
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

สมัยสามัญที ่๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันจันทร ์ ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายสม  นาแพง 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายบุญยม  หนูนา 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายพรจิต  สนอุป 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายเสมือน  นาอุดม 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางกนกนาถ  จันทร์สี 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

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

ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
สม  นาแพง 
สุริยา  ศรีกุฏ 
บุญยม  หนูนา 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
โสพิน  แก้วอุดร 
สถิตย์  อันนารี 
พรจิต  สนอุป 
บุญถัน  นาอุดม 
ไสว  ศรีอุ่น 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
เสมือน  นาอุดม 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
สุวรรณ์  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นนทกานต ์ นาอุดม 
สมพร  บุญประสพ 
นราศักดิ์  พิมสาร 
ดุสิต  มูลหล้า 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
กนกนาถ  จันทร์สี 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
 
 
 
 



 
-๒- 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสมคิด  ข าโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
๒. นางนิรดาพร  ปัสสา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๓. นายสุพจน์  ทิพวัฒน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 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. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๘. นายสุภาพ  ว่องไว    หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
๙. นายคชา  วาระเพียง    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๒ คนครบองค์ประชุม 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีมติให้
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ มี
ก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบ
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับในวาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
 เรื่องท่ี ๑. ข้อราชการที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ   

๑.๑ ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้าน บ้านพระเจ้า ม.๙ ต.ทางขวาง บ้านหนองสะแบง ม.๕ ต.ละหานนา 
บ้านบะแหบ ม.๑๐ ต.ก้านเหลือง บ้านโคกล่าม ม.๑ ต.ท่าวัด บ้านหนองกุง ม.๖ ต.ท่านางแนว  และบ้านกุดรู ม.๔  
ต.แวงน้อย ที่ร่วมกิจกรรม (จ านวน ๔๐ คน) หมู่บ้านตามรอบพ่อ..สานต่อ..วิถีพอเพียง  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ หอประชุมอ าเภอแวงน้อย และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านต้นแบบ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านหนองโกน้อย ม.๗  
ต.ท่าวัด 
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๑.๒ ตามท่ีศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อ าเภอแวงน้อย ได้จัดท าผ้าป่า

ขึ้นเพ่ือสมทบกองทุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อ าเภอแวงน้อย โดยด าเนินการพร้อมกันทุกอ าเภอ (๒๖ อ าเภอ) ในวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อ าเภอแวงน้อยได้ยอดทั้งสิ้น ๒๔,๙๖๐ บาท ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน เทศบาท/อบต.
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนทุกต าบลหมู่บ้านที่ร่วมท าบุญในครั้งนี้ 

๑.๓ ร่วมออกหน่วยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ วัดบ้านโกน้อย ม.๗ ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ส าหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ก าหนดออกหน่วยศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดจุมพล ม.๑ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ขอ
เรียนเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงานร่วมออกบริการด้วย เป็นการออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน 

