
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

สมัยสามัญที ่๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร  ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
-------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 

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

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

นิรดาพร  ปสสา 
จินตนา  กุลสุวรรณ 
ดุสิต  มูลหลา 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
สุริยา  ศรีกุฏ 
บุญถัน  นาอุดม 
ประยัติ  ศรีอุน 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
เสมือน  นาอุดม 
สถิตย  อันนารี 
สํารอง  ปตตาทานัง 
นนทกานต  นาอุดม 
บุญยม  หนนูา 
ไสว  ศรีอุน 
สม  นาแพง 
นราศักดิ์  พิมสาร 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สุวรรณ  นาอุดม 
สมพร  บุญประสพ 
จํานงค  หนายโสก 
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ผูไมมาประชุม 

๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภา อบต.แวงนอย 
๒. นางกนกนาถ  จันทรสี  สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๖. นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๗. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๘. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผูอํานวยการกองการเกษตร 

๙. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๐. นายคชา  วาระเพียง   ผูอํานวยการกองชาง 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๐ คนครบองคประชุม 

 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยติดภารกิจไมไดมารวมประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญทานเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาทําหนาท่ี
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๑ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๑   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๑ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเสมือน  นาอุดม รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีแทน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย

สามัญท่ี ๓/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
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เรื่องท่ี ๑ แนะนําเจาหนาท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม นางมะลิ  ชวยนา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ สอบไดและ
ไดมาปฏิบัติงานรวมกับเราไดประมาณเดือนกวาแลว ก็ขอตอนรับและแนะนําใหทานสมาชิกสภาฯไดรูจักครับ 

เรื่องท่ี ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงานโดยใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดประกาศใช
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว โดยปดประชาสัมพันธบอรดหนาสํานักงานฯ และมีหนังสือถึง
ผูนําหมูบานใหประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธในเว็ปไซตองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยแลวก็ขอแจงทานสมาชิกเพ่ือทราบครับ 

เรื่องท่ี ๓ โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ ครั้งท่ี ๗ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในปนี้ทางองคการบริหาร
สวนตําบลทางขวางไดรับเปนเจาภาพฯ โดยกําหนดวันท่ีจะจัดแขงขันในวันท่ี ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา
องคการบริหารสวนตําบลทางขวาง โดยมีประเภทกีฬาท่ีจะจัดแขงขัน ดังนี้ ฟุตบอลชาย ๑๑ คน ฟุตบอลหญิง ๑๑ คน 
วอลเลยบอลชาย  วอลเลยบอลหญิง เซปกตะกรอชาย กีฬาพ้ืนบาน วิ่งผลัดเสียบ วิ่งผลัดซุปเปอรแมน ตีกอลฟ วิ่งผลัด
กระสอบ วิ่งผลัดอุมลูกโปง สีประจําแตละองคกรเหมือนเดิมองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราสีชมพูเหมือนเดิม ใน
สวนของโปรแกรมการแขงขันฟุตบอลชาย ๑๑ คน อบต.แวงนอย-เทศบาลตําบลแวงนอย ฟุตบอลหญิง ๑๑ คน อบต.แวง
นอย-เทศบาลตําบลกานเหลือง วอลเลยบอลชาย อบต.แวงนอย-เทศบาลตําบลกานเหลือง วอลเลยบอลหญิง อบต.แวง
นอย(บาย) – พบกับผูชนะคู เทศบาลตําบลกานเหลือง-อบต.ทานางแนว เซปกตะกรอชาย อบต.แวงนอย-อบต.ทาวัด ใน
สวนขบวนพาเหรดลําดับท่ี ๑ อบต.ทางขวาง ๒.อบต.แวงนอย ๓.อบต.ทานางแนว ๔.อบต.ทาวัด ๕.ทต.กานเหลือง 
๖.ทต.แวงนอย ๗.อบต.ละหานนาในสวนรายละเอียดเพ่ิมเติมทาง อบต.ทางขวางไดเชิญทางเจาหนาท่ีเราเขารวมประชุม
หารืออีกครั้งในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เรื่องท่ี ๔ สาระสําคัญของ ราง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ...... ทางจังหวัด
ขอนแกนไดแจงขอความรวมมือประชาสัมพันธสาระสําคัญของราง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ......ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ หนาท่ีและอํานาจการ
จัดการเลือกตั้ง กําหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง การประกาศใหมีการเลือกตั้ง การบริหารจัดการเลือกตั้ง การ
ตรวจสอบการเลือกตั้งและการฟองคดี  สวนในรายละเอียดทานสมาชิกทานใดสนใจสามารถอานไดท่ีบอรดประชาสัมพันธ
หนาสํานักงาน อบต.ครับ 

