
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

สมัยสามัญที ่๒/๒๕๖๐ คร้ังที่ ๒ 
เมื่อวันจันทร  ที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

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

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๒. 

นายสมพร  บญุประสพ 
นายสม  นาแพง 
นายพรจิต  สนอุป 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายสุวรรณ  นาอุดม 
นางดุสิต  มูลหลา 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายบุญยม  หนูนา 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายวันชัย  ปุงโพธิ ์
นางประยัติ  ศรีอุน 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายไสว  ศรีอุน  
นายสมคิด  ขําโพธิ์ 
นายสถิตย  อันนารี 
นายสํารอง  ปตตาทานัง 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายโสพิน  แกวอุดร 
นายนนทกานต  นาอุดม 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นางนิรดาพร  ปสสา 
นายจํานงค  หนายโสก 

สมาชิกสภา อบต.หมู  ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
ประธานสภา อบต.แวงนอย 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นางกนกนาถ  จันทรสี   สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๒. นางจินตนา  กุลสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 
๓. นายสุพจน  ทิพวัฒน  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 

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. นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๖. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหนาสวนการเกษตร 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหนาสวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๘. นายคชา  วาระเพียง  ผูอํานวยการกองชาง 
๙. นางวิลาวรรณ  สายมัน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๒ คนครบองคประชุม 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดประชุมสภาฯ ท่ีประชุม
พรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย
สามัญท่ี ๒/๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบ
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
         นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ เรื่องท่ี ๑ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทุกทานท่ีไดเขา
รวมกิจกรรมวันแมแหงชาติท่ีอําเภอแวงนอย เม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีผานมา เรื่องท่ี ๒ ทางองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยไดรับหนังสือจากอําเภอแวงนอยแจงขอความรวมมือประชาสัมพันธ ดวยคณะกรรมการกลางการ
สอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.) จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ในตําแหนงตางๆ อาศัยอํานาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการสอบแขงขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
สอบแขงขัน พ.ศ. ๒๕ ๖๐ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบแขงขัน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบมติคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือ
วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง 
เงินเดือนท่ีจะไดรับ คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.) เปดรับสมัครสอบแขงขันโดย
แบงเปนกลุมภาค/เขต จานวน ๑๐ เขต (เพ่ือประโยชนในการสมัครสอบแขงขัน การข้ึนบัญชี และการบรรจุแตงตั้ง) ตาม
ตําแหนงและอัตราท่ีวางของแตละกลุมภาค/เขต ดังนี้ 

 
 
 
 
 



-๓- 

๑. กลุมภาคกลาง เขต ๑ (ประกอบดวยจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอางทอง) โดยมีตําแหนงท่ี 
เปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม “บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคกลาง เขต ๑” 
แนบทายประกาศนี ้

๒. กลุมภาคกลาง เขต ๒ (ประกอบดวยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแกว) 
โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม “บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคกลาง 
เขต ๒” แนบทายประกาศนี ้

๓. กลุมภาคกลาง เขต ๓ (ประกอบ ดวยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี) โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตรา
วางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม“บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคกลาง เขต ๓” แนบทายประกาศนี ้

๔. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ (ประกอบดวยจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครอัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะ
ไดรับตาม “บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑”แนบทายประกาศนี ้

๕. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ (ประกอบดวยจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุ
แตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม “บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒” แนบทายประกาศนี ้

๖. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ (ประกอบดวยจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี) โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตรา
วางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม “บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓” แนบทาย
ประกาศนี้ 

๗. กลุมภาคเหนือ เขต ๑ (ประกอบดวยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัด
แพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน) โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครอัตราวางท่ีจะบรรจุแตงต้ัง เงินเดือน
ท่ีจะไดรับตาม “บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคเหนือ เขต ๑” แนบทายประกาศนี ้

๘. กลุมภาคเหนือ เขต ๒ (ประกอบดวย จังหวัด กําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตรา
วางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม“บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคเหนือ เขต ๒” แนบทายประกาศนี ้

๙. กลุมภาคใต เขต ๑ (ประกอบดวยจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎรธานี) โดยมีตาแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับ
ตาม “บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคใต เขต ๑” แนบทายประกาศนี ้

๑๐. กลุมภาคใต เขต ๒ (ประกอบดวยจังหวัดตรัง จังหวัดนราธวิาส จังหวัดปตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล) โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม “บัญชี
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครภาคใต เขต ๒” แนบทายประกาศนี ้ 

 
 

 
 
 
 
 



-๔- 

ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ตลอด ๒๔  ชั่วโมง ไม เวนวันหยุดราชการ ตามเว็บไซตhttp://www.dlaapplicant๒๕๖๐.com หัวขอ “สมัคร
สอบแขงขัน อปท.” สวนรายละเอียดเพ่ิมเติมก็สามารถดูไดจากเว็บไซตครับ ก็ประชาสัมพันธใครมีลูกหลานท่ียังไมได
ทํางาน หรือสนใจจะสมัครรับราชการทองถ่ินก็เรียนเชิญครับ 
 เรื่องท่ี ๓ สําหรับเรื่องท่ีสามท่ีจะแจงทานสมาชิกทราบคือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึง
คณะกรรมการจะออกแผนการตรวจประเมินในชวงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เปนการประเมินผลการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยเราวามีการทํางานท่ีโปรงใสหรือไม ดานการจัดซ้ือจัดจาง โดยการประเมินจะแบงเปน ๓ ดาน 
คือ ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน คือประเมินบุคลากรภายในหนวยงาน  ประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก คือ
ประเมินผูท่ีเก่ียวของกับการทํางานของ อบต.เรา เชน ผูรับจาง ผูเสียภาษี ผูรับเบี้ยยังชีพฯเปนตน และประเมินจากแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT) ซ่ึงคณะกรรมการจะออกมาตรวจประเมินหลักฐานการทํางานเรา หลักฐานท่ีอางอิง
ประกอบตองมีความถูกตองและชัดเจนตามหลักการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
ผมก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบเพียงเทานี้ครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  ไมมี  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ วาระท่ี ๒ แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เชิญทานเลขาฯ ครับ 
 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ วันนี้เปนวาระการแปรญัตติซ่ึงตามท่ีสภาเราไดผานวาระท่ี ๑ รับหลักการราง
ขอบัญญัติฯโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯกําหนดวันยื่นแปรญัตติระหวางวันท่ี ๑๕,๑๖,๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ท่ีผานมา คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
มาชี้แจงฯและก็ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูท่ีแปรญัตติมาชี้แจง ไดเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดจัดสงรายงานใหทานประธานสภาฯ  ทานประธานสภาฯก็ไดจัดสงใหทาน
สมาชิกไดรับทราบ สําหรับระเบียบเก่ียวกับการแปรในวาระท่ี ๒ นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบันกําหนดใน ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี
สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใด
แลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือ
บกพรองในสาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ี
ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ 
ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนใน
การพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได เม่ือคณะกรรมการแปร 
 

