
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธ  ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

-------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายโสพิน  แกวอุดร  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 

๔. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัด อบต. 
๕. นายสุภาพ วองไว    หัวหนาสํานักปลัด 
๖. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 

 ๗. นายคชา  วาระเพียง  ผูอํานวยการกองชาง 
๘. นางปาณิสา  ประถังธานี ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๒ คนครบองคประชุม  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อานประกาศอําเภอแวงนอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดยื่น
คํารองขอเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตวันท่ี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ๒๒) ซ่ึงจําเปนจะตองเสนอขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย นายอําเภอแวงนอยพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
กําหนด ๑๐ วัน นับต้ังแตวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๐ วัน ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑ นางไพรจิต  ชนะภัย ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ) รักษาราชการแทน นายอําเภอแวง
นอย  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบยีบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  

สมัยวิสามัญท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯแจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
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          นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สําหรับเรื่องท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ มีเรื่องท่ีจะแจงให
ทานสมาชิกไดรับทราบอยู ๒ เรื่องครับ  

เรื่องท่ี ๑  ดวย นายสุพจน  ทิพวัฒน  ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี  ๑๒   ตําบล
แวงนอย  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน   ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เม่ือวันท่ี  
๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ไดยื่นหนังสือแจงประสงคขอลาออกจาก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี 
๑๒ ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เปนตนไป  เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงนายอําเภอแวงนอยไดอนุมัติใหลาออก
แลวโดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
          เรื่องท่ี ๒ การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.๒๕๖๑ มีหนังสือกรมแจง
ใหทองถ่ินดําเนินการ ดวยในชวงเทศกาลสงกรานต  พ.ศ.๒๕๖๑ มีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวัน  และเปนชวงท่ี
ประชาชนใชรถใชถนนเพ่ือเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเท่ียวเปนจํานวนมาก  ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนท่ีสรางความสูญเสียตอชีวิต  รางกาย  และทรัพยสินของประชาชนสูงกวาในชวงเวลาปกติ  ดังนั้น  เพ่ือ
เปนการปองกันและลดความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุทางถนนท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงเทศกาลสงกรานต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ระหวางวันท่ี  ๑๑ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๑  จึงขอความรวมมือจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
พิจารณาใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการ  ดังนี ้

๑. ประสานการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมกับศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดและศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางอําเภอ  เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติการและสนับสนุนอัตรากําลัง  ภารกิจ  

งบประมาณ  และการรณรงคตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและสภาพพ้ืนท่ีของแตละพ้ืนท่ี  ท้ังนี้  การ

กําหนดเปาหมายการดําเนินการ (จํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ)  และการตั้งจุดตรวจรวม/ดานตรวจรวมบนเสนทาง

สายหลัก (ทางหลวงแผนดิน) ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานของจังหวัดและอําเภอ 

๒. ประสานกับสถานีตํารวจและหนวยทหารในพ้ืนท่ี  เพ่ือบูรณาการการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน/ดาน

ชุมชน และการจัดชุดสายตรวจตามเสนทางสายหลัก (ทางหลวงแผนดิน)  สายรอง(ทางหลวงชนบท/ถนนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  และหนวยงานอ่ืน)  และในสถานท่ีชุมชนหรือหนาสถานบันเทิง  เพ่ือเปนการปองปรามการฝาฝน

หรือกระทําความผิดตามมาตรการ  ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม)ไดแก ๑)  ความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ๒) ขับรถ

ยอนศร ๓) ฝาฝนสัญญาณจราจร ๔) ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไมมีใบขับข่ี ๖) แซงในท่ีคับขัน ๗) เมาสุรา ๘) ไมสวมหมวก

นิรภัย  ๙) มอเตอรไซคไมปลอดภัย  ๑๐) ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีขณะขับรถ 

๓. การใชมาตรการควบคุมทางสังคมและชุมชน  โดยเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  รวมกับกํานัน  

ผูใหญบาน ผูนําชุมชน  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตํารวจบาน  ทหาร  และประชาชนในพ้ืนท่ีบูรณา