เรื่องท่ี ๕ รายงานผลการดําเนินงานธนาคารขยะเพ่ือชีวิต การจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิตเราก็ได
ดําเนินการรับสมัครครัวเรือนท่ีเขารวมในแตบานตอนนี้มีสมาชิก จํานวน ๗๗๙ ครัวเรือน ซ่ึงครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลแวง
นอยเรามีท้ังหมดมีประมาณ ๑,๒๐๐ ครัวเรือน ก็เหลือประมาณ ๕๐๐ ครัวเรือนท่ียังไมสมัคร ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯได
ประชาสัมพันธเชิญชวนพ่ีนองประชาชนในหมูบานท่ีรับผิดชอบมาสมัครเปนสมาชิกฯ ในสวนการดําเนินการซ้ือขายก็ครบ 
๑ ปแลวเรามีเงินในบัญชีกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เปนเงิน ๒๘๐,๔๔๐.๑๒ บาท และไดมอบ
เงินฌาปนกิจใหครัวเรือนสมาชิกท่ีเกิดการสูญเสียไปแลว จํานวน ๒๐ ราย เปนเงินท้ังสิ้น ๒๙๙,๑๘๐ บาท และเราก็ได
เชิญประชุมคณะกรรมการผูดําเนินการของแตละหมูบานเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินการตลอดจนพูดคุยปญหา 
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อุปสรรคการดําเนินการซ้ือขาย สวนใหญจะมีสมาชิกแตละหมูบานลาออกเนื่องจากไมมีขยะขาย ถูกหักจากบัญชีโดยท่ียัง
ไมไดคุมครอง และก็ไดมีการปรับแกระเบียบโดยผูท่ีสมัครใหมยังไมไดคุมครองจะไมโดนหักเพ่ือเปนแรงจูงใจใหคนสมัคร
และจะออกแผนเพ่ือลงประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนประมาณเดือนธันวาคม  

เรื่องท่ี ๖ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป ๒๕๖๒ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
เราไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน ๒ โครงการ คือ ซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงทองถ่ิน ขก.ถ.๕๔-๐๑  สายบานกุดรู-บานหนองไผ กวาง ๖ เมตร ยาว 
๔,๐๐๐ เมตร องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  งบประมาณ ๘,๐๙๐,๐๐๐ บาท และ 
โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงทองถ่ิน ขก.ถ. ๑๘๔-๐๒ สาย ขก ๒๑๒๔ เชื่อมจากถนน 
ทางหลวง -บานอีโล  กวาง ๖ เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย  จังหวัด
ขอนแกน  งบประมาณ ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยในตอนนี้ผมกับพัสดุกําลังคํานวณราคากลางเพ่ือนําเขาระบบการจัดซ้ือจัด
จางเพ่ือหาผูรับจางแตมีปญหาในเรื่องของคาวัสดุตางๆในการกอสรางวาราคาท่ีเราของบประมาณไปมาจากไหน ตอนนี้ให
ทางกองชางรีบหารายละเอียดมาใหเพราะตองรีบดําเนินการจัดหาผูรับจางแตจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว และอีกโครงการหนึ่งคือ ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาจาน องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท ก็ขอแจงใหทานสมาชิกไดทราบครับ 

เรื่องท่ี ๗  ความคืบหนาการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดรับแจงจากจังหวัด
ขอนแกนวาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดขอนแกน ตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๓๕ ตอนท่ี ๖๘ ก เม่ือวันท่ี ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดขอนแกน จึงไดสงข้ันตอนกระบวนการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลเพ่ือเตรียมประสานงานเก่ียวกับ
คณะกรรมการเลือก อํานาจหนาท่ี บุคลากร กระบวนการเลือก สถานท่ีเลือก พรอมท้ังกรอบระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียด
เยอะพอสมควรทานสมาชิกทานใดท่ีสนใจก็อานรายละเอียดท่ีเราติดประชาสัมพันธบอรดหนาสํานักงานเราไดนะครับ 

เรื่องท่ี ๘ ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาตั้งแต ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. เหลากาชาดจังหวัดขอนแกนไดออกมารับ
บริจาคโลหิต ณ ท่ีวาการอําเภอแวงนอย ก็ขอประชาสัมพันธใหทานสมาชิกไดเขารวมบริจาคและประชาสัมพันธให
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดทราบดวย   

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  รายงาน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันศุกร ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ วัน
จันทร ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดรับรองรายงานการประชุมฯ 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี

คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๒ เชิญทานเลขาฯ ครับ 
         นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ เรื่อง
ท่ี ๑  :  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๒ ตามแนวปฏิบัติท่ีผานมาเราจัดงานลอยกระทงท่ีหนองแวง
สุม บานหนองแขม ในปนี้ตรงกับวันท่ี ๒๒ พ.ย.๒๕๖๑ ท่ีนําเสนอมาก็เพ่ือใหทางสภาฯพิจารณารูปแบบวาจะดําเนินการ 

