
 
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยสำมัญที ่๒/๒๕๕๙ 

เมื่อวันจันทร ์ ที่  ๒๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายบุญยม  หนูนา 
นายสม  นาแพง 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

นิรดาพร  ปัสสา 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
สุริยา  ศรีกุฏ 
นนทกานต ์ นาอุดม 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
บุญยม  หนูนา 
สม  นาแพง 
บุญถัน  นาอุดม 
สุวรรณ์  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
สถิตย์  อันนารี 
สมพร  บุญประสพ 
สมคิด  ข าโพธิ์ 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
นราศักดิ์  พิมสาร 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
เสมือน  นาอุดม 
ไสว  ศรีอุ่น 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ดุสิต  มูลหล้า 
จ านงค ์ หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มำประชุม 

๑. นางกนกนาถ  จันทร์สี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
 ๒. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ 
 ๓. นายโสพิน  แก้วอุดร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

๔. นายพรจิต  สนอุป  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  
๕. นายสุพจน์  ทิพวัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒   

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าส านักงานปลัด 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 

๙. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๐ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  มีก าหนด ๑๕ วัน 
นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ 
มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – เนื่องจากประธานสภาฯ ติดภารกิจไม่มาประชุมผมจึงขอเชิญรอง
ประธานสภาฯ ท่านเสมือน  นาอุดม ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ ท่านประธานสภาฯได้มอบหมายให้ผมได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ดังนี้  เรื่องท่ี ๑. การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการระดับอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท.  

๑.๑ จังหวัดขอนแก่นขอบคุณนายอ าเภอทุกอ าเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด 
 
 



-๓- 
 

อุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย มูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ ในพ้ืนที่บรูณาการร่วมกั น
ด าเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ห้วงระยะเวลาดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ และให้การ
สนับสนุนตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเกตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ด้วยดีตลอดมา จน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๑.๒ การรว่มออกหน่วยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ณ วัดชุมพร บ้านหนองสะแบง ม.๕ ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และเดือนมิถุนายน  ก าหนดออกหน่วย
ศูนย์ด ารงธรรมใน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๕ ต าบลท่านางแนว ก็ผ่านมาแล้วอ าเภอ
ฝากขอบคุณทุกส่วนราชการ  

๑.๓ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นและคลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดรับบริจาคโลหิตในพ้ืนที่อ าเภอแวงน้อย ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอแวงน้อย ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ปกครอง แพทย์ สารวัตรก านัน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนโดยทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว ส่วนการรับบริจาคโลหิตที่ผ่านมาเมื่อ ๒๘ มี.ค. ๕๙ ได้โลหิต 
๖๕,๙๐๐ ซีซี จ านวนผู้บริจาค ๑๕๒ ราย 

๑.๔ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ) อ าเภอแวงน้อยได้จัดส่งโครงการไปจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗๘ โครงการ 

๑.๕ แนวทางการป้องกันหรือควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการตรวจสอบโครงการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งบกลางรายการเงินส ารองจ่าย
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยพบว่าบางโครงการเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จไม่ได้ใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดรูปแบบรายการซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นใน
การด าเนินการในการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ไม่คุ้มค่าต่อการ
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจังหวัดให้หน่วยงานพิจารณา 
 - ศึกษา ทบทวนท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทางขั้นตอนของการบริหารจัดการโครงการก่อนการอนุมัติโครงการ 
ต้องพิจารณาทั้งระบบของโครงการตั้งแต่การเขียนโครงการ จนถึงการติดตามและการรายงานผล เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งบประมาณ 
 - ก าหนดการบริหารจัดการและหน่วยงานที่ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
ป้องกันหรือควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน 

๑.๖ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ 
 มติ ครม.เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ตามมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ความร่วมมือกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มอาสาสมัคร หรือกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ ในสังกัดทุกประเภท และทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนในการด าเนินการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการจัดบุคลากรท าหน้าเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพ่ือให้เกิด
ความถูกต้อง โปร่งใส และด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งร้อง
ขอ โดยให้ถือเป็นงานในหน้าที่ของราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างนั้นๆ ด้วย 
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๒. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท และทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติการใดๆ ในลักษณะเป็นการชี้น าให้ผู้
มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 
 ๓. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท และทุกระดับ ไปใช้สิทธิออกเสียงเป็น
ตัวอย่าง แก่ประชาชนโดยทั่วไป และให้ชักชวนบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัว ญาติ และมิตรสหาย ไปใช้สิทธิออกเสียงโดย
พร้อมเพรียงกัน 
 ๔. ให้การสนับสนุนสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดการออกเสียงประชามติ 
 ๕. ให้กระทรวงแรงงานก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด อีกท้ังเพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อภาคเอกชน 
 ๖. ให้หน่วงงานด้านสื่อต่างๆ ของรัฐทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เผยแพร่ข่าวสารการออกเสียงประชามติอย่าง
ต่อเนื่อง และทั่วถึง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด 
 ๗. ให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ โดยให้ค านึงถึงผลกระทบที่
จะเกิดกับการปฏิบัติงานในการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการไปใช้โดยเน้นบุคลากรในสังกัดเป็นส าคัญ 
 ๘.ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรในส่วนของผู้มีสิทธิออกเสียงมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