 
 
 
 
 



-๕- 

ญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิก
สภาทองถ่ิน ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ในการประชุมตอวาระท่ี
สอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไวเทานั้น ก็ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน

ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา 
๓ วัน คือวันท่ี ๑๕,๑๖,๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติและนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดมาชี้แจงในการพิจารณารางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียดแลว และไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยท่ีไดยื่นคําแปรญัตติไวมาชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติ และไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมา
ชี้แจงแลวเม่ือ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๓ ขอ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ดังนี้ 

ขอ ๑. นายสํารอง  ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๒ ไดยื่นคําขอแปรญัตติ
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ โครงการจัดฝกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-
บาท  

โดยนายสํารอง  ปตตาทานัง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๒ ไดขอแปรญัตติขอลด
จํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ขอลด ๒๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๘๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 

โครงการจัดฝกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งไว  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท  
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให  โครงการจัดฝกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล

แวงนอย เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๕ ทาน   
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานสํารอง ครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ  

ท่ีผมไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดฝกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท แปรตัด ๒๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๘๐,๐๐๐.-บาท ในปท่ีผานมางบประมาณโครงการนี้ใชในการ
ดําเนินการเพียงหนึ่งแสนสามหม่ืนกวาบาทก็ถือวาคุมคา ในปนี้ผมคิดวาใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๑๘๐,๐๐๐.-บาท ก็นาจะเพียงพอครับเพ่ือประหยัดงบประมาณเราดวย 
 นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ การตั้ง
งบประมาณของฝายบริหารนั้น เราเทียบเคียงคาใชจายท่ีเราดําเนินโครงการท่ีผานมาในทุกๆป โครงการจัดฝกอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เราตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท นั้นบางปเราดําเนินการ
แลวงบประมาณไมพอเราก็ไดโอนงบประมาณเพ่ิมเติมก็มีปญหาในดานการบริหารงบประมาณของเราวาทําไมเราไมตั้ง
งบประมาณใหเพียงพอ สวนในปท่ีผานมาเราใชงบประมาณนอยนั้นเนื่องจากเปนชวงของการไวอาลัย พระบาทสมเด็จ 
 

 
 
 
 
 



-๖- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราไดจัดโครงการเพ่ือเขาไปกราบพระบรมศพฯและศึกษาดูงานโครงการใน
พระราชดําริท่ีจังหวัดจันทบุรี เราพักอยูคืนเดียวทําใหใชคาใชจายนอยแตถาปไหนท่ีเราไปศึกษาดูงานไกลหนอยและพัก 
๒-๓ วันคาใชจายในสวนนี้ก็ไมพอครับก็ขอชี้แจงทานสมาชิกสภาฯไดทราบครับ   

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือ
สนับสนุนในรางเดิมเรียนเชิญครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารทุกทาน
ครับ ผมไดฟงทานสํารองแลว ผมคิดวา อบต.แวงนอยเราไมใชวาเราจะไปใกลๆ บางครั้งก็ไปไกลๆ เงินงบประมาณท่ีเรา
ตั้งไวจะพอไหมถาเราตัดงบประมาณลงไป ถาเราไปใกลๆเงินงบประมาณเหลือเราก็โอนไปใชจายโครงการท่ีไมพอจาย 
กระผมไมเห็นดวยท่ีจะใหตัดครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารทุก
ทานครับ กระผมยังขอยืนยันขอลดงบประมาณรายจาย โครงการจัดฝกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ตัดลด ๒๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๘๐,๐๐๐.-บาท ตามเหตุผลท่ีผมได
ชี้แจงไวครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ผมก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหอง
ประชุม จํานวน ๒๑ ทาน ขอมติครับ  

มติท่ีประชุม -  เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๖ เสียง 
  คงรางเดิม จํานวน  ๘ เสียง 

งดออกเสียง จํานวน ๗ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ทานสมาชิกสภาฯก็ลงมติคงรางเดิมนะครับสําหรับโครงการจัด

ฝกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ตอไปเชิญทาน
วิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๒. นายสํารอง  ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๒ ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร  งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซ้ือตูโชวกระจก ตั้งไว 
๖,๔๐๐.๐๐.-บาท เพ่ือจัดซ้ือตูโชวกระจก ขนาด ๔๐ X ๑๕๐ x ๑๐๒ ซม.มี ๓ ชั้น ขอบอลูมิเนียม จํานวน ๒ ตูๆละ 
๓,๒๐๐.-บาท เปนเงิน ๖,๔๐๐.-บาท (ตั้งราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ) 

โดยนายสํารอง  ปตาทานัง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๒ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวน
เงินท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๖,๔๐๐.-บาท ขอลดจํานวนท่ีขอจายท้ังหมด 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให โครงการจัดซ้ือตูโชวกระจก เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๒ ทาน คงไว
ตามรางเดิม จํานวน ๓ ทาน ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานสํารอง ครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารทุก

ทานครับ สําหรับโครงการจัดซ้ือตูโชวกระจก ตั้งไว ๖,๔๐๐.๐๐.-บาท ท่ีผมขอแปรตัดนั้น ผมมองในภาพรวมๆวาเราซ้ือไป
แลวจะมีท่ีไวไหม โดยเฉพาะในกองการเกษตรผมมองวาดานการบริหารงานของกองการเกษตรโครงการแตละโครงการไม 
 

 
 
 
 
 