๑.๔ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอ าเภอแวงน้อย เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. เชิญทุกส่วนราชการเข้า
ร่วม 
 ๑.๕ ขอเชิญร่วมพิธีและบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยกองทัพภาคที่ ๒ โดยกองพลทหารราบ
ที่ ๓ และกองก าลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับวัดศาลาลอยได้ก าหนดจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระ
เกียรติ  เ พ่ือน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ าระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัดหาโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์จ านวน 
๘๕ ตัว แยกเป็น โค ราคาตัวละ ๑๘,๐๐๐ บาท กระบือ ราคาตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ก าหนดกระท าพิธีดังกล่าวใน
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น
ประธานในพิธี 
 ๑.๖ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ .ศ.๒๕๓๕ ที่ท าการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้นามว่า “ลุงจุ่น” สรุปได้ว่า ตนเองพบว่าอาคารที่ว่าการอ าเภอแห่ง
หนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ไม่จัดให้มีเครื่องหมายปลอดบุหรี่ บริเวณประตูทางเข้าอาคารซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งทางการแพทย์ยอมรับว่าควันบุหรี่เป็นผลเสียแก่สุขภาพ
ของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และ
ให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ อย่างจริงจัง 
 ๑.๗ สรุปการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินอ าเภอแวงน้อย 
 ตามที่อ าเภอแวงน้อย ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้กับแกนน าหมู่บ้าน ในการดูแลปัญหาเสพติดในหมู่บ้านไป 
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยให้มีการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินเป็นประจ าทุกเดือนพร้อมรายงานผลให้
อ าเภอทราบ นั้น ส าหรับผลการรายงานประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้ 
- ต าบลแวงน้อย มี ๑๓ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๔,๕,๙ เหตุการณ์ปกติ ขาดส่ง ม.๒,๓,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ 
- ต าบลก้านเหลือง มี ๑๔ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๔ ขาดส่ง ม.๑๑,๑๓  ม.๖  ไม่ปกติ มีการ
ลับลอบเล่นการพนัน อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตรา 
- ต าบลท่านางแนว มี ๑๐ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐ ขาดส่ง ม.๘ มี ม.๒ ช่วงเย็นมีวัยรุ่นมั่วสุม ขี่
จักรยานยนต์เสียงดังที่โรงเรียนบ้านท่านางแนว อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตรา 
- ต าบลท่าวัด มี ๑๐ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๓,๔,๕,๘,๑๐ ขาดส่ง ม.๖,๗ ม.๒ มีวัยรุ่นจับกลุ่มที่สะพาน เสียงดัง อยากให้
เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา  
- ต าบลทางขวาง มี ๑๑ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๓,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑ ขาดส่ง ม.๑,๒,๔,๘ 
- ต าบลละหานนา มี ๑๖ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖ เหตุการณ์ปกติ ขาดส่ง  
ม. ๑๐,๑๕ 



 
-๔- 

 
 เรื่องที่ ๒. แผนการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และด าเนินการพ่นสารเคมี(หมอกควัน)ก าจัดยุงลาย
รวมทั้งท าความสะอาด ตัดแต่งภูมิทัศน์หมู่บ้าน  
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๑๓  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
 เรื่องท่ี ๓. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนหรือย้ายภูมิล าเนา
เข้ามาใหม่ให้มาขึ้นทะเบียน โดยมีคุณสมบัติคือ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ทะเบียนบ้าน ๓. มีบัตรประจ าตัวผู้พิการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  
 เรื่องท่ี ๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี ๒๕๕๙ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อยเราได้ผลคะแนนในภาพรวมทั้ง ๔ ด้านที่ประเมินคะแนน ๘๖.๙๑ ถือว่าเป็นคะแนนที่สูง 
 เรื่องท่ี ๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราได้คะแนน 
๘๖.๔๖ ระดับการประเมินสูงมาก 
 เรื่องที่ ๖. การประเมินการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการจากส่วนกลางจะลงมา
ตรวจประเมินในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ ขอความร่วมมือท่านสมาชิกได้มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการและเตรียม
ความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินซึ่งโครงการนวัตกรรมที่เราส่งเข้าประกวด ก็คือโครงการด่านชุมชน 
คณะกรรมการจะมาฟังสรุปการด าเนินงานของ อบต.เราและลงดูพ้ืนที่โครงการคือบ้านดอนหันหมู่ที่ ๒ เราต้องร่วมกันใน
การจัดเตรียมสถานที่ก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
 ส าหรับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ต่อไป ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้รับรองรายงานการประชุมฯ 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
  นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ต่อไป ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องท่ี ๑  :  เสนอญัตติ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย วาระท่ี ๑ 
รับหลักการ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
         นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.  – ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

๑.สถานการณ์คลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๓๑,๔๗๖,๑๐๔.๒๕ บาท 



 
-๕- 

 
๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๑๑,๔๐๔,๖๑๖.๒๖ บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๒,๘๗๘,๗๖๘.๒๙ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงิน ไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อผูกพัน จ านวน ๕ โครงการ รวม ๖๓,๓๔๔.๐๐ บาท 