 
 
 
 
 



-๕- 

อยางไร แบบเดิมท่ีเราเคยจัดมีภาคกลางวันชวงบายจะมีขบวนแหกระทง สวดพุทธมนตเย็น มีพิธีเปด บูชาแมคงคาลอย
กระทงและการแสดงของนักเรียนและกลุมแมบาน การประกวดหนูนอยนพมาศ และนางนพมาศในภาคกลางคืน ปนี้ก็
อยากจะรับทราบความคิดเห็นแนวทางการจัดครับ กอนอ่ืนก็คือเราจะจัดหรือไมครับในปนี้ เชิญทานสมาชิกครับ 
 นายวิเชียร  ดวงจุมพล  ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ตามท่ีเราเคยจัดงานประเพณีลอยกระทงมาทุกปเราคงจะทราบแลววาสิ่งไหนท่ีเราจัดมาแลวไมดีเราก็แกไขใหดีข้ึน
ในปนี้ การจัดงานลอยกระทงนาจะจัดครับเพราะเปนการอนุรักษประเพณีประชาชนมีสวนรวม สวนแนวทางการจัดใหเรา
ไดคุยกันใหไดขอสรุปในมีแนวคิดอยางไรก็อยากใหเสนอมาครับ สวนตัวผมขอเสนอใหจัดครับ 
 นายนนทกานต  นาอุดม  ส.อบต.หมูท่ี ๕ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ
ทุกทาน สําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงปนี้ ผมก็อยากใหจัดครับ และอยากใหทุกหมูบานไดเขามามีสวนรวมครับ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ถาไมมีผมจะขอ
มติ ทานสมาชิกทานใดเห็นวาควรจัดงานประเพณีลอยกระทง โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๒๐  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๐  เสียง 
นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ก็เปนอันวาเราจัดนะครับงานลอยกระทงปนี้ เราตั้งงบประมาณไว 

๕๐,๐๐๐ บาท ถาไมจัดเราก็ตองมีเหตุมีผลใหประชาชน เชนน้ําแหง ในสวนรูปแบบมีการจางทําขบวนแห คาตอบแทน
กรรมการ รางวัล ผมอยากจะรับฟงทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเราทํามาคนก็เยอะอยูแตสวนใหญก็จะเปนความรวมมือของ ๓ 
หมูบานความรวมมือในภาคตําบลยังไมมีเราพยายามดึงผูนําแตละหมูบานใหเขามามีสวนรวมแตก็ยังไมเปนผลสูเทศบาล
แวงนอยไมไดซ่ึงจัดวันเดียวกัน การใชงบประมาณก็เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบเปนกรอยๆก็ตองอาศัยภาวะผูนําของทาน
สมาชิก แตเราก็มีกองทุนจากปท่ีแลวประมาณ ๓๐,๐๐๐ หม่ืนกวาบาทซ่ึงไดมาจากการขายกระทงเม่ือปท่ีแลว 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล  ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน อยากหารือนัดหมายผูนําหมูบานเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการอยากใหผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ดวยครับ 

นายชัยวัฒน  ทองนอย รองนายก อบต.ฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
สําหรับโครงการจัดงานลอยกระทง ในเรื่องการเบิกจายก็คงตองเบิกจายตามงบประมาณเพราะเราตั้งไวในขอบัญญัติแลว 
สําหรับการจัดงานปญหาใหญคือการนํามวลชนเขามารวมงาน ผมก็ไดปรึกษากับทางทานนายกก็อยากใหฝายปกครองกับ
ทีมบริหารไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน ทานเปนสวนหนึ่งท่ีตองชักชวนพ่ีนองประชาชนเขามารวม งานนี้อยาก
กําหนดวันท่ีเราจะไดมาปรึกษาหารือกันเพราะผูนําถือวามีสวนสําคัญในการดําเนินโครงการตองขอความรวมมือทุก
หมูบานไมวาจะเปนการสงนางนางนพมาศเขาประกวด การนําประชาชนเขารวมงาน การเตรียมการดานสถานท่ีถามี
ผูรวมงานเยอะเราก็อาจจะมีเงินเขากองทุนเพ่ิมอีก ในการจัดท่ีผานมาก็ไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกเปนอยางดี ก็
ขอขอบคุณครับ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ตอไป เรื่องท่ี ๒ : พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยเขารวมเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน ๒ ทาน เชิญทานเลขาครับ 
 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
 
 
 
 
 
 