-๗- 

มีความตอเนื่อง เชน ลูกปลาวัยออน เราตั้งงบประมาณดําเนินการมาตั้งแตป ๕๘,๕๙,๖๐,แตปนี้ไมมีขาดความตอเนื่อง
เกษตรกรเราทําเปนหรือยังก็ไมรู แมการอบรมกลุมอาชีพตาง เราไปสุมเอากลุมเปาหมายมาอบรมไมใชกลุมเปาหมายท่ี
แทจริงพออบรมไปแลวก็ไมทําตอ  ผมขอเสนอแนะเราทําเหมือนโครงการ อบต.พบประชาชนไดไหมไปสอบถาม
ประชาชนกอนวาเราจะทําอะไร พอไดกลุมเปาหมายท่ีแทจริงคอยมาดําเนินโครงการและทําใหตอเนื่องเอาคนท่ีอยากทํา
จริงๆ มาทํา ทีนี้ในเรื่องตูเก็บเอกสารผมก็รูวามีตูทึปหรือตูโปรงใส ไมวาจะเปนเอกสารท่ัวไปหรือเอกสารโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ก็ตองเก็บไวในตู ตูกระจกท่ีผมขอแปรตัดนั้นผมมาคิดดูแลว วาจําเปนตองมีตูเก็บเอกสารตูโชวผลงานถาเขา
มาตรวจงานตองมีเอกสารใหเขาตรวจ สําหรับญัตติท่ีผมขอแปรตัดนี้ผมขอถอนญัตติครับทานประธานสภาฯ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานนายกครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ก็ขอขอบคุณ

ทานสํารองท่ีทานขอถอนญัตติท่ีแปรตัดโครงการจัดซ้ือตูโชวกระจก ตั้งไว ๖,๔๐๐.-บาท ซ่ึงโครงการนี้เราจัดซ้ือเพ่ือท่ีจะ
นํามาใสโชวผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ ซ่ึงโครงการนี้เรา
สมัครเขารวมโครงการกับสํานักพระราชวังตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ แลวเราตั้งใจจะสงผลการดําเนินงานโครงการเขา
รับการประเมินฯเพ่ือรับปายสนองพระราชดําริในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือนกุมภาพันธท่ีจะมาถึงนี้ เพราะในปนี้เรา
เตรียมเอกสาร การดําเนินงานไมทันจึงตองเลื่อนออกไปเปนป ๒๕๖๑  จึงมีความจําเปนตองตองจัดซ้ือครุภัณฑท่ี
จําเปนตองใชในการดําเนินโครงการใหเพียงพอเพ่ือรอรับการประเมินฯครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ทานสํารองก็ขอถอนญัตติโครงการจัดซ้ือตูโชวกระจก ตั้งไว 
๖,๔๐๐.๐๐.-บาท ก็คงตามรางเดิมนะครับ ตอไปเชิญทานวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๓. นายพรจิต  สนอุป สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๑๑ ไดยื่นคําขอแปรญัตติ แผนงานบริหาร
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย เพ่ือเปนคาใชจาย
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญ ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐.-บาท   

โดยนายพรจิต  สนอุป  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๑๑ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวน
เงินท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๕,๐๐๐.-บาท ขอลด ๑๕,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท  

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญ ประจําป ๒๕๖๑  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๐ ทาน  เห็นคงไวตามราง
เดิม จํานวน ๕ ทาน 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานพรจิต ครับ 
นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารทุกทาน

ครับ สําหรับเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องใน
โอกาสสําคัญ ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐.-บาท กระผมขอแปรตัดจํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท นั้น เนื่องจากการอุดหนุน
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญ ทุกปเราตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนปละ ๑๐,๐๐๐.-บาท เทานั้น 
แตในปนี้ฝายบริหารตั้งงบประมาณไว ๒๕,๐๐๐.-บาท ผมขอแปรลด ๑๕,๐๐๐.-บาท ใหมีจํานวนเทากับทุกปท่ีเราเคย
อุดหนุนครับ 

 
 

 
 
 
 
 



-๘- 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานนายกครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ สําหรับเงิน

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญ 
ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐.-บาท นั้น ในปนี้ทางอําเภอแวงนอยขอรับการสนับสนุนมา ๒๕,๐๐๐.-บาท เนื่องจาก
ในชวงเดือนตุลาคมจะมีพระราชพิธีท่ีสําคัญคือจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี ๙ โดยทาง
อําเภอแวงนอยเปนหนวยงานท่ีจัดงานและการสนับสนุนงบประมาณก็เปนหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ท่ี
ตองใหการสนับสนุนเพ่ือใหการจัดพิธีเปนไปอยางสมพระเกียรติ  ซ่ึงไดมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการมาใหเรา
ดําเนินการใหการสนับสนุนอําเภอในการจัดพระราชดังกลาวดังนั้นงบประมาณท่ีอุดหนุนจึงเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ผมไดยินทานนายกได
ชี้แจงแลวก็เขาใจแลวครับ กระผมจึงไมติดใจอะไรขอถอนญัตติท่ีไดแปรตัดลดงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ขอคงไวตามราง
เดิมครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ทานพรจิตก็ขอถอนญัตติเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสําคัญ ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐.-บาท ก็
คงไวตามรางเดิมนะครับ 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – สําหรับวาระการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒ การแปรญัตติ ก็เสร็จสิ้นไปแลวท้ัง ๓ ขอ  ก็ขอใหทางสภาฯเราไดกําหนดวาระ
ท่ี ๓ ลงมติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอครับ 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 
กระผมขอเสนอใหลงมติในวาระท่ี ๓ ในวันนี้ครับ 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนไหมครับ 
ถาไมมีผมจะขอมติ ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุมจํานวน ๒๒ ทาน ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ   จํานวน  ๒๑ เสียง 
งดออกเสียง จํานวน  ๑ เสียง 

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มติของสภาฯเราไดกําหนดวาระท่ี ๓ ลงมติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันนี้  กอนท่ีเราจะประชุมในวาระท่ี  ๓  กระผมขอพักการประชุม ๑๕ นาทีครับ 

-พักการประชุม ๑๕ นาที- 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เม่ือทานสมาชิกพรอมแลวเราก็จะพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๓ ลงมติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ การลงมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผมก็จะขอมติ
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ ๒๕๖๑ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๒๐ ทาน ผมขอมติ
ครับ 

 
 
 
 
 
 



-๙- 

มติท่ีประชุม  -   เห็นชอบ จํานวน ๑๗ เสียง 
ไมเห็นชอบ  จํานวน ๐  เสียง 
งดออกเสียง จํานวน ๓ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มติสภาเราก็เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ผมก็จะไดนํารางขอบัญญัติฯเสนอทานนายอําเภอ
แวงนอยพิจารณาอนุมัติตอไป นะครับ   