๑.๒   เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 
        ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
           (๑) รายรับจริง      จ านวน ๒๒,๖๗๕,๑๖๗.๖๗ บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จ านวน ๑๓๘,๐๐๐.๘๖ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      จ านวน ๑๓๗,๘๐๓.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน ๒๓๒,๐๕๗.๒๙ บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน ๑๗๔,๐๑๙.๐๐ บาท 

หมวดรายได้จากทุน     จ านวน ๒๐๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน ๑๔,๓๐๓,๘๐๙.๕๒ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน ๗,๖๘๙,๒๗๘.๐๐ บาท 

      (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน ๑๔,๙๖๓,๓๖๘.๐๐ บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง      จ านวน ๑๘,๐๗๕,๐๓๓.๕๒ บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง       จ านวน ๕๕๑,๐๑๖.๐๐ บาท 
งบบุคลากร       จ านวน ๘,๑๓๗,๖๙๗.๐๐ บาท 
งบด าเนินงาน       จ านวน ๕,๐๗๑,๑๓๖.๐๔ บาท 
งบลงทุน       จ านวน ๒,๗๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท 
งบรายจ่ายอื่น       จ านวน ๐.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน       จ านวน ๑,๕๒๒,๐๔๘.๔๘ บาท 
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑๓,๘๒๐,๘๕๘.๐๐ บาท 
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๗,๔๒๗,๐๐๐..๐๐ บาท  
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายรับจริงปี ๕๘     ประมาณการปี ๕๙    ประมาณการปี ๖๐ 

รายได้จัดเก็บ     
หมวดภาษีอากร     ๑๒๗,๘๗๕.๘๔       ๑๑๘,๐๐๐.๐๐  ๑๒๕,๕๐๐.๐๐ 
หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๒๒,๐๔๒.๔๐       ๕๒,๗๐๐.๐๐ ๑๑๙,๒๒๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ๒๙๓,๓๕๗.๐๓       ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์๐.๐๐         ๐.๐๐  ๐.๐๐  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ๓๕๗,๔๙๗.๐๐        ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๒๑,๐๘๐.๐๐  
หมวดรายได้จากทุน   ๒๐๐.๐๐        ๓๐๐.๐๐  ๒๐๐.๐๐ 

 รวมรายได้จัดเก็บ   ๙๐๐,๙๗๒.๒๗        ๖๐๒,๐๐๐.๐๐ ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 



 
-๖- 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    ๑๖,๘๔๔,๘๓๐.๘๔     ๑๖,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๑๖,๘๔๔,๘๓๐.๘๔  ๑๖,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ 
รวมได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    ๒๑,๖๓๓,๔๗๕.๐๐      ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒๑,๖๓๓,๔๗๕.๐๐    ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 รวม     ๓๙,๓๗๙,๒๗๘.๑๑  ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   รายจ่าย     รายรับจริงปี ๕๘      ประมาณการปี ๕๙     ประมาณการปี ๖๐ 

จ่ายจากงบประมาณ  
งบกลาง     ๑,๑๗๕,๗๓๘.๐๐      ๙๑๘,๓๒๘.๐๐       ๑๑,๒๕๔,๓๔๙.๐๐ 
งบบุคลากร     ๙,๐๔๔,๐๘๗.๐๐     ๑๑,๑๐๕,๑๐๐.๐๐ ๑๓,๐๖๔,๖๗๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน     ๖,๒๘๕,๐๓๑.๒๘       ๘,๔๖๒,๒๗๒.๐๐ ๙,๐๒๐,๕๑๘.๐๐ 
งบลงทุน     ๒,๓๔๓,๕๖๐.๗๕       ๓,๑๙๔,๓๐๐.๐๐ ๔,๓๑๕,๔๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น         ๐.๐๐                      ๐.๐๐     ๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน    ๒,๗๓๗,๗๑๐.๘๑       ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๑๕,๐๐๐.๐๐ 