การจัดตั้ง “ดานชุมชน” เพ่ือสกัดกลุมเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติในการใชรถใชถนนของคนในพ้ืนท่ี

และนักทองเท่ียว  ดังนี้ 
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๓.๑ สํารวจขอมูลสถานท่ีท่ีจะมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลสงกรานตในพ้ืนท่ีทุกแหง  

พรอมท้ังรวมกันจัดทําแผนงานและกําหนดแนวทางในการดูแลความปลอดภัยใหเหมาะสมตลอดจนการจัดทํา 

“ประชาคมชุนชน/หมูบาน” กําหนดขอปฏิบัติดานความปลอดภัยทางถนนใหประชาชนถือปฏิบัติ  เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง  

และพฤติกรรมเสี่ยงของผูใชรถใชถนนในพ้ืนท่ี 

       ๓.๒ สํารวจและเก็บขอมูลผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือผูท่ีมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือกําหนดขอปฏิบัติ

และแนวทางในการเฝาระวัง  ปองปราม  ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง 

 ๓.๓ การจัดกิจกรรมทางศาสนา  “๑อําเภอ ๑ กิจกรรม” เชน  ทําบุญตักบาตร  หรือกิจกรรมตามแตละศาสนา 

       ๓.๔ จัดตั้งกลุมจิตอาสาซ่ึงมาจากสมาชิกของชุมชนเพ่ือสอดสองเฝาระวังผูมีพฤติกรรมเสี่ยง  เชน  มีพฤติกรรม

เมาแลวขับ  พฤติกรรมท่ีอาจจะกอใหเกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุ  และรวมรณรงคใหคนในหมูบานตนเองตระหนักถึง

ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร  และรักษาวินัยจราจรอยางเครงครัด 

 ๓.๕ ขอความรวมมือผูนําในพ้ืนท่ี  เชน  นายอําเภอ  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล  กํานัน  

ผูใหญบาน  ประชาสัมพันธโดยใชรูปแบ “เคาะประตูบาน” เพ่ือสรางความตื่นตัวใหแกประชาชนในการปฏิบัติตามกฎ

จราจรอยางเครงรัด  เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  รวมท้ังใหกลไก”สถาบันครอบครัว” เพ่ือควบคุมปจจัยเสี่ยง

โดยใหสมาชิกในครอบครัวคอยตักเตือน  และเฝาระวังคนในครอบครัวของตนเอง  เพ่ือปองกันความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 

๓.๖ ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน  โดยจักทําแผนงานประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพร

แนวทางความรูดานความปลอดภัยทางถนนชุมชน/หมูบาน และรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือใหผูใชรถใชถนนรับทราบ  

ดังนี้ 

๑. ใหรับทราบเก่ียวกับมาตรการบังคับใชกฎหมายท่ีจะดําเนินการในชวงเทศกาลสงกรานต ป  ๒๕๖๑  ผานสื่อ

ทุกชนิดอยางตอเนื่อง 

๒. ใหประชาชนรับทราบเก่ียวกับสถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  ป  ๒๕๖๑ ใน

พ้ืนท่ี 

๓. รณรงคประชาสัมพันธใหมีการเปดไฟหนารถทุกชนิดในระหวางสัญจร เพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นแกผู

ขับข่ีและผูใชถนนผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง 

๔. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงลดปจจัยเสี่ยงดานถนน  ดังนี้ 

๔.๑ จัดใหมีถนนปลอดภัยในพ้ืนท่ี  เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง  กวดขันและสรางวินัยจราจรใหกับผูใชถนนอยางนอย ๑ 

สาย  ตามมาตรการถนนปลอดภัย “๑ ทองถ่ิน๑ ถนนปลอดภัย” 

๔.๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของสํารวจถนน  และตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง  

จุดอันตราย  จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  และจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุใหญ  และดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหมีความปลอดภัย  