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในชวงนี้ก็ชวง

ปลายปงบประมาณแลวโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณฯ ก็ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลวทุกโครงการ จะเหลือท่ียังไมทันไดเบิกจายอยู ๒ โครงการ คือ โครงการลงลูกรังบานดอนหัน หมูท่ี ๒ ท้ัง ๒ แหง 
ตอนนี้หมดสัญญาแลวผูรับจางก็ถูกปรับก็คงตองเรงรัดผูรับจางใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จตอไป  สวนโครงการอบรมก็
จะเหลือการอบรมคัดแยกขยะ กําหนดอบรมใน วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ท่ีเทศบาลตําบลแวงใหญ หลัง อบต.ทาวัด
ซ่ึงจะจัดอบรมกอนเราคือชวงวันท่ี  ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม นี้  สวนเรื่องโครงการท่ีไดรับผลกระทบสิ่งสาธารณประโยชน 
ชํารุด เสียหาย จากอุทกภัยตอนนี้ทางกองชางกําลังดําเนินการประการราคาอยูก็คงจะหาผูรับจางมาดําเนินการในสวนท่ี
ชํารุดมากๆกอนเพราะบางเสนทางสัญจรไปมาไมไดและก็ทยอยซอมแซมจนแลวเสร็จก็จะตองดําเนินการชวยเหลือไมเกิน
๓๐ วัน นับแตวันท่ีเกิดภัยก็คงจะสิ้นปงบประมาณพอดีครับ  ตอมาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเปาหมายเราเขารวม
ประเมินเพ่ือขอรับปายสนองพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๖๐ แตติดท่ีความพรอมในการเตรียมเอกสารเพ่ือประเมินฯ การ
ประเมินฯในป ๒๕๖๐ จะมีการประเมินในวันท่ี ๒๐ กันยายน ซ่ึงมีอยู ๒ แหงท่ีขอรับการประเมินในปนี้คือ อบต.หวยเตย 
กับ อบต.บัวเงิน และเม่ือวันเสารท่ีผานมาผมไดไปรวมสังเกตการณท่ีคณะกรรมการมาใหคําแนะนําเตรียมความพรอมใน
การประเมินท่ี อบต.บัวเงิน ซ่ึงทานอาจารยประเมินวา ๑๐๐ คะแนน ได ๒๕ คะแนน แต ๒๕ คะแนน ของ อบต.บัวเงิน
เม่ือเทียบเราติดอยู ๐ คะแนน เพราะความพรอมในการเตรียมเอกสารยังไมมี ขาดการเรียบเรียงเปนหมวดหมู ท่ีอบต.บัว
เงิน สถานท่ีศูนยอนุรักษฯลงทุนตกแตงอาคาร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.-บาท ในสวนของเราขอซ้ือตูโชว ๖,๔๐๐.-บาทท่ี
เก่ียวของกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เปนงานเจาฟาเจาแผนดินการจะดําเนินการตองใหสมพระเกียรติ ซ่ึงกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหทองถ่ินทุกท่ีตองสมัครเขารวมโครงการภายในป พ.ศ.๒๕๖๑ ในสวน อบต.แวงนอย 
เราสมัครตั้งแต ๒๕๕๘ และมีสิทธรับปายแตก็ยังไมมีความพรอมจึงตองเลื่อนการประเมินไปอีกเปนป ๒๕๖๑ ซ่ึงก็จะมี
อบต.กุดธาตุ และ อบต.แวงนอย ท่ีจะขอรับการประเมินฯ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญทานบุญยม 
นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 

กระผมมีเรื่องอยากฝากไปถึงคณะผูบริหาร เรื่องถนนลูกรังสายรอบหมูบาน กับ สายเขียงหมู-หนองศาลเจา ประชาชน
รองเรียนมาวาสัญจรไปมาลําบากฝากทางฝายบริหารไดแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนดวยครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ผมขอฝากเรื่อง
ตางๆไมวาจะเปนถนนชํารุด ไฟฟาดับ เม่ือไดรับหนังสือเขามาก็จะแจงผูรับผิดชอบไปตรวจสอบและดําเนินการการแกไข 
ใหเรงดวนในสวนถนนท่ีทานบุญยมบอกผูรับจางยังทําไมเสร็จผมก็ติดตามเรงรัดอยู 

 
 

 
 
 
 
 



-๑๐- 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 
ผมขอเพ่ิมเติมทาน อบต.บุญยม เม่ือเราตั้งงบประมาณไวแลวก็อยากไดผูรับจางท่ีทํางานดีๆ วันนี้ผมมีหนังสือรองทุกขและ
ภาพประกอบดวยวาชาวบานเขาเดือดรอนจริงๆ ครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ เรา
ไดอนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการโครงสรางพ้ืนฐานไปแลว ถาผูรับจางทํางานไมดีเราก็ไมตรวจรับเราตอสูกับผูรับเหมา
มาตลอด ในสวนเรื่องลูกรังท่ีเขาทําตอจากบานผมไปบานหนองไผมันดีมากๆเลยครับไมรูเขาเอาท่ีบอไหนถาไดมาลงใน
พ้ืนท่ีเราจะดีมากครับ อีกเรื่องหนึ่งการแปรญัตติฯใหทานสมาชิกไดดูวาทางฝายบริหารไดจัดทํารางฯมาถูกไหม การแปร
ญัตติก็ไมไดแปรอะไรมากมายถาทําถูกตองแลว ตรงไหนสงสัยอยากสอบถามก็สอบถามครับ 

นายสุวรรณ  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๑๓ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 
ผมขอฝากไปทางฝายบริหารถนนท่ีอยูหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขมดานทิศใต เปนถนนลาดยางเชื่อมถนน คสล.
น้ําไหลเปนหลุม เปนพัก สัญจรไปลําบากมีน้ําไหลอยูตลอดฝากทางฝายบริหารไดตรวจสอบแกไขใหดวยครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในสวนท่ีทาน
สมาชิกสภาฯ เสนอมาทางคณะผูบริหารก็จะดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯพอดีทาน
ประธานสภาฯใหผมแจงเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต. ซ่ึงเราเลือกตั้งเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตาม
วาระแลวก็จะหมดวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในของเรายังไมถึงวาระการดํารงตําแหนงแตถาถึงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถายังไมมีหนังสือสั่งการใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารก็จะรักษาการในตําแหนงตาม มาตรา ๔๔ ของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติไปกอนยกเวนกรณีเสียชีวิตก็เปนตําแหนงวางไมมีการเลือกตั้งใหมคาดวาทานจะไดรักษาการไป
เรื่อยๆจนมีหนังสือสั่งการออกมาอีกครั้ง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ   - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ เราก็ไดประชุมมาใชเวลาพอสมควรแลวกระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯทุกทาน กระผมขอปดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น .- 
 