 รวมจ่ายจากงบประมาณ   ๒๑,๕๘๖,๑๒๗.๘๔  ๒๕,๙๘๐.๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  รวม    ๒๑,๕๘๖,๑๒๗.๘๔  ๒๕,๙๘๐.๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
ด้าน        ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
   แผนงานบริหารทั่วไป     ๑๒,๔๗๙,๕๒๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๒๙๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา     ๗,๑๘๓,๓๙๑.๐๐  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข     ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์     ๒๕๒,๐๐๐.๐๐   บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน     ๔,๓๖๓,๕๐๐.๐๐  บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ๑๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๖๔๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๗๙๗,๒๐๐.๐๐   บาท 
   แผนงานเกษตร      ๑,๑๐๕,๐๔๐.๐๐  บาท 
 



-๗- 
 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง      ๑๑,๒๕๔,๓๔๙.๐๐  บาท 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดตูามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ       

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายนะครับ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ วาระที่ ๑ รับหลักการ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้สภาฯก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ในระเบียบฯข้อ ๔๗ ในการพิจารณา
ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯหรือไม ่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ       

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านพรจิต  สนอุป ครับ 
นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ตามที่ผมสังเกตปี ๖๐ กระผมพูดในนามบ้านเล็ก บ้านใหญ่ได้งบประมาณเยอะบ้านน้อยก็งบประมาณน้อยเราท างาน
ร่วมกันและเป็นภาพรวมในระดับต าบล อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาในส่วนนี้ครับ 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะสอบถามไหม หรืออภิปรายไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ต่อไปเรื่องที่ ๒  :  เสนอคณะกรรมการ แปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ เชิญท่านเลขาฯครับ  
 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับในวาระนี้จะเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในแต่ละครั้ง
จะต้องคัดเลือกเป็นครั้งๆไป ในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคัดเลือกอย่างน้อย ๓ ไม่เกิน 
๗ คน ในการเสนอคัดเลือกจะต้องเสนอทีละคนได้คนที่ ๑ แล้วจึงจะเลือกคนที่ ๒ ต่อไป ผู้เสนอต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
และเลือกไปจนครบจ านวนถ้ามีผู้เสนอหลายคนก็ต้องขอมติจากสภาฯ ในล าดับแรกเราจะขอให้เสนอก าหนดจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติว่าเราจะก าหนดไว้จ านวนกี่คน  
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เชิญท่านกนกนาถครับ 
นางกนกนาถ  จันทร์สี ส.อบต.หมู่ที่ ๕ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน ค่ะ 



-๘- 
 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเพราะมีผู้เสนอ ๒ 

ท่านจ านวนไม่เท่ากัน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านส ารองเสนอจ านวน ๓ ท่านโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๕ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านกนกนาถ เสนอจ านวน ๕ ท่าน

โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๒ เสียง 

งดออกเสียง ๕ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - สรุปมติที่ประชุมสภาเราได้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไว้ 
๕ ท่านนะครับ ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – ผมขอเสนอ นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๑ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นางกนกนาถ  จันทร์สี ส.อบต.หมู่ที่ ๕, ๒.นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นางละอองดาว  นันทวิทยาคม ส.อบต.หมู่ที่ ๘ – ขอเสนอ นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ค่ะ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗, ๒.นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
ครับพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายเสมือน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่  ๙ – ผมขอเสนอ นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส .อบต.หมู่ที่  ๒ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสุริยา  ศรีกุฏ ส.อบต.หมู่ที่ ๗, ๒.นางละอองดาว  นันทวิทยาคม ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ครับ
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๔ ครับ 
 