โดยใหมีการดําเนินการจัดทําปายเตือน  ปายสัญลักษณ  เพ่ือใหประชาชนผูใชรถใชถนนสังเกตเห็นไดชัดเจน 

 

 

 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

๔.๓ ใหกําหนดมาตรการแนวทางในการแกไข  ปองกันปญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟใหมีความปลอดภัยในการ

สัญจร  ดังนี้ 

(๑) รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถ่ินตระหนักถึงอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางลักผาน  

โดยเฉพาะทางงลักผานท่ีมักเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรหาทางลดทางลักผาน  และไม

ควรปลอยใหมีทางลักผานเพ่ิมข้ึน 

(๒) ตรวจสอบสภาพบริเวณถนนท่ีเปนจุดตัดทางรถไฟอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแต

ละแหง  หากบริเวณจุดตัดรถไฟใดเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุขอใหจัดทําปายหยุด  ปาย

เตือน  ปายสัญลักษณรูปรถไฟ  รวมท้ังการปรับปรุงภูมิทัศนในระยะทางกอนเขาถึงจุดตัดทางรถไฟ  เพ่ือใหผูขับข่ีได

ระมัดระวังการขับข่ียิ่งข้ึนและสามารถมองเห็นรถไฟไดจากระยะไกล 

๔.๔ ใหจัดเตรียมชองทางพิเศษ (Reversible  Lane) ทางเลี่ยง  ทางลัด  และจัดทําปายเตือนปายแนะนํา

ตางๆ ใหชัดเจน  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  ขอใหจัดจุดพักรถ และจุดบริการตางๆเพ่ิมเติม เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน 

๕. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอม  ดังนี้ 

๕.๑ ขอใหประสานงานบรูณาการรวมกับทุกภาคสวน  ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ตาม

นโยบายประชารัฐเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง 

(Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟาแสงสวาง  สัญญาณไฟจราจร ปายโฆษณาท่ีบังวิสัยทัศนการขับข่ี  เปนตน และ

ปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ใหปรับปรุงสภาพแวดลอมขางทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทางรวม 

ทางแยก เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 

๕.๒ เนนกลุมจิตอาสารวมกับคนในชุมชน / หมูบานรวมกันสอดสอง ดูแลถนนภายในหมูบานตนเองใหอยูใน

สภาพปลอดภัยในการสัญจร 

๕.๓ ใหสํารวจจุดท่ียังไมมีไฟฟาแสงงสวาง และเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  ใหมีการแกไขโดยการติดตั้ง

ไฟฟาแสงสวางใหครบทุกจุด 

๕.๔ ขอความรวมมือผูรับเหมากอสรางใหเรงดําเนินการกอสราง หรือซอมแซมถนนใหแลวเสร็จกอนชวง

เทศกาล หากไมแลวเสร็จใหติดตั้งปายเตือนผูใชรถใชถนนทราบกอนถึงบริเวณดังกลาว  และขอความรวมมือหยุด

ดําเนินการในระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๑  

๖. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  มีมาตรการดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว  ดังนี้ 

๖.๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  กําหนดแนวทางในการ

ตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัย  ใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศใน

สถานท่ีทองเท่ียว  สถานบันเทิง  พิจารณาจัดพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับเลนน้ําสงกรานตท่ีมีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม 

 

 
 
 
 
 



-๖- 

แอลกอฮอลทุกชนิด (Zoning) และสถานท่ีจัดงานเฉลิมฉลอง  รื่นเริงทุกแหงเพ่ือปองปรามการกระทําความผิดตาม

กฎหมาย  สรางความม่ังใจ และสรางภาพลักษณท่ีดีแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

๖.๒ ในจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน  จังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว  ขอใหพิจารณาหา

มาตรการหรือแนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนพิเศษตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  เพ่ือดูแลความ

ปลอดภัยของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติในชวงเทศกาลสงกรานต 

๖.๓ ขอความรวมมือรานคางดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณขางทาง  ในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

และในสถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  รวมถึงการหามจําหนายใหกับบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป และเวลาหามจําหนาย และ