                                                       (ลงชื่อ)     จํานงค   หนายโสก          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

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

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

 (ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)  

 (ลงชื่อ)      สุพจน  ทิพวัฒน                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน  ทิพวัฒน) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุน                         เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที ่2/2560 ครัง้ท่ี 2 
นายจํานงค  หนายโสก  ปลัด อบต.  หลังจากท่ีไดมีมติรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหความเห็นชอบให
กลายเปนขอบัญญัติข้ันตอนตอไปก็จะดําเนินการจัดสง (ราง) ขอบัญญัติใหกับนายอําเภอนะครับ สําหรับวาระอ่ืนๆ ก็
จะแจงในงานของ อบต.แวงนอย ในหวงท่ีจะดําเนินการตอจากนี้ไประหวางสิ้นเดือน กันยายน     ซ่ึงเปนเดือนสุดทาย
ของปงบประมาณ 2560 ป 2561 ก็เปนวันท่ี 1 ตุลาคม เปนตนไปนะครับ                 ก็เหลือระยะเวลาเดือนกวาๆนะ
ครับ จะตองดําเนินการตางๆใหแลวเสร็จ สําหรับโครงการท่ีตกคางยังเหลือโครงการจัดหาท่ีดินและสิ่งกอสรางตาม
ขอบัญญัติครบเสร็จสิ้นทุกโครงการแลวนะครับ ก็เหลือยังไมเบิกจายอยู 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
ลูกรังบานดอนหัน ท้ัง 2 แหง ผูรับจางก็ยังไมสงงานนะครับ ซ่ึงดําเนินการไปแลวก็สิ้นสุดสัญญาแลว อยูในชวงของการ
ปรับงานก็ลาชานะครับ ก็คงจะเรงรัดใหผูรับจางเขมามาดําเนินการใหแลวเสร็จนะครับ สําหรับการอบรมตางๆ ก็เหลือ
โครงการอบรมเก่ียวกับโครงการการคัดแยกขยะ ตามนโยบายของจังหวัดนะครับ เหลือการคัดเลือกผูท่ีจะมาทําหนาท่ี
ฌาปนกิจขยะท่ีจะเขาอบรมท่ีอําเภอแวงใหญ ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ทางอําเภอแวงใหญก็วางตอนนี้นะครับ หลัง 
อบต.ทาวัด ไปประมาณชวงวันท่ี 27 หรือ 28 สิงหาคม 2560 นะครับ สวนในเรื่องของโครงการท่ีไดรับผลกระทก                     
สิ่งสาธารณประโยชนถนนหนทางท่ีไดรับความเสียหายจากพายุเซิงกาในชวงนี้กองชางก็ไดประมาณการและไดจัดทํา
งบประมาณขออนุมัติซอมแซมก็มีประมาณเกรียบ 3 0 จุด ดวยกัน ก็ประมาณราคาก็ประมาณ 400,000 กวาบาท นะ
ครับ ชวงนี้กําลังจัดหาผูรับจางท่ีจะเขาไปซอมแซมก็คงใหแลวเสร็จไมเกิน 30 วัน เพราะวาการชวยเหลือหลังจากภัย
เกิดข้ึนจะตองใหความชวยเหลือไมเกิน 30 วัน ก็หนาจะอยูในหวงของปงบประมาณพอดีนะครับ การท่ีจะออกไป
ดําเนินการนั่นในชวงนี้ก็จะใหออกไปซอมแซมถนนซ่ึงท่ียังไมสามารถใชการได เสนบานแวงนอยไปบานหนองแวงนอย
หวยทราย บานหนองแขมไปโนนศิลา เอาถนนท่ีมันขาดกอนนะครับ สวนลําหวยก็จะทยอยทํานะครับ ถนนท่ีหินขรุขระก็