-๙- 
 
 ผู้รับรอง ๑.นายสุวรรณ์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓, ๒.นายเสมือน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ครับ
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายสุวรรณ์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ – ผมขอเสนอ นายโสพิน  แก้วอุดร ส .อบต.หมู่ที่  ๑๐ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒, ๒.นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ   – ก็ขอสรุปนะครับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประกอบด้วย คนที่ ๑ นาย
พรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   คนที่ ๒ นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ คนที่ ๓ นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.
อบต.หมู่ที่ ๒ คนที่ ๔ นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓  และคนที่ ๕ นายโสพิน  แก้วอุดร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  ซึ่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจาก กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ผมมีหน้าที่เชิญประชุมและก็ให้ท่านได้ประชุม
คัดเลือกผมก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะขอเชิญประชุมในวันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาฯ  ส่วนการก าหนดวันยื่นแปรญัตติ
ท่านสมาชิกที่ขอแปรก็ยื่นค าแปรญัตติต่อท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็จะขอความเห็นชอบจากสภาฯให้ก าหนด
วันยื่นค าแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และก าหนดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และก าหนดประชุมสภาเพ่ือแปรญัตติในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ในส่วนคณะกรรมการแปรญัตติก็จะนัดนายกและผู้แปรเข้าไปชี้แจงทีละท่านจนกว่าจะหมดทุกคนแล้วคณะกรรมการแปร
ญัตติก็จะประชุมเพ่ือมีมติและแจ้งรายงานต่อประธานสภาฯเพ่ือประธานสภาจะส่งรายงานให้ท่านสมาชิกสภาฯไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมเพ่ือแปรญัตติ ในวันแปรญัตติผู้ที่จะอภิปรายก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายก และสมาชิกผู้สงวนค าแปรญัตติ เสร็จเรียบร้อยก็ให้สภาฯลงมติเรียงตามล าดับแต่ละข้อผู้ยื่นแล้วไม่ไปชี้แจงถือว่าไม่
แปรนะครับไม่มีสิทธิอภิปรายนี่คือขั้นตอนการขอแปรครับ สมาชิกสามารถแปรตัดได้แต่แปรเพ่ิมไม่ได้  ส่วนค าขอแปร
ญัตติกใ็ช้แบบเดิมครับ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๒๑ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับวาระเรื่อง อ่ืนๆ ก็คงจะเน้นย้ าอีกครั้งหนึ่งว่าในการ

ด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๙ ขณะนี้เงินรายได้ที่เราตั้งรับไว้ที่ ๒๕ ล้าน มีเงินเข้ามา
เพียง ๒๑ ล้านกว่าบาทนะครับ หายไป ๔-๕ ล้าน เพราะเงินไปลงที่หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหมู่บ้าน 
 



-๑๐- 
 

ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินท้องถิ่นเราก็ขาดหายไปนะครับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งรับไว้นะครับ โครงการที่โอน
เปลี่ยนแปลนค าชี้แจงมาตามข้อบัญญัติงบประมาณของหมู่บ้านหนองแขมจากรั้วมาเป็นถนนลูกรังและถนนคอนครีตพ่ึง
จะมีเงินเข้ามานะครับ จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ในส่วนที่เหลือ ๓ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารก็ยังไม่แล้ว
เสร็จนะครับ ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก็เหลืออยู่โครงการวางท่อระบายน้ า หน้าโรงเรียนบ้านหนองแขมนะครับ เขา
ให้ไม่เกินเดือนกันยายน ตามระเบียบการเร่งรัดการจ่ายเงิน ในส่วนที่เราท าหนังสือเรื่องไฟฟ้าอุดหนุนที่เราออกส ารวจก็ยัง
ไม่แจ้งมานะครับ ถ้าแจ้งมาก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเงินจ่ายเขาไหมเงินยังไม่เข้านะครับ นี่ก็คือปัญหานะครับเงินหายไปตั้ง ๔ ล้าน
กว่าบาท เราก็ไม่ด าเนินงานโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลของส่วนการศึกษาโครงการค่าใช้สอย
หลายๆโครงการปรับภูมิทัศน์ของสนามเด็กเล่น เราก็ยังไม่ด าเนินการหลายโครงการนะครับ ผมก็แจ้งให้ท่านได้รับทราบ
นะครับ ส าหรับงานด้านอื่นๆ ช่วงนี้ก็ก าลังจะเข้าสู่หน้าฝนมันเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับ บางแห่งก็น้ าท่วม บางแห่งแล้งไม่มีน้ า 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านดอนหันที่แจ้งเข้ามาก็คงจะท าพร้อมกันกับบ้านหนองแขมและบ้านกุดรู ทางเข้าขยะที่ลง
ลูกรังคงจะด าเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ จากนี้ไปก็คงจะไม่มีโครงการอะไรเพ่ิมเติมขึ้นมานะครับเพราะเนื่องจากว่าเงิน
ไม่เข้ามาตามเป้าหมายก็แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือจะ
เสนอแนวทางใดก็ขอเชิญครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านพรจิต ครับ 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  - อยู่ในวาระอ่ืนๆ นะครับ กระผมมีเรื่องจะเสนอและน าเรียน ๑. ปัญหา

ถนนตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมานะครับ ก็หลายหมู่บ้านถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อย่างบ้านผมถนนรอบหมู่บ้านสัญจรไม่ได้เป็นหลุม
ลึกมากนะครับ ผมก็ได้ท ารายงานมายัง อบต.ของเราเสนอมาแล้วนะครับ ๒. เรื่องประปาที่ท่านปลัดฯว่าเหลือแต่บ้านโนน
ขี้เหล็กเมื่อ ๒ อาทิตย์มีหน่วยงานมาส ารวจบอกว่าจะตั้งตรงไหนและก็ไปส ารวจบ่อน้ า เขาบอกว่าบ่อน้ าเล็กไปนะครับ แต่
ผมบอกว่ามันลึกนะครับ ก็เหมาะสมกับหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับ ผมก็ชี้แจงไปอย่างนั้นนะครับ รู้สึกจะเป็นของ อบจ. นะ
ครับ ผมจ าได้นะครับ  ๓.การเก็บขยะของพนักงานของเรานะครับ รู้สึกชมเชยนะครับ เมื่อเช้าผมเห็นออกไปเก็บแต่เช้า
เลยครับไม่รู้ว่ามีธุระด่วนอะไรถึงได้ไปเก็บแต่เช้า ผมก็เห็นเขาไปก่อน ๐๘.๐๐ โมงเช้า ก็รีบเก็บๆนะครับ ตอนนี้ปัญหาของ
ขยะตกค้างก็ไม่มีแล้วนะครับ ๔. บ้านดอนหัน เห็นท่านปลัดฯพูดเราเสนอโครงการประกวดความจริงบ้านดอนหันน่า
ชมเชยที่เขามาท าก่อน เขาท าด้วยจิตอาสา ทีนี่องค์กรของหยิบของเราขึ้นมาโชว์ ท่านปลัดบอกว่าลูกน้องก็บ่นว่างานเยอะ
แต่ที่จริงของเขาจะเป็นสัญลักษณ์ผ่านไปผ่านมาก็เห็นนะครับ ก็ขอชมเชยบ้านดอนหัน รางวัลมันน่าจะผ่านเพราะว่าเรา
ท ามาดีแล้วไม่ใช่ว่าเรามาแต่งปรุงขึ้นมานะครับ ๕.อยากฝากถามบ้านหนองแขมผ่านท่านประธานสภาฯนะครับว่าเรื่อง
หนองแวงสุ่มเดี่ยวนี้มีน้ าไหม ขุดเสร็จหรือยังอยากจะฟังนะครับผมไม่ได้ผ่านไปสักทีนะครับ ขุดไปถึงไหนแล้วครับ 
ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านวันชัยครับ 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓  - ขออนุญาตครับ ท่านประธานคือผมมีปัญหาที่จะสอบถามเกี่ยวกับ