ขอความรวมมือผูจัดเทศกาลสงกรานตในพ้ืนท่ีใหงดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณจัดงาน 

๖.๔ รณรงคและขอความรวมมือนักทองเท่ียวแตงกายใหเหมาะสม ไมสอแหลมตอการถูกคุกคามทางเพศ และ

จัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจตราดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 

๖.๕ ขอความรวมมือผูประกอบการโรงแรม รีสอรท หอพักใหเขมงวดในการรับผูเขาพักโดยเฉพาะผูเขาพักท่ี

เปนเยาวชน  ท้ังนี้  ใหปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด  และขอใหรวมบูรณาการกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ออกตรวจตราสถานประกอบการดังกลาว  เพ่ือปองกันการม่ัวสุมของเยาวชน 

๖.๖ รณรงคสงเสริมใหเทศกาลสงกรานตเปนเทศกาลแหงความสุข ปลอดภัย รวมท้ังดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

และแกไขปญหาขยะ 

๗. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีหรือแหลงทองเท่ียวทางน้ํา กําหนดมาตรการแนวทางการดูแล

ความปลอดภัยทางน้ํา เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติภัยตางๆ รวมท้ัง บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบความ

ปลอดภัยของ โปะเทียบเรือ แพ อุปกรณชูชีพ ปายบอกจํานวนผูโดยสาร  หวงชูชีพตามกําหนด  เปนตน เพ่ือใหมีความ

พรอมชวงกอนเทศกาลสงกรานต 

           ๘. จัดเตรียมความพรอมของหนวยกูชีพกูภัยในความรับผิดชอบ ดานบุคลากร เครื่องมือพาหนะ และวัสดุ
อุปกรณในการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ  และควรมีการฝกอบรมหนวยกูชีพใหมีความพรอมรวมถึงจัดเตรียมความ
พรอมของระบบการชวยเหลือผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแตละพ้ืนท่ี เชน กําหนดใหมีทีมกูภัยฉุกเฉินระดับทองถ่ิน 
อําเภอ และบูรณาการการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม 
           เรื่องท่ี ๓ ขอขอบคุณผูมีจิตศรัทธาทุกทานท่ีไดรวมบริจาคในการทอดผาปาสามัคคีเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการ 
อปพร.ตําบลแวงนอย เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ท่ีผานมาซ่ึงมียอดเงินรวมท้ังสิ้น ๔๙๖๙๕.๕๐ บาท หักคาใชจายใน
การดําเนินการ ๕๔๒๐ บาท คงเหลือยอดเงินท่ีนําฝากท้ังสิ้น ๔๔๒๗๕.๕๐ บาท ครับ ผมก็มีเรื่องแจงเพ่ือทราบเพียงเทานี้
ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีทานใดจะสอบถามไหมครับ ถาไมมี ตอไประเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๐  
เม่ือวันจันทร ท่ี ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๐ มีทานใดจะแกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมดวยครับ 
 

 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี
คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม พิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ ๒๒) 
เชิญทานเลขาฯครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม พิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ท่ี ๑ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ ๒๒) โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา  ๔  ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๕๖๔) 
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย แลวนั้น เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดรับหนังสือรองทุกข  จาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการตางๆ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ซ่ึงเปนโครงการเรงดวนท่ีตองใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับประชาชน  ซ่ึงโครงการท่ีเกิดปญหาไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากไมปรากฏในแผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย และเนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพาราเพ่ือแกไขปญหายางพาราตกต่ํารวมท้ังใหสวน
ราชการ/หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของสํารวจ  ความตองการ และพิจารณาทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีสวนผสมยางพารา 
ประกอบกับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางสาธารณสุข พรอมท้ังแจงแนวทางการ
ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ดังกลาว และขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ 
แกไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
สอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน รวมถึงเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ และเพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงไดจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   ( เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๑ ) นี้ข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสั่งการและมีความสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการเรงดวนของประชาชน รวมถึงใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป ในสวนของรายละเอียด
โครงการมีดังนี้ 
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  ๔   การเสริมสรางความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ๑   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี  ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 