จะไปลงลูกรังท่ีหลัง คงจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกันยายน นี้นะครับ แลวอีกโครงการคือโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชซ่ึงเปาหมายจริงๆ จะเขาประเมินป 2560 แตวาไมทันเนาองจากวาการดําเนินงานของเราก็ติดขัดหลายๆอยาง ความ
พรอมก็ยังไมพรอม นะครับ รุนท่ี 2560 เขารับการประเมินวันท่ี 20 กันยายน 2560 ในจังหวัดขอนแกน ก็มีแค 2 แหง
ดวยกันท่ีเขารับการประเมิน คือ อบต.หวยเตย อําเภอซําสูง และ อบต.บัวเงิน อําเภอน้ําพอง เม่ือวันเสารท่ีผานมา ทาง 
อบต.แวงนอย ไดเขารวมการสังเกตการณท่ี อบต.บัวเงิน ซ่ึงคณะกรรมการท่ีเขามาใหคําแนะนําทาติดตามเพ่ือเตรียม
ความพรอมเราก็ไปรับฟงคําแนะนํา เม่ือเปรียบเทียบของ อบต.บัวเงิน ไดคะแนนเขาประเมินแลวได 25 คะแนน แต 25 
คะแนนของ อบต.บัวเงิน เม่ือเทียบกับ อบต.แวงนอย หางชั้นกันมากเลยนะครับเรายังติดอยู 0 คะแนนนะครับ ความ
พรอมในการรวบรวมเอกสารใหการจัดตัวยังไมมากยังไมไดเยอะเรายังทํางานสะเปะสะปะอยู คือเราออกมาทําจริงแตวา
การจะมารวบรวมใหเปนหมวดหมูเพ่ือท่ีจะใชตรวจยังหางชั้นมากนะครับ เรื่องสถานท่ีของเขาลงทุนอาคาร 1 หลัง ท่ีเปน
หองสําหรับจดัแสดงนิทัศนการณ และแสดงผลงานอนุรักษพันธุกรรมพืช สุดยอดนะครับแคปรับปรุงภายใน 350,000 นะ
ครับ ของเราแคขอซ้ือตู 6,400 บาท ท่ีเก่ียวของของเรายังไมมีงบประมาณนะครับ ของเรายังไมมีอะไร ของเขานี้มี
มหาศาลนะครับ เพราะวาเปนผลงานของเจาฟา เจาแผนดิน นะครับ เราก็ไปติดตามและไปดูเพราะวาอยากจะสรางแวง
นอย ของเราใหมีชื่อเสียง เพราะเปาหมายกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทยบังคับมาเลยวาทองถ่ินทุกแหงจะตองเขาเปน
สมาชิก อพสท.นะครับซ่ึง อบต.แวงนอยของเราไดสมัครตั้งแตป 2558 เปนสมาชิกกอนเพ่ือนเลยนะครับ และมีสิทธิ์ท่ีจะ
ขอรับการประเมินรับปาย สุดทายก็เขามารอบวิน 4 แหง ของจังหวัดขอนแกน ก็เหลือแค 2 แหง ป2560 ก็คือ อบต.บัว
เงิน กับ อบต.หวยเตย ป 2561 ซ่ึงจะประเมินเดือน กุมภาพันธ 2561 เหลือระยะเวลา 4-5 เดือนนะครับ เหลืออีก 2 แหง 
อบต.กุดธาตุและอบต.แวงนอย นะครับ แต อบต.กุดธาตุ เขาจางคนมาทํางานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ 2 คน จางเปนจาง
เหมาบริการจัดทําโครงการนี้ เขาทํากันเต็มท่ีเลยนะครับ ของเราก็ใชเจาหนาท่ีของเรานะครับ ก็ไมเปนไร เราอาศัยฝมือ
กันเองความคืบหนาอะไรตางๆ เรายังหางเขามากเลยนะครับ นี้คือปญหาแตเราจะพยายามทําใหเต็มท่ีวาเราจะทํากัน
ยังไง ถาไดมาก็จะมาประเมินรับปาย เราก็จะมีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแกน ทองถ่ินในจังหวัดขอนแกนยังไมมีทองถ่ินไหนท่ี
ไดมี อบต. ทรายมูลขอเขากอนเพ่ือน แตขอถอนตัวกอนนะครับ เพราะอาจารยมาประเมินไมผานซักทีก็เลยตองถอนตัว
นะครับ ของอาจารยมา (อาจารยก็บอกวา “สูๆนะ” วันเสารท่ีแลวผมไดเจอหนาอาจารยก็บอกวาพาลูกนองสูๆนะ อยา
ทอนะครับ ผมก็ตั้งใจแลววาจะสูเราตองมาระดมความคิดชวยกันจัดทําเอกสารไมใชนอยนะครับ ตองเสียสละเวลาวัน
เสาร-วันอาทิตย  วันหยุดตองมาทํางานนะครับ แลวการเขามาประเมินไมใชมาประเมินแบบธรรมดานะครับ มาจากสํานัก



