ ๕๔๐ เมตร ให้ถึงเลย เพราะว่าเส้นนี้พ่ึงได้ทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่นมาพอดี และเราก็จะขอไปลองดูตามหลักเกณฑ์เขาไม่ให้ถ้าเป็นคนละเส้นทางครับ เขาบอกว่า
ส่วนใหญ่เขาจะให้ก็คือเส้นนี้มันยังไม่เต็มต้องท าให้มันเต็มแต่คร่าวนี้เราท าไปคนละเส้น แต่เราก็จะลองขอไป
เหมือนเดิมและนี้ก็ยังไม่รับปากครับ แต่เราจะขอเพราะเรามีแนวทางที่ขอ จึงได้ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ
ครับ นี้ก็คือเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๔ ซึ่งเขาก าหนดให้ขอเงินเหลือจ่ายภายใน เดือน พฤษภาคม คือ
ต้องส่งช่วงนี้ก็คือตอนนี้รู้แล้วว่า เดือน มีนาคม นี้ว่าใครได้เงินเหลือเท่าไหร่ต้องส่งไปภายในเดือน พฤษภาคม 
เขาถึงจะส่งไปขออนุมัติที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบครับ ส าหรับ
เรื่องอ่ืนๆ ก็มีเพียงเท่านี้ครับ   

นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติผม             
นายวิเชียร ดวงจุมพล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านและก็ท่านเจ้าหน้าที่ป้องกัน
ฯ ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง มีการเผาไหม้ เผาฝางข้าว และไร่นา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยเรา และทางเทศบาลได้ประกาศไม่ให้จุดไฟ ไม่เผา แต่คนที่จุดไฟเผานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใคร
ยอมรับหรือรับผิดชอบในเรื่องท่ีเกิดข้ึน ถึงแม้ว่าถ้าจะยอมรับแต่ไม่อยากท่ีจะด าเนินการตามกฎหมายครับ และ
นี้เป็นปัญหาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันก็ไม่อยากจะว่ากันครับ แต่ปัญหาของบ้านหนองแขม ได้เกิดขึ้นแล้วครับ
ล่าสุดมีการปรับกันแล้วครับส าหรับคนที่ฝ่าฝืนประกาศไม่ให้จุดไฟเผา เพราะเกิดความเสียหายมาก เพราะต้น
เพลิงเกิดจากบ้านหนองแก ไฟลามมาถึง บ้านหนองแขม ความเสียหายมีกอไผ่ประมาณ ๑๐ กอ เถียงนา     
ต้นมะม่วงได้รับความเสียหาย เราได้ไปเจรจาพูดคุยกันแล้วครับ แต่เราไม่ต้องการที่จะด าเนินตามกฎหมายครับ
เราจึงต้องให้มาพูดคุยเพ่ือเสียค่าปรับและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เพราะยอมที่จะเสียค่าปรับ 
จึงได้ปรับไปหมื่นกว่าบาทครับ แต่ก็ได้ขอลงค่าปรับเหลือ ๗,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกช่วย
ประชาสัมพันธ์การไปให้จุดไฟเผาครับ เพราะอาจจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ครับ และเมื่อมัน
เกิดแล้วท าให้ยากที่จะรับมือได้ อย่างที่บ้านหนองแกกับบ้านหนองแขม  

 



 
-๑๓- 

ผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพเองว่าเป็นคนจุดไฟเผา แต่ที่หนองแกนั้นเกินความสามารถที่จะระงับเพลิงได้ 
และผู้ก่อเหตุได้ยอมรับเมื่อเกิดความเสียหายเขาจึงจ่ายค่าเสียหายให้ครับ จึงขอฝากท่านสมาชิกไว้ครับ ส าหรับ
ผมมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกในที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ  

นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ขอเสริมเรื่องการจุดไฟเผา และขอขอบคุณท่าน วิเชียร ดวงจุมพล ที่ ให้ค าแนะน าท่านสมาชิกเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ช่วยกันประชาสัมพันธ์การจุดไฟเผา เพราะได้เกิดขึ้นแล้วที่บ้านหนองแขมก่อนอ่ืนก็ต้อง
ขอขอบคุณ ทุกท่านทั้ง บ้านหนองแขม บ้านอีโล บ้านป่าเป้ง และบ้านโนนศิลา เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อไร   
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานชาวบ้าน ที่ได้ไปช่วยกันดับไฟ และบางทีรถน้ าก็ไม่สามารถเข้าไปถึงพ้ืนที่เกิด
เพลิงไหม้ได้ แต่ก็เห็นอกเห็นใจครับว่ารถน้ าเป็นรถหกล้อขนาดใหญ่ฉะนั้นก็ไม่ว่ากัน แต่ว่าถ้าร้องขอมาก็ต้องไป 
ครับฉะนั้นขอร้องท่านสมาชิกว่าช่วยประชาสัมพันธ์การจุดไฟเผา เพราะต้องท ากันแนวไว้ให้ดีหรือว่าต้องเลือก
คนช่วยก่อนวางแผนให้ดี ฉะนั้นต้องขอขอบคุณที่ประชาสัมพันธ์ช่วยกันตลอด ถึงการช่วยออกดับไฟที่ล าห้วยที่
ท่าน วิเชียร ดวงจุมพล ช่วยกันท างานอย่างหนักคนไปช่วยกันเต็มไปหมด และวันนั้นก็เกือบเอาไม่อยู่ จึงขอ
เตือนและขอฝากให้ท่านสมาชิกตลอดถึงผู้น าเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยว่า ปีนี้ฤดูแล้งหญ้ารก จึงขอให้
ช่วยกันเฝ้าระวัง และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมวันนี้ที่ได้ยกมือสอบถามเกี่ยวกับโครงการ     
เราโอนเราปรับโครงการต่างๆ ก็ขอขอบคุณด้วยใจจริง คณะผู้บริหารเป็นโครงการที่ดีเพ่ือพ่ีน้องประชาชนของ
เราของคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ก็คุยกัน อาจจะต้องหาทางท าทุกวิถีทางท าให้ถูกระเบียบ และเพ่ือที่จะ
ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดสิ่งไหนที่จะท าให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายในอนาคต
ข้างหน้าคณะผู้บริหารชุดนี้ก็จะท าให้ดีที่สุดตามระเบียบตามหลักเกณฑ์ก็ขอขอบคุณครับ 

นายทองใบ  สมแวง  เลขานุการ นายกฯ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ อาจจะเป็นไตรมาสแรกของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่เราได้มาร่วมประชุม และอาจจะเป็นไตรมาส
สุดท้ายที่จะได้เข้ามานั่งเก้าอ้ี มานั่งในที่ประชุมแห่งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณส าหรับท่านสมาชิกที่ได้ร่วมกันพัฒนา
ต าบลแวงน้อยของเราให้เจริญรุ่งเรืองครับ ส าหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นนักพัฒนาต่อไปก็ ช่วยกันสร้าง ช่วยกันท า
ความดีให้กับพี่น้องประชานได้รับความไว้วางใจครับ และก็เข้ามาพัฒนาในต าบลแวงน้อยของเราอีก จึงขอฝาก
ทุกท่านไว้ครับ และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงค้างเหลือที่จะพัฒนาในต าบลของเรานั้นยังขาดเหลือหลาย
อย่าง ขอฝากไว้ส าหรับผู้ที่จะเข้ามาอีกในสมัยต่อไปครับ ขอฝากท่านสมาชิกไว้ด้วยครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ส าหรับผมในฐานะประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่ไว้วางใจแล้วให้เกียรติผมมาร่วมงานครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านเลขาฯ และหัวหน้าส่วน พนักงาน 
ทุกท่าน ที่ท างานร่วมกันมา ๖- ๗ ปี ก็ขอขอบคุณมากและก็ส าหรับสมาชิกท่านใดที่จะเดินหน้าเพ่ือรับใช้
ประชาชน ก็ขอให้ประสบผลส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ส าหรับผมก็ขอขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
สอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๖.๐๐ น .- 
 
 
 
 



 
-๑4- 

 

                                                       (ลงชื่อ)           จ านงค์   หน่ายโสก       ผู้จดบันทึกรายงาน
การประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)     กิตติศักดิ์  ศรีโยธา          ผู้รับรองรายงานการ
ประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

                  
(ลงชื่อ)     วิเชียร  ดวงจุมพล                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)     ส ารอง  ปัตตาทานัง                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายส ารอง  ปัตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุ่น                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