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อส ารวจดูแล้วผิดโครงการที่ ๕ หน้าที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนราษฎร์
บูรณะรอบบ้านทางทิศใต้บ้านหนองแขม ม.๓ อันที่จริงแล้วคือ โครงการอันดับที่ ๑ ของ ม.๓ คือ ซอยทุ่งรวงทองก็ขอ
แก้ไขด้วยนะครับ ไม่รู้จะพูดตอนไหนผมก็ขอถือโอกาสพูดในช่วงนี้เลยนะครับ เพราะความกว้าง ความยาวมันจะตรงกับ
ซอยทุ่งรวงทองไม่ใช่ถนนเส้นนี้นะครับ ก็ขอแก้ไขด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านส ารองครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒  - ส าหรับวาระนี้อยู่ในวาระอ่ืนๆนะครับ ก็พอดีเราประชุมรับร่าง

ข้อบัญญัติ ส าหรับท่านสมาชิกที่จะยื่นค าแปรญัตตินะครับก็ให้ส่งในวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาราชการ วันที่ 
๑๙ สิงหาคม คณะกรรมการก็จะประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอขอบคุณไปยังท่านพรจิตที่ชมเชยและให้ก าลังใจกับชาวบ้าน
บ้านดอนหัน ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านนายก ข้าราชการทุกท่านของอบต.แวงน้อยและท่าน
สมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไปดูแลและให้ก าลังใจกับชาวบ้านดอนหันและไปช่วยในวันรณรงค์ท าความดีเพ่ือแม่ใน 
 



-๑๑- 
 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ถ้าดูแลไม่ทั่วถึงหรือยังไงก็ถือว่าเราเป็นต าบลเดียวกันก็ขอบคุณ
อีกครั้งนะหลังจากนี้ไปพวกผมก็จะดูแล เพราะเหลืออีกประมาณ ๒ อาทิตย์ วันที่ ๒๘ สิงหาคม คณะกรรมการจะมา
ตรวจด่านชุมชนของเรานะครับ ผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ให้ไปร่วมงานเพ่ือเป็นเกียรติของต าบลของเราผมก็ดีใจ
นะครับ ที่เลือกหมู่บ้านดอนหันเป็นหมู่บ้านน าร่องนะครับ พอดีเป็นถนนสายหลักแล้วนะครับไม่ใช้ถนนสายรองนะครับ 
ขอขอบคุณท่านที่อนุมัติให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดอยู่ที่บ้านดอนหันเพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆด้วย  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านวิเชียรครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓  - ก็อยู่ห้วงวาระอ่ืนๆ นะครับก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบนะ

ครับหลังจากที่เราเลิกประชุมสภาฯนะครับก็ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๕ ท่านร่วมประชุมก่อนนะครับ  
ที่ท่านพรจิตเรียนถามหนองแวงสุ่ม ขณะนี้ก าลังขุดปฏิบัติงานไปเรื่อยๆ ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ใหญ่แล้ว
ปัญหามันก็ตามมานะครับจากผู้รับเหมากับผู้ที่สัญญาจ้างคือกรมชลประทานไม่ใช่กับชาวบ้าน ก็อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานนะครับ เมื่อเช้านี้ผมก็ออกไปแต่ว่าไม่พบผู้รับเหมาแต่ผมก็ตามผู้ที่มาปฏิบัติงานบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ 
ปัญหาคือที่ทิ้งดินนะครับแต่ทางผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้น า คณะกรรมการหมู่บ้าน หาที่ทิ้งดินให้แล้วนะครับ ก็คงจะพออยู่
ในห้วงด าเนินการ บันไดทางเข้า ท่อที่จะระบายน้ าเข้าทางทิศเหนือก็เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ในระหว่างที่บันไดด้านตะวันออก
เป็น ๒ ทาง ทิศใต้ทางหนึ่ง ทิศเหนือทางหนึ่ง บันไดลง ๔ ด้าน นะครับ วันนั้นหัวหน้าโยธาจากกรมชลประทานบอกว่า
เหลือบดอัด-คอนกรีตก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เหลือตกแต่ง ความลึกด้านฝังตะวันออกก็ได้แล้ว เหลือด้านตะวันตกก็
ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคิว และท่ีผู้รับเหมาเอามาขายก็ไม่มากนะครับ ก็ได้คืนไปประมาณ ๘,๐๐๐ คิวนะครับ ผมก็ขอแจ้ง
ให้ท่านสมาชิกรับทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกครับ 
นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.   - ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่มีความเห็นในเรื่องต่างๆขอสภาฯ ขอ