พระราชวังมาประเมินนะครับ และถาโครงการนี้สําเร็จก็สงผลใหกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีเราจะอนุรักษตางๆ รักษาไว 
เพราะเปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพฯเจาฟาผูอนุรักษจัดทําข้ึนมาแลวก็บังคับใหทองถ่ินทุกแหงจะตองเปนสมาชิก 
อพสท. ป 2561 และก็บังคับมาทางโรงเรียนดวยตอนนี้ทุกโรงเรียนจะตองสมัครโครงการพฤกษศาสตรโรงเรียนซ่ึงเก่ียว
พันธกันโรงเรียนจะตองทําในโรงเรียนเปนพฤกษศาสตรโรงเรียนของพระเทพและวัน ท่ี  28 สิงหาคม 2560 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ให อบต.แวงนอย เชิญผูอํานวยการโรงเรียนทุกแหงของตําบลแวงนอยเขาใช อบต.แวงนอยเรา
เปนฐานจุดเริ่มตนในอําเภอแวงนอยและเชิญผูอํานวยการ กศน.มาเพ่ือผลัดดันโครงการพฤกษศาสตรโรงเรียนในพ้ืนท่ีเรา
ใหสําเร็จ ตอนนี้ ก็สงใบสมัครของโรงเรียนทุกแหงไปแลวนะครับ เขายังไมตอบรับเปนสมาชิกนะครับ แตวา
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมาเปนพ่ีเลี้ยงใหเรื่องของพฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีตองเก่ียวพันธกับ อบต.ท่ึจะสนับสนุน
งบประมาณดวย เรื่องของงานท่ีเราจะตองชวยกันทํา อยากจะประชาสัมพันธวาหลายงาน หลายดานท่ีขางท่ีเราไมได
ประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับงาน อบต.เราไดทําอะไรบาง เพราะอยูขางนอกก็จะมองเขามาใน 
อบต.ของเราวาไมมีงานทําพนักงานนั่งเลน พนักงานไมรูมันทําอะไรบางมาดูคาใชจาย คาตอบแทนก็สูงแลวรับคนมา
ทํางานก็เยอะมากมาย นี่คือคนเขามองมาจากขางนอกนะครับ จะมองมาแบบนี้นะครับ เพราะเราขาดการประชาสัมพันธ
งานนะครับ คนก็จะมองดูถูกทองถ่ินนะครับ นี้คือปญหาท่ีมันเกิดข้ึน เราก็ตองพยายามท่ีจะสรางผลงานนะครับ ในดาน
ของเราข้ึนมาโดดเดนนะครับ ก็คงจะอาศัยพ่ีนองและทานสมาชิกนะครับ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชท่ีจะประกาศเปน
เขตปกปก ประกาศเปนเขตปลูกเพ่ิมเติมและรักษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีโคกตลาดใตเราก็คงจะรวมมือถึงจะสําเร็จ ผมก็จะ
ประชาสัมพันธใหทานทราบความคืบหนาของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชนะครับ ก็มีหลายสิ่ง หลายอยางในพ้ืนท่ีของ
เราแตขาดการประสานความรวมไมรวมมือท่ีจะเห็นคุณคารวมกันนะครับ ในพ้ืนท่ีเรามีคนประสานหลายแหงท่ีจะชวย
ผลัดดัน เชน สมาคมเพ่ือนภูอยูตรงจุดท่ีเราจะใชพ้ืนท่ีอนุรักษแลวก็โครงการของสมาคมเพ่ือนภูก็ไมมีตรงนั่นไดเชิญชวน
ทานผูหลักผูใหญ นะครับ เม่ือวานนี้ก็มีรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรเขามาในพ้ืนท่ีมาดูพ้ืนท่ีในเรื่องของการบริหาร
จัดการน้ําอยูในพ้ืนท่ีจะอนุรักษฯ ถาเรารวมสงเสริมนะครับ เรายังขาดในเรื่องของกลุม เชน กลุมแมบานท่ีทําขนม อาชีพ
ทําขนมตอนรับคณะตางๆนะครับ หารายไดนะครับ กศน.ก็อมรมมาแลวก็ไมตอเนื่องในการฝกอาชีพ ยังไมมีการตอยอด
นะครับ เราจะทําอยางไรถึงจะคิดตามนี้ข้ึนมาไดนะครับ ก็ข้ึนอยูกับทานสมาชิกกับคณะผูบริหารนะครับ ในฐานะพวกผม
เปนการท่ีจะซับพอรตในการทํางาน การผลัดดันก็มีแนวคิดท่ีนําเสนอใหทานรับทราบนะครับ ในสวนของผมก็มีเรื่องแคนี้
ครับ ขอบคุณครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ ท่ีจะเสนอแนะ เชิญทานบุญยม 
นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี 2   ผมขอนําเรียนไปยังคณะผูบริหาร เรื่องถนนลูกรังเสนรอบหมูบานกับเสนเขียงหมู
ถึงหนองศาลเจานะครับคือประชาชนคนท่ีสัญจรไปมาลําบากมากนะครับ ขนของทางการเกษตร ถาไปคนเดียวเข็มปุยไป
ไมไดเลยนะครับไปแบบทุรักทุเรนะครับ อยากฝากไปถึงคณะผูบริหารนะครับ ขอบคุณครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ    เชิญทานนายกครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.   ขอฝากเก่ียวกับเรื่องของโครงการตางๆนะครับ เรื่องถนนหนทางใหพวกเรา
สอดสองดูแลรับดําเนินการมาเม่ือไดรับหนังสือรองทุกขก็จะแทนลงไปหาหนวยงานท่ีรับผิดชอบออกไปตรวจสอบและลง
ไปทําโดยทวงท่ี ฉะนั้นเรื่องถนนของหมู 2 ดอนหัน ผูรับเหมาไดดําเนินการไปแลวยังไมเสร็จก็ถูกปรับวันละ 200 บาท นะ
ครับ ฉะนั้น ทางคณะผูบริหารก็เรงติดตามนะครับ ชวงนี้เปนหนาฝนก็มีพายุเขามานะครับ ก็ใหแจงพ่ีนองประชาชนวาฝน
หยุดวันไหนก็จะไปดําเนินการไดทันทีเลยนะครับผูรับเหมาลูกรังผมก็หนักใจนะครับ ถาเลือกไดผมก็จะเลือกใหดีท่ีสุดนะ
ครับทานสมาชิกคงเขาใจนะครับ ผมก็ขอนําเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติวาถนนทุกเสนจะพยายามจะทําเสร็จนะครับชวง
นี้นึกวาจะหยุดตกแลวพอบอกผูรับเหมามาดูแลวฝนก็ตกลงมาอีก ฉะนั้นก็ทําไมไดนะครับ ผมจะพยายามติดตอใหเร็วท่ีสุด
นะครับ ผมก็เห็นใจพ่ีนองประชาชนท่ีสัญจรไปมา แตกอนสัญจรไปมาไดสะดวกแตพอเอาลูกรังไปลงสัญจรไปมาก็ไมไดนะ
ครับ เพราะลูกรังมีแตดินเหนียว ทานสมาชิกก็ตองทําความเขาใจนะครับวาผูรับเหมาเราเลือกไมได ก็ขอบคุณทานสมาชิก
นะครับเรื่องของการแปรญัตติตลอดจนวาระเรื่องอ่ืนๆ ท่ีใหคําแนะนําเปรียบเสมือนเจาหนาท่ีและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
อยูเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนพ่ีนองนะครับ บางคนก็มาทํางานวันหยุดก็เกรียบทุกวันเจาหนาท่ีก็ไมไดอยูเฉยๆนะ
ครับ เรื่องถนนหนทางผมก็ไปดูและลงไปทําดวยตนเอง ผมไมสั่งอยางเดียวผมสั่งแลวก็ไปทําดวยนะครับ ผมรับรองวาจะ
ทําใหดีนะครับ ขอบคุณครับ 



นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ    เชิญทานสํารองครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี 2   เราเปนสมาชิกผูท่ีจะมาตอรองกับฝายบริหาร เพ่ือท่ีจะนําความผาสุกไปสู
พ้ืนท่ีเขต อบต.แวงนอย ของเราทางผูบริหารก็เห็นความสําคัญไมวาจะเปนเรื่องถนนหนทางท่ีขาด ใครคิดวาจะเสนอแนะ
ในชวงวาระอ่ืนๆก็เสนอแนะข้ึนมาหรือรองทุกขข้ึนไดใหทางคณะผูบริหารไดรับรู รับทราบ เราอยูแบบพ่ีนอง วันนี้ผมจะ
ขอเพ่ิมเต็มขอฝากเรื่องงบประมาณตางๆ เม่ือเราทํามาแลวก็อยากจะไดดีนะครับ อยากไดผูรับเหมาท่ีมีคุณภาพแตก็ตอง
ทําใหสําเร็จไมใชวาทําครั้งๆ กลางๆ วันนี้ผมมีภาพมาประกอบเพ่ือรองทุกขตอและเสริมคําพูดผมจะใหสํานักปลัดและกอง
ชางไดมาตรวจสอบดูนะครับ เพ่ือเรงใหหนอยนะครับ ผมจะเอาเปนหนังสือรองทุกขและมีรูปภาพประกอบดวย คือ
ชาวบานเขาเดือดรอนจริงๆนะครับขอบคุณครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ    เชิญทานพรจิตครับ 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมูท่ี 11   เม่ือก่ีทานนายกพูดเรื่องถนนลูกรังนะครับ ก็เคยพูดกับทานสํารองวาตมรังนะครับ 
สมาชิกทุกบานก็เปนหวงเหมือนกันนะครับเราตรวจสอบไดไมดีเราก็ไมเอานะครับ เราตอสูกับผูรับเหมาก็นานพอสมควร
นะครับ เราตรวจสอบไดพอพูดวาลูกรังปลอมก็เปนหวงนะครับ วันนั้นทานเลขาฯทานปลัดไปดูท่ีถนนนะครับ ถาตมลูกรัง
ยังไปกันใหญเลยนะครับถนนเสนนี้ถาทําถนนตมลูกรังก็คงจะลําบากมากนะครับ ทานนายกคิดวาดูตอนนั้นท่ีไปทําใหมันดี
นะครับ ทีนี่อยากจะปรึกษาหารือวาลูกรังท่ีเขาทําจากตอของผมไปจาก 4 แยกไปในบานหนองไผพอเขาลงลูกรังเปนคน
ละอันกับถนนเกานะครับ ละเอียดมากๆ แตเขาบอกวาเปนของ สจ.ไมรูวาเขาเอาบอไหนนะครับ แตผูรับเหมาก็อยางวา
นะครับ พูดอยาก ถาไมดีเราไมเอานะครับ ทําแลวทําอีก มันไมไหวทําแลวชาวบานก็สัญจรไปมาไมไดก็กระทบทาน
สมาชิกนะครับ สวนเรื่องแปรญัตติ การแปรญัตติผมเขาใจแบบนี้นะครับ คณะผูบริหารนํารางข้ึนมาเพ่ือใหเราดูวาทําถูก
ไหมสอบถามดูอยางนอยสอบถามเพ่ือเปนการเพ่ิมใหสภาเข็มแข็งนะครับ การแปรญัตติก็ไมตองแปรอะไรมากมายนะครับ 
เหมือนกับเราทํางาน เขาแปรญัตติ 2 วัน 3 คืนก็มี ฉะนั้นเราก็ดูตรงนี้วาสอบถามก็ไดวาใครจะแปรใหเปนขบวนการไป
เลื่อยๆ ก็ขอฝากทานสมาชิกสอบถามขอนั้น ขอนี้ผมสงสัยไมใหวาสอบถาม ตอนเขาแปรญัตตินะครับ พอรางข้ึนมาแลวก็
ปรึกษากันเลยนะครบั ขอบคุณครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ    เชิญทานสุวรรณครับ 
นายสุวรรณ  นาอุดม  ส.อบต.หมูท่ี 13    ขอบคุณมากทานสมาชิกทุกหมูบานท่ีใหความสําคัญแกพ่ีนองประชาชน ผม
อยากฝากไปยังคณะผูบริหารใหไหดูใหนะครับบริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กซอยทางดานทิศใต สายเชื่อมถนนลาดยาง 
สายแวงใหมนาเพียง เปนถนนน้ําไหลเปนพักๆการสัญจรไปมาลําบากนะครับ พอรถเกงไปถึงตรงนั้นขามลําบากนะครับ
เพราะวาเปนพักน้ําอยูตลอด แบบวาเอาปูนหรือยางมะตอยหรือวางทอแลวก็ไปลาดใหนะครับ คือมีหนังสือเขามาแลวนะ
ครับ ขอบคุณครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ    เชิญทานนายกครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. เรื่องท่ีจะเลือกลูกรังตมหรือลูกรังดีเหมือนกับทานพรจิตวานะครับ ทีสายหนองไผรู
แหลงบอของ ป.วิเชียร ผูรับเหมา เหมาชวงตอ สจ.เมือง ทานป.วิเชียรไปรับเหมาไดชวงนั้นเขาเปดปาไดเดียวนี้ถาได
เหมือนบอท่ีเอาลงทานก็ไดสายดอนหันก็เหมือนกันแตเอาไมไดดีลูกรังบอของตัวเองนะครับ ปาไมเขาไมใหเอานะครับ 
สวนทานของ อบต.สุวรรณ ถามีหนังสือมาจะดําเนินงานใหนัครับ 
นายจํานงค  หนายโสก  ปลัด อบต.  พอดีทานประธานใหผมชี้แจงในเรื่องของสมาชิกกภาพของสมาชิกซ่ึงปนี้เปนป
สุดทาย ซ่ึงจะหมดวาระในวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 เราก็เลือกตั้งวันท่ี 20 ตุลาคม 2556 คือถาตามหลักระเบียบกฎหมาย
พระราชบัญญัติวาดวยสมาชิกกภาพของสมาชิกมีวาระ 4 ป แตตอนนี้ในหนังสือยกเวนมาตรา 44 ท่ีใชมาตั้งแต 2559 
ยกเวนผูท่ีหมดวาระเปนคําสั่งของหัวหนา คสช. บอกวาผูท่ีหมดวาระในหวงนี้ใหรักษาการในตําแหนงไปกอนนะครับ
จนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ของเราก็ยังไมถึงวาระตามการดํารงตําแหนงหนังสือสั่งการเปนอยางอ่ืนก็ยังไมมา ก็คง
อาศัยหนังสือ คสช. มาตรา 44 นะครับ ใหเรารักษาการไมวาจะเปนทานนายก ทานสมาชิก นะครับ จนกวาจะเปนอยาง
อ่ืน ยกเวนการเสียชีวิตก็เปนตําแหนงวางไปเลยนะครับ หามเลือกตั้งแทน นี้ผมก็ชี้แจงใหทานรับทราบนะครับ  ตอนนี้ชวง
นี้ยังไมมีหนังสืออะไรมาก็หนาจะเปนไปตามหนังสือฉบับเดิมต้ังแต ป 2559 เปนตนมานะครับ คาดวาทานจะรักษาแทน
จนกวาระเบียบใหมจะออกมาประกาศใชนะครับ วาจะใหยบุรวมหรือยกสถานะเปนเทศบาลก็ยังไมมีความชัดเจนนะครับ 
การเลือกตั้งทองถ่ินก็ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ในการเลือกตั้งทองถ่ินไมทราบวาจะเลือกทองถ่ินหรือ สส. ใคร



จะเลือกกอนแนวทางก็หนาจะเปนทองถ่ินเราเลือกตั้งกอนนะครับ ถาเขาอาจจะยนคืนมาจาก สิงหาคม – มิถุนายน 2561 
อาจจะ กุมภาพันธ- มีนาคม 2561 นะครับ ก็ยังไมแนนอนนะครับ ก็เปนเพียงแนวทางนะครับ ผมก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหทาน
รับทราบเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ    ก็ขอบคุณทานนายก หัวหนาสวน และทานสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือ
เปนอยางยิ่ง นะครับ ไดเวลาอันเหมาะสมแลว กระผมขอปดประชุม ณ บัดนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
 

 
 
 
 