๑.๗ แนวทำงปฏิบัติของนำยทะเบียนอ ำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่น 
 ๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิออกเสียงประชำมติ 

๑. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ห้าปี 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันออกเสียงคือ บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๑  
๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับถึงวันออกเสียงคือ มี ชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตออกเสียง
หนึ่งไปยังอีกเขตออกเสียงหนึ่ง (ย้ายตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าเก้าสิบวันออกเสียง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิลงคะแนน
ออกเสียงในเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่
บุคคลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้ 

 ๒. กำรก ำหนดหน่วยออกเสียง 
    ๑. ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง โดยให้ถือจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเสียงหน่วยละแปดร้อยคนเป็น
ประธาน 
    ๒. กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงในหมู่บ้านมีจ านวนน้อยจะรวมหมู่บ้านที่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วย
ออกเสียงเดียวกันก็ได้ 
    ๓. ส าหรับในเขตเทศบาล ในเขตเมืองพัทยา ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตชุมชนหนาแน่อาจก าหนดเขต
ชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลองหรือแม่น้ าเป็นเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้ 
    ๔. กรณีที่เห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการลงคะแนนออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง อาจ
ก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงมากกว่าแปดร้อยคนหรือจะก าหนดหน่วยออกเสียงเพ่ิมขึ้น โดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิออก
เสียงน้อยกว่าแปดร้อยคนก็ได้ 
 ๓. บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออก
เสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 
 
 



-๕- 
 
     ๑. นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีราชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
ตามแบบ อ.ส.๖ ไปยังเจ้าบ้านก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน คือ ภายใน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 ๔. กำรรับค ำร้องขอเพิ่มช่ือหรือถอนชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
    ๑. ก าหนดให้การยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อหรือถอนชื่อให้ยื่นก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน คือ 
ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 เรื่องท่ี ๒. งานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ 

๒.๑ ช่วงนี้จะมีคณะกรรมการออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วน
ของ อบต.เราตรวจประเมิน วันที่ ๒๑ มิถุนายน เป็นการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีทั้งหมด ๔ ด้าน ผล
คะแนนที่ประเมินไดจ้ะแจ้งไปท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งคะแนนมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณแต่ละปี โดยแต่
ละด้านต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ทางเจ้าหน้าที่เราก็ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรอรับการตรวจ
ประเมินฯ คณะกรรมการที่มาตรวจประเมินเรามาจากอ าเภอหนองสองห้อง  ในส่วนของผมเองก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไป
ตรวจทางอ าเภอโนนศิลา ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ต้องออกไปตรวจประเมินฯคงจะไม่ได้อยู่เพื่อรับการประเมินฯที่ อบต.เรา ก็คงมอบ
ให้ท่านรองกับท่านหัวหน้าส านักฯ ได้ด าเนินการ ก็จะขอแจ้งให้กับทางท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบว่าขณะนี้เรามีการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ LPA   ในส่วนของการประกวดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เราส่งเข้า
ประกวดท่านอาจารย์ตระกูล มีชัย ก็ได้มาตรวจประเมินแล้วและเราก็ได้เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วม
รับฟังการประเมิน ท่านอาจารย์ได้ลงตรวจดูสถานที่โครงการด่านชุมชนที่เราส่งเข้าประกวดที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ช่วงนี้
ก็รอฟังผลอยู่  ส่วนของสถาบันพระปกเกล้าที่เราส่งเอกสารเข้าประกวดด้านความโปร่งใสเราส่งเอกสารประกอบการ
คัดเลือกไปแล้วพร้อมกับใบสมัครก็คงต้องรออาจจะอยู่ระหว่างการตรวจเอกสารก็คงต้องรอดูว่าจะผ่านหรือไม่   