-๘- 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๑ บานแวงนอย – สายจากเขตเทศบาล ถึง  หนองนาเหมือง - โดยดําเนินการ
กอสรางถนน คสล. กวาง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๐๓  เมตร งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท    

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๒ บานดอนหัน - สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน -โดยดําเนินการกอสราง
ถนน คสล. กวาง  ๓  เมตร ยาว  ๘๙  เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๕  บานอีโล - สายประชารัฐ  -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง  ๕  
เมตร ยาว  ๙๐  เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๖  บานโคกสี - สายโรงเรยีนแวงนอยศึกษา -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล.  
กวาง  ๔  เมตร ยาว  ๒๘  เมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๖  บานโคกสี - สายดอนปูตา -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง  ๔  
เมตร ยาว  ๗๐  เมตร งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๗ บานหนองหอย -สายหนองหอย–โคกกลาง โดยดําเนินการกอสรางถนน 
คสล. กวาง  ๕  เมตร ยาว  ๙๐  เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๘  บานปาเปง – สายทางเขาหมูบาน -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล  
กวาง  ๕  เมตร ยาว  ๙๐  เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๙  บานโนนศิลา  -สายหนองแขม– โนนศิลา  - ปาเปง -โดยดําเนินการกอสราง
ถนน คสล กวาง  ๕  เมตรยาว  ๙๐  เมตร  งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๑๐  บานนาจาน – สายทุงตะวัน – เขตเทศบาล -โดยดําเนินการกอสรางถนน 
คสล กวาง  ๔  เมตรยาว  ๑๐๐  เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๑๑  บานโนนข้ีเหล็ก – สายรอบบาน -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล กวาง  
๔  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร ๒๐๑,๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  ๔   การเสริมสรางความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ๑   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย  ท่ี  ๒   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน/  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   

-โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม -สายศิลาอาตสร หมูท่ี ๙  บานโนนศิลา  ดําเนินการปรับปรุงผิวทาง
คอนกรีตเดิม โดยปรับระดับผิวทางดวยวัสดุผสมพารมแอสฟททติก   กวาง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร งบประมาณ 
๓๕๐,๐๐๐ บาท 

-โครงการวางฝาปดรางระบายน้ํา  บานหนองแขม  ๒  หมูท่ี ๑๓  ดําเนินการวางแผนพ้ืนและเทคอนกรีต  ขนาด
กวาง  ๒.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๑๓  เมตร  พรอมบอพัก จํานวน  ๔  บอ  งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท 

-โครงการตอเติมอาคารสํานักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว  ดําเนินการตอเติมอาคารสํานักงานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กวาง ๕  เมตร ยาว  ๑๐  เมตร งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



-๙- 
 
-โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต  (พรอมฝาปด) สายกุดรู – หนองไผ       (ฝงตะวันตก) บานกุดรู  

 หมูท่ี  ๔  ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ความยาวรวม  ๒๒๖  ม.และวางทอระบายน้ํา คสล. จํานวน  ๓๔  
ทอน พรอมบอพักจํานวน  ๑  บอ  และเทคอนกรีต  ความยาวรวม  ๒๖๐.๐๐  ม. งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท 

-โครงการกอสรางรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน  บานหนองแขม ๑  หมูท่ี ๓  ดําเนินการวางทอระบายน้ํา  
คสล.ชนิดผาครึ่งซีก  พรอมวางทอ  คสล.  จํานวน  ๖๔  ทอน  ความยาวรวม  ๒๐๔  เมตร  ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน  ๑  จุด  งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 
จํานวน ๒ เครื่อง ขนาด  ๑๘,๐๐๐  บีทียู พรอมดําเนินการติดตั้ง งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท 

นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ขอ
สอบถามครับ โครงการกอสรางรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน  บานหนองแขม ๑  หมูท่ี ๓  ดําเนินการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.ชนิดผาครึ่งซีก  พรอมวางทอ  คสล.  จํานวน  ๖๔  ทอน  ความยาวรวม  ๒๐๔  เมตร  ตัดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจํานวน  ๑  จุด ทอเทาไหรครับ 

นายคชา  วาระเพียง ผูอํานวยการกองชาง – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ครับ ทอบริเวณหนาบานขนาด ๔๐ ครับ สวนทองท่ีวางขนาด ๓๐ ครับ 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานสมาชิกทานไหนสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมขอมติ
เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   ( เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๑ )ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยครับ 
 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๑๖  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เรื่องท่ี ๒ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมแทนสมาชิกท่ีลาออก เชิญทานเลขาครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
สําหรับ เรื่องท่ี ๒ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนสมาชิกท่ีลาออก 
เนื่องจากนายสุพจน  ทิพวัฒน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๑๒ ไดลาออกไปประกอบอาชีพ
สวนตัวซ่ึงการลาออกทําใหตําแหนงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมวางลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๖  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 

(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน 
(๒) ตาย 
 
 
 
 
 
 

  



-๑๐- 
 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินของผูนั้นสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหม หรืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากหนาท่ี 
เนื่องจากคณะกรรการตรวจรายงานการประชุมเราท่ีสภาเลือกไวเดิมมี ๓ ทานประกอบดวย นายวิเชียร  

ดวงจมุพล ประธานกรรมการ  นายสุพจน  ทิพวัฒน กรรมการ และนางประยัติ  ศรีอุน กรรมการ ดังนั้นสภาเราจึงตอง
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาแทน นายสุพจน  ทิพวัฒน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๕  ภายใต
บังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
ขอ ๑๐๗  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับ
รอง 

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตาม
ขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -เชิญทานสมาชิกไดเสนอรายชื่อครับ พรอมผูรับรอง ๒ ทานครับ 
นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ –ผมขอเสนอนายสํารอง  ปตตาทานัง ครับ ผูรับรอง ๑.นายวันชัย  

ปุงโพธิ์   ๒.นายบุญถัน  นาอุดม 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมี ก็เปนมติท่ีประชุมคัดเลือก นาย

สํารอง  ปตตาทานัง เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนนายสุพจน  ทิพวัฒน ท่ีลาออกไปนะครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานเลขาฯครับ  
นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ

ครับ สําหรับเรื่องอ่ืนๆ ในสวนของผมก็จะนําเรียน คือ การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(Local Performance Assessment : LPA) ๒๕๖๑  จะมีการตรวจประเมินหวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ 
จะเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเราจะมีการประเมินเปนประจําทุกๆปจากหนวยงานตรวจสอบเพ่ือการทํางานท่ี
โปรงใสของหนวยงานเราทางเจาหนาท่ีก็จะไดเตรียมความพรอมในดานของเอกสารเพ่ือรอรับการตรวจประเมิน ในสวน
ของผมเองก็ไดรับการแตงตั้งใหเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินฯแตก็จะไปตรวจท่ีอําเภออ่ืนไมไดตรวจท่ีอําเภอ
ของเราผมก็มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบเพียงเทานี้ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอในวาระอ่ืนๆนี้ไหมครับ 
นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอ

สอบถามเก่ียวกับงบประมาณซอมแซมหลังจากท่ีเกิดอุทกภัยท่ีผานมาวาเรามีงบประมาณท่ีซอมแซมหรือไม แลวเราจะ
ซอมแซมชวงไหนมีชาวบานสอบถามมาครับ 

นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
สําหรับงบประมาณซอมแซมท่ีเราไดสํารวจและก็ทางชางไดประมาณราคามาประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท นั้น ในชวงนี้ผาน
ระยะเวลาท่ีเราจะซอมแซมแลว งบประมาณท่ีเราจะใชในการซอมแซมก็ไมมีแลวเรานําไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชนท่ี
ประสบวาตภัยท่ีผานมาก็คงจะตองดําเนินการสํารวจใหมและจัดหางบประมาณมาดําเนินการใหมครับ 

นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมอยาก
สอบถามเรื่องถนนคอนกรีต หมูท่ี ๓ บางจุดแตกราวถาเราจะซ้ือวัสดุยางมะตอยมาดําเนินการไดหรือไม คือซ้ือไวท่ี อบต.
ถามีถนนชํารุดก็นําไปซอมแซมเลยไดหรือไมครับ 

นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
ในสวนของการจัดซ้ือวัสดุมาเก็บไวเพ่ือรอซอมแซมนั้นไมสามารถทําไดครับ จะตองมีสาเหตุกอนวาซ้ือมาเพ่ือซอมถนนเสน
ไหน อยางไร เขากันในดานการปองกันการทุจริตนะครับ ในสวนของถนนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเราจริงๆแลวทางกองชางจะตองมี
แผนงานการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีเขาแผนไวและก็ตั้งงบประมาณในการซอมแซมไวในขอบัญญัติโดยหลักการแลวตอง
ดําเนินการอยางนี้ครับ 

นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอ
สอบถามเก่ียวกับงบประมาณท่ีเราตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
วาเราจะจัดไหมจัดในชวงไหนครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -ในสวนของโครงการอบรมและศึกษาดูงานผมจะขอมติจากทานสมาชิก
วาเราจะจัดหรือไม 

 
มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๑๕  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -ทีนี้สถานท่ีท่ีเราจะใชในการศึกษาดูงานอยากใหทานสมาชิกสภาฯได

เสนอครับ 
นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับผมขอ

เสนอจังหวัดกาญจนบุรีครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -สรุปโครงการอบรมและศึกษาดูงานมติสภาฯเราใหจัดโดยจัดฝกอบรม

ท่ี อบต.แวงนอยเราและไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
 
มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๑๕  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอ

สอบถามเก่ียวกับงบประมาณท่ีเราตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ
ตานยาเสพติดประจําตําบลแวงนอยวาเราจะจัดไหม 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -ในสวนของโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติดประจําตําบล
แวงนอยผมจะขอมติจากทานสมาชิกวาเราจะจัดหรือไม 

 
มติท่ีประชุม :  เห็นชอบใหจัด จํานวน  ๐  เสียง 
  ไมเห็นชอบใหจัด จํานวน  ๑๕  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -ก็เปนมติท่ีประชุมสภาเราวาในปนี้โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยา

เสพติดประจําตําบลแวงนอย เราไมจัดเนื่องจากการดูแลเยาวชนท่ีมารวมงานยาก ในสวนของโครงการโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานท่ีจะไปดูงานท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ก็ขอใหทางฝายเลขาไดประสานงานสถานท่ีดูงาน สวนวัน เวลา ก็คงจะได
กําหนดและแจงใหทานสมาชิกไดทราบอีกครั้งครับ 
 นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – เรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับ ผมขอเพ่ิมเติมในสวนของโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุในเทศกาลสงกรานตในปนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยเราจะจัดวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากทางรัฐบาลประกาศใหวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เปนวันหยุด ในสวน
ของกลุมเปาหมายก็จะเปนผูสูงอายุในตําบลเราประมาณ ๒๐๐ คนเขารวมครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกครับ ถาไมมีก็ขอขอบคุณมากนะครับ
ทานนายกและทานหัวหนาสวนราชการและทานสมาชิกสภาฯ ท่ีใหความรวมมือในการประชุมสภาฯในครั้งนี้  ก็ไดเวลา
อันสมควรแลว ผมขอปดการประชุมสภาฯ ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๓- 
 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. - 

                                                       (ลงชื่อ)       จํานงค   หนายโสก       ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)       เสมือน  นาอุดม          ผูรับรองรายงานการประชุม 
                (นายเสมือน  นาอุดม) 
                                                    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี   
                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   

(ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)     สํารอง  ปตตาทานัง                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)       ประยัติ  ศรีอุน                      เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