ฝากท่านนะครับในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เหมือนกับท่านปลัดและท่านส ารองได้กล่าวให้ไปร่วมเป็นเกียรติให้มากที่สุด
นะครับและขอขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งที่ท่านสมาชิกให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอบต.ของเราจัดขึ้น
ทุกกิจกรรมนะครับ ผมก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในฐานะผมผู้บริหารถ้าเราได้รับรางวัลก็จะเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของ
เราชาวอบต.แวงน้อย และอ าเภอแวงน้อยของเราและขอบคุณท่านสมาชิกเกี่ยวกับโครงการต่างๆและแผนงานต่างๆ งาน
ซ่อมแซมต่างๆ ที่มีหนังสือเข้ามาทาง อบต.และได้ให้กองช่างออกไปส ารวจและพิจารณานะครับ โครงการที่ก าลัง
ด าเนินงานอยู่ตอนนี้คือโครงการบ้านหนองแขม ม.๓ ถนนมิยาซาวาและม.๑๓ นะครับ บ่อขยะ และบ้านกุดรู ม.๔ ผม
สอบถามผู้รับเหมาแล้วก็ได้ไปตกแต่งปรับเกรดไปแล้วนะครับ ก็รอลงลูกรังนะครับ ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกช่วยดูแลเป็นหู
เป็นตาให้กับพ่ี น้อง ประชาชนของเราด้วยนะครับ ส่วนเรื่องโครงการปี ๒๕๕๙ ที่เราท าผ่านมา ที่ปลัดได้แจ้งให้ท่านทราบ
แล้วนะครับ ก็ขอฝากท่านสมาชิกช่วยดูแลและประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนโครงการต่างๆนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านพรจิต ครับ 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  - ขออนุญาตครับ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม จะมีหนังสือสั่งการไปหรือไม่มีครับ 

กรุณาระบุการแต่งเครื่องแบบหรือชุดสุภาพครับจะได้ไม่สับสนนะครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านทองใบ ครับ 
นายทองใบ สมแวง เลขานุการนายก - มีเรื่องที่จะฝากกับท่านสมาชิกนิดหนึ่งครับ เกี่ยวกับโครงการวันก าจัด

ลูกน้ ายุงลายท าความสะอาดในหมู่บ้านตามแผนแต่ละหมู่บ้านก็ฝากให้ท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ชุมชนออกมาร่วมกันท าความสะอาดเตรียมไว้ วัน เวลาที่คณะเจ้าหน้าที่ทางอบต.ออกไป ส าหรับหมู่บ้านที่ใหญ่ๆที่มีต้นไม้ 
หญ้าบริเวณรอบๆหมู่บ้านมันก็จะเสร็จช้านะครับ เช่น บ้านหนองแขมต้องท าไว้ก่อนเตรียมไว้ให้ชุมชนมาช่วยกันพร้อมกับ 
อสม. ไปดูอ่างน้ า ภาชนะที่มีน้ าขังให้เตรียมท าความสะอาดไว้ก่อน ก่อนวันที่ท่านสมาชิกจะออกไปนะครับ ก็ขอฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละหมู่บ้านรับทราบด้วยนะครับ ส าหรับบ้านโนนศิลา กับบ้านป่าเป้งก็ท าไว้แล้วนะครับ ส่วนเรื่องของ
ผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

 



-๑๒- 
 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีกไ็ด้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ 

ผมก็ขอขอบคุณท่านนายก ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่านและท่านสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯในครั้งนี้ด้วย
นะครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 
 

                                                          (ลงชื่อ)                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
            (ลงชื่อ)                                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

(ลงชื่อ)                                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)   

 (ลงชื่อ)                                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)                                              เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