๒.๒. เรื่องต่อมาอีกส่วนหนึ่งเราได้รับงบประมาณสถาบันพระปกเกล้าในการด าเนินโครงการส ารวจอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ซึ่งด าเนินการโดยเยาวชนต าบลแวงน้อย ได้เงินมาสี่หมื่นกว่าบาทส าหรับอบรมและมอบหมายงานให้
เยาวชนเราออกส ารวจและศึกษา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายนนี้ เราจะอบรมเยาวชนท่านอาจจะได้รับหนังสือให้ท่านประสาน
เยาวชนเข้ารับการอบรม เป้าหมายจ านวน ๕๐ คน เยาวชนบ้านละ ๕ คน วันที่ ๒๔ จะอบรมครึ่งวัน และช่วงบ่ายก็ลง
สนามเลย วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ก็ลงพ้ืนที่จริงคือป่าท าเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้ลงส ารวจพืช สัตว์ ชีวภาพต่างๆ ตาม
ใบงานที่เราก าหนดอยากเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯมาร่วมเป็นก าลังใจให้ลูกหลานเรา โครงการนี้ทั่วประเทศได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล้าแค่ ๑๒ แห่ง เราจะท าอย่างไรให้โครงการที่เขาคัดเลือกให้เราท าประสบ
ความส าเร็จ เพราะเขาประเมินการท างานเยาวชนเราตอนที่เราส่งเยาวชนไปอบรมที่สถาบันพระปกเกล้าก่อนที่เขาจะ
อนุมัติงบประมาณให้เขาประเมินฯเราอยู่ท้ายสุด เยาวชนเราขาดความตั้งใจในการท างาน เราจะท าอย่างไรไม่ให้เขาสบ
ประมาทเราได้ก็คงต้องรอดูการท างานขอเยาวชนเราว่าจะท าส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด 

๒.๓. เรื่องไฟฟ้าขยายเขตและไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ทางท่านสมาชิกได้ส่งโครงการเข้ามาเราอยู่ระหว่างการรวบรวม 
เราจะตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่แต่ละจุดที่ท่านสมาชิกได้เสนอ
มา และจะแจ้งให้ท่านทราบจากนั้นจะส่งให้การไฟฟ้าได้ส ารวจจุดที่จ าเป็นอีกครั้งถ้าการไฟฟ้าประเมินผ่านก็ได้ ถ้าเขา
เห็นว่าไม่เหมาะสมเขาก็ตัดก็ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราอยู่ในช่วงของการรวบรวม ตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบ และ
ประสานการไฟฟ้าเพ่ือลงส ารวจประมาณอยู่ครับ ส าหรับผมก็มีเรื่องแจ้งทราบเพียงเท่านี้ครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ต่อไประเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีท่านใดจะ
แก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน  ๒๐  เสียง 
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         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  ญัตติขอ
อนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น เชิญท่านเลขาครับ 
         นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ส าหรับ เรื่องที่ ๑  ญัตติขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีบัญชีรายละเอียดโครงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ดังนี้ โอนเพิ่ม 
๑. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปู่ตาเชื่อมถนนหนองรอบบ้านทางด้านทิศตะวันออก 
บ้านหนองแขม  หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนก าหนดของ อบต.แวงน้อย ก าหนด  งบประมาณ ๓๔๓,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า บ้านหนองแขม  หมู่ที่ ๑๓ โดยลงหินลูกรังตลอดสายผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๖๖๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยบดทับ
ตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงน้อยก าหนด งบประมาณ  
๑๘๒,๐๐๐ บาท  

๒. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่ำครุภัณฑ์ 
๑.โครงการจัดซื้อไฟไซเรนรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
ไฟไซเรนหน้ำเก๋ง 
- เป็นทรงแคปซูลสีแดงทั้งชุด ขนาด ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๑ ตัว 
- ไฟเป็นระบบ LED ให้ความสะว่างสามารถมองเห็นได้ระยะไกล 
- มีเสียงสัญญาณไซเรนฉุกเฉิน 
- มีตัวควบคุมเครื่องขยายเสียง มีปุ่มฉุกเฉิน สามารถพูดออกล าโพงได้ 
- ล าโพงฮอร์นไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ 
ไฟไซเรนชนิดหมุนแบบลูกฟูกสีแดง 
- หลอด LED 
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว อยู่ด้านหลังติดกับถังบรรจุน้ าซ้าย-ขวา รวมจ านวน ๒ ตัว 
- กรอบด้านนอกเป็น PC.เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
งบประมาณ  ๒๗,๐๐๐ บาท  
(ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) 



-๗- 

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๕๕๒,๐๐๐ .-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