-๖- 

สําหรับเรื่องพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขารวมเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จํานวน ๒ ทาน สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป ไดกําหนดในขอ ๑๒ ใหมี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มอบหมายจํานวน ๒ คน จึงอยากใหทางท่ีประชุมสภาไดพิจารณาคัดเลือกทานสมาชิกเพ่ือเขารวมเปนคณะกรรมการครับ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯไดเสนอรายชื่อคนท่ี ๑ พรอมกับผูรับรองครับ 
 นางประยัติ  ศรีอุน  ส.อบต.หมูท่ี ๑ – ขอเสนอ นางละอองดาว  นันทะวิทยาคม ส.อบต.หมูท่ี ๘ 
 ผูรับรอง นายสม  นาแพง  ส.อบต.หมูท่ี ๗ 
  นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๒๐  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๐  เสียง 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯไดเสนอรายชื่อคนท่ี ๒ พรอมกับผูรับรองครับ 

 นายสํารอง  ปตตาทานัง  ส.อบต.หมูท่ี ๒ – ขอเสนอ นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ 
 ผูรับรอง นายสุริยา  ศรีกุฏ ส.อบต.หมูท่ี ๗ 
  นายนราศักดิ์  พิมสาร ส.อบต.หมูท่ี ๔ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๒๐  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๐  เสียง 

 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – สรุปท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราก็มีมติ
มอบหมายให นางละอองดาว  นันทะวิทยาคม ส.อบต.หมูท่ี ๘ และ นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ เขารวมเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับ 
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานวันชัยครับ 

นายวันชัย  ปุงโพธิ์  ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ถนนในพ้ืนท่ีเราตามปกติเม่ือหลังฤดูฝนจะเขาฤดูการเก็บเก่ียวเราจะมีการซอมแซมโดยการปรับเกรดซ่ึงการปรับเกรดผม
อยากจะใหนําลูกรังหรือหินคลุกมากลบหลุมท่ีเปนหลุมเปนบอเฉพาะจุดดวย เพราะถาเกรดทับไปเลยจะไมอยูนานไปเปน
หลุมอีกเหมือนเดิมอยากใหซอมแซมโดยกลบหลุมกอนแลวคอยปรับเกรดครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล  ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน อยากใหทานสมาชิกทุกหมูบานไดสํารวจและสงหนังสือเขามาวามีถนนชํารุดสายไหนท่ีตองการซอมแซมเพ่ือแกไข
ปญหาการสัญจรของพ่ีนองประชาชน เพ่ือทาง อบต.จะไดลงไปตรวจสอบการแกไขซอมแซมจะไดทันการเก็บเก่ียวขนสง
พืชผลทางการเกษตร  

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
อยากใหทานสมาชิกไดประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ อบต.เราใหประชาชนทราบ โครงการไหนท่ีไมสามารถทําได
เพราะติดขัดขอระเบียบก็ใหอธิบายใหพ่ีนองประชาชนเขาใจดวย 

 
 
 
 
 



-๗- 

 นายสํารอง  ปตตาทานัง  ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานถนนสายแวงนอย-ทาวัด ตนไมปกคลุมไหลทางการสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายกับผูสัญจรไปมา เราจะมีงบประมาณ
ดําเนินการหรือไม ขยะก็เยอะดวย ถาไมมีงบประมาณเราทําโครงการรณรงคปรับปรุงภูมิทัศนดวยจิตอาสาหรือรวมดวย
ชวยกันไดหรือไมครับ 
 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
สําหรับถนนสายแวงนอย-ทาวัด ถาเราทําก็คงเปนโครงการจิตอาสา อาจจะทําวันพอตนเดือนธันวาคมแตตนเดือนเปนวัน
พระราชทานเพลิงศพหลวงพอ ประชาชนก็คงจะใชถนนเสนนี้เยอะ นาจะหลังจัดงานลอยกระทงและก็นาจะทําเปน
ภาพรวมของอําเภอแวงนอยโดยทานนายกไดประสานกับทานนายอําเภอเพราะเปนถนนท่ีใชรวมกันหลายตําบลครับ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ในสวนของผมก็อยากจะขอความรวมมือ
ทานสมาชิกสภาฯทุกทานถามีกิจกรรมใดก็อยากจะใหมารวมดวยชวยกันครับ  มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีก็ได
เวลาอันสมควรแลวนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทานนายก ฝายบริหาร หัวหนาสวนทุกทานและทานสมาชิกทุกคนท่ีเขารวม
การประชุมสภาฯในครั้งนี้ดวยนะครับ ผมขอปดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 

                                                         (ลงชื่อ)                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

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

(ลงชื่อ)    วิเชียร  ดวงจุมพล                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)   

 (ลงชื่อ)    สํารอง  ปตตาทานัง                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)    ประยัติ  ศรีอุน                            เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