โอนลด  
๑. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำ

ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
๑. โครงการล้อมรั้วหนามรอบหนองแวงสุ่ม  บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่  ๓ และ บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่  ๑๓ 

งบประมาณตั้งไว้ ๕๒๕,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๒๕,๐๐๐ .-บาท  ขอโอนลด  ๕๒๕,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๐.-บาท    

 
๒. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางถนน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ 

๒๒๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖,๐๐๐ .-บาท  ขอโอนลด  ๖,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
๐.-บาท    

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ สายหน้าวัด-ป่าช้า งบประมาณตั้งไว้ 
๒๖๖,๑๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒,๑๐๐ .-บาท  ขอโอนลด  ๑๒,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  ๑๐๐.-บาท    

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ สายจากเขตเทศบาลแวงน้อย – หนองนา
เมือง งบประมาณตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔,๐๐๐ .-บาท ขอโอนลด  ๔,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๐.-บาท    

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ถนนศิลาอาสน์ งบประมาณตั้งไว้ 
๑๔๔,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕,๐๐๐ .-บาท  ขอโอนลด  ๕,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
๐.-บาท    

รวมขออนุมัติโอนลด ๕๕๒,๐๐๐ .-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล/ความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  โครงการล้อมรั้วหนามรอบหนองแวงสุ่ม บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ 
๑๓  งบประมาณ ๕๒๕,๐๐๐.-บาท  ซึ่งการด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติฯ ต้องให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ แต่ปัจจุบันหนองแวงสุ่ม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทานและอยู่ระหว่างการด าเนินการขุดลอก
ยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ฯ เพราะต้องรอจนกว่าหนองแวงสุ่ม
จะด าเนินการขุดลอกแล้วเสร็จและได้รับหนังสือส่งมอบจากกรมชลประทานให้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยดูแล
รักษาต่อไปจึงจะเข้าไปด าเนินการได้ทางประชาคมหมู่บ้านจึงประชุมประชาคมเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ไปด าเนินการโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของทั้งสองหมู่บ้านก็คือเปลี่ยนมาด าเนิน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปู่ตาเชื่อมถนนหนองรอบบ้านทางด้านทิศตะวันออก บ้านหนองแขม  
หมู่ที่ ๓ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า บ้านหนองแขม  หมู่ที่ ๑๓ ตามรายละเอียดบัญชีโอน 
 



-๘- 
 

งบประมาณท่ีได้น าเสนอสภาฯแล้วโดยขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายต่อสภาฯ ในส่วนโครงการโครงการจัดซื้อ
ไฟไซเรนรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ใช้มาหลายปีเกิดช ารุดใช้งานไม่ได้ท าให้การท างานของรถน้ า
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากไม่มีไฟฉุกเฉินเราจึงจ าเป็นต้องขอโอนเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อโดยขอโอนลดโครงการ
ที่เราด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการมาด าเนินการจัดซื้อ  ก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ หรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมขอมตใิห้ความเห็นชอบครับ  
 มติที่ประชุม  : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙  เสียง 

                : งดออกเสียง ๑ เสียง 
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๖ ครับ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาฯ
ครับ 
 นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ส าหรับ
เรื่องอ่ืนๆ ที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็จะแจ้งโครงการต่างๆที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เราด าเนินการเกือบหมดแล้วก็คงจะเหลือโครงการอยู่ ๒ โครงการ ที่เราโอนเปลี่ยนแปลงในวันนี้ 
และอีกโครงการหนึ่งคือต่อเติมอาคารได้ผู้รับจ้างแล้วก าลังลงมือท างาน  ในส่วนที่เราจ่ายขาดเงินสะสมก็ด าเนินการอยู่คือ
วางท่อส่งน้ า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑   ฝายบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ ส่งงานแล้ว ถนนคอนกรีตบางบ้านก็ส่ง
งานแล้ว ขุดลอกหนองหอย หมู่ที่ ๗ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งงานวันนี้ ก็จะเร่งแต่ละโครงการที่เหลืออยู่ท าให้
เสร็จทันในปีงบประมาณทั้งหมด ในส่วนเรื่องอ่ืนๆผมมีเพียงเท่านี้ครับ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ขอเชิญท่านสถิตครับ 
 นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘  –  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุก
ท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ ใช้เวลายาวนานมาก
ในการเจาะบ่อบาดาลบัดนี้ก็ส าเร็จแล้วมีน้ ามากครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯและคณะผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับบ้าน
ป่าเป้งขอบคุณครับ 
 นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ กระผมมีเรื่องที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ เรื่องท่ี ๑ ไฟฟ้าดับสาเหตุมาจากต้นไม้ กอไผ่ ปกคลุมสายไฟ ท าให้กระแสไฟรั่ว หม้อแปลง
ระเบิดไปลูกหนึ่งแล้วที่บ้านผมหมู่ที่ ๓ เวลาไฟฟ้าดับกว่าจะหาจัดเจอใช้เวลานานมากแนวทางแก้ไขเราจะท าอย่างไร 
เรื่องที่ ๒ เสาไฟฟ้าแรงสูงจะสังเกตได้ว่าอยู่ในที่ส่วนบุคคลจ านวนมากไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร เรื่องที่ ๓ ถนนคอนกรีต
ขาดช่วงปัญหาคือเราท าในซอยก่อนจึงไปท าถนนหลัก เรื่องที่ ๔ รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยเรา ช ารุด ทรุดโทรม ไปมาก ถ้าไม่สะดวก อันตราย เพ่ือความปลอดภัยก็ขอให้พิจาณาด้วยมีงบประมาณ
ส่วนไหนด าเนินการก็ขอให้พิจารณาครับ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านประยัติครับ 
 นางประยัติ  ศรีอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุก
ท่านค่ะ อยากทราบว่างานบ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ จะแก้ไขอย่างไร ผู้รับจ้างเทรินแล้วขุดเอาขึ้นหมดแล้ววางท่อเลย 
สอบถามท่านนายกฯก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแบบกับช่าง และท่ีขาดไปจะท าอย่างไรวัดขาดประจ าไม่มีเกินสักครั้ง ขอบคุณค่ะ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ขอเชิญท่านสมครับ 
 นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗  –  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุก
ท่าน หนองน้ าบ้านหนองหอยขุดลอกใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างบอกยากมาก วันนั้นท่านปลัดฯและหัวหน้าส านัก
ปลัดฯ ไปร่วมปักแนวเขตที่จะขุดลอกให้เขาถึงเชื่อ ประชาคมก็ช่วยกันดูแลเรื่องการน าดินไปทิ้ง ท่านนายกก็ก าชับเองใน
การเอาดินไปท้ิงที่ถนนบ้านนาไม่อย่างนั้นก็ไม่ไปให้ ก็ขอขอบคุณมากครับ 
 



-๙- 
 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ขอเชิญท่านวิเชียรครับ 
 นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ผมมีเรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับส่วนโยธา เรื่องเดิมๆ เมื่อไม่แก้ไขก็ต้องพูดอีกสืบเนื่องจากโครงการที่ผ่านมามี
ปัญหาซึ่งน่าจะแก้ไขได้แต่มีปัญหาอีกเมื่อก่อนไม่มีผู้ช่วยท่านว่ามีคนเดียว พอมีผู้ช่วยก็เหมือนเดิม  ท่านสมาชิกทุกท่านก็
คงรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน แนวทางในการแก้ไขทีนี้ถ้าท่านจะออกรังวัดอยากให้แจ้งผู้ น าในท้องที่ร่วมในการวัดด้วย ถ้าได้
ผู้รับจ้างแล้วให้แจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบพร้อมน าแบบให้คณะกรรมการทุกครั้ง ส าหรับผู้รับจ้างให้ทางกอง
ช่างแจ้งผู้รับจ้างว่าจะลงท างานเมื่อไหร่แจ้งให้ผู้น าหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างแต่ละบ้านทราบ ก็ขอให้แก้ไขตรงนี้
ด้วย 
 นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ในส่วน
ของการท างานของผู้รับจ้างบ้านแวงน้อยเดี๋ยวผมจะนัดคณะกรรมการตรวจงานจ้างลงไปดู ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องสั่งให้พัก
งานไว้ก่อนและแก้ไขให้ถูกต้อง ส าหรับในส่วนที่ท่านวิเชียรเสนอมาผมก็จะได้ก าชับให้กองช่างได้ประสานทางผู้น าชุมชน
ก่อนลงพ้ืนที่ส ารวจหรือรังวัดและให้จัดท ารายละเอียดแบบแปลนส่งให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะลง
มือปฏิบัติงานเพื่อจะได้มีแบบแปลนไว้ตรวจสอบเวลาที่ผู้รับจ้างมาลงงานครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๐๐ น .- 
 

                                                       (ลงชื่อ)    จ านงค์   หน่ายโสก          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
            (ลงชื่อ)      กิตติศักดิ์  ศรีโยธา          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

                    

(ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)     สุพจน์  ทิพวัฒน์                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุ่น                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 


