
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
สมัยสามัญที ่๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันศุกร  ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

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

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

สมาชิกสภา อบต.หมู  ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 

สม  นาแพง 
จินตนา  กุลสุวรรณ 
ประยตัิ  ศรีอุน 
ดุสิต  มูลหลา 
สุริยา  ศรีกุฏ 
เสมือน  นาอุดม 
ไสว  ศรีอุน 
สุวรรณ  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
บุญถัน  นาอุดม 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สํารอง  ปตตาทานัง 
สมพร  บุญประสพ 
นนทกานต  นาอุดม 
บุญยม  หนนูา 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
นราศักดิ์  พิมสาร 
โสพิน  แกวอุดร 
พรจิต  สนอุป 
นิรดาพร  ปสสา 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
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ผูไมมาประชุม 
๑. นายสถิตย  อันนารี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
๒. นางกนกนาถ  จันทรสี   สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
๓. นายสุพจน  ทิพวัฒน  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 
๔. นายจํานงค  หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  ( ไปราชการ ) 

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    หัวหนาสํานักงานปลัด 
 ๖. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง  ผูอํานวยการกองชาง 

๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหนาสวนการเกษตร 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๒ คนครบองคประชุม 
 นายกิตติศักด์ิ     ศรีโยธา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาน
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีมติใหกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี 
๑/๒๕๖๐ เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
ใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๐ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายจํานงค  หนายโสก เลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ติดราชการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง ท่ีสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน กรุงเทพฯ ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายกําหนด สภาฯเราตองดําเนินการเลือกเลขานุการ
สภาฯทําหนาท่ีในการประชุมครั้งนี้กอน รายละเอียดเชิญทานหัวหนาสํานักงานปลัดฯไดชี้แจง  

นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๙ เลขานุการสภาทองถ่ินมีหนาท่ีดังตอไปนี้ (๑) แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคาสั่งของ
ประธานสภาทองถ่ิน (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซ่ึง
เก่ียวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน (๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทํา 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน (๔) เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี (๕) จัดทํารายงานการประชุม
สภาทองถ่ิน (๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถ่ิน แตจะเปดเผยไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก
ประธานสภาทองถ่ิน (๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง (๘) ชวยเหลือประธานสภา
ทองถ่ินในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน (๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืน
ตามท่ีประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรือ
อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราว
นั้น โดยใหนําความในขอ ๑๓ และขอ ๒๖ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวย
วิธีการยกมือ  ขอ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  ขอ ๘ วิธีเลือก
ประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผู
ดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศ
คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหม
เฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก
เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธาน
ท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได
ใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน
ตามจํานวนเทากับจานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” เพียง
บัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” ขอ ๑๘ ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือ
ขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน สาหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน หรือ
ขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

 นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ขอใหทานสมาชิกไดเสนอ และขอผูรับรองดวยครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ผม

ขอเสนอนายวิเชียร  ดวงจุมพล เปนเลขานุการสภาฯครับ 
ผูรับรอง ๑. นายวันชัย  ปุงโพธิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   หมูท่ี ๓ 
  ๒. นายโสพัน  แกวอุดร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   หมูท่ี ๑๐ 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติ 
มติท่ีประชุม : คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญทานวิเชียร  ดวงจุมพล ปฏิบัติหนาท่ีเลขาสภาฯ ในการประชุม

ครั้งนี้ครับ  
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๐  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอ
มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เรื่องท่ี  ๑ : แจงการประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอแวงนอยในสวนท่ีเก่ียวของกับ 
อปท. มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การจัดงานบุญคูณลานสูขวัญขาว อําเภอแวงนอย  ประจําป ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๑๕-๑๖  กุมภาพันธ  
๒๕๖๐  ซ่ึงปนี้ทานนายอําเภอบอกวาขบวนไดจัดสมบูรณ สวยงามกวาปท่ีแลวอีก  สําหรับยอดรายรับ  จํานวน  
๑๖๗,๑๑๐.-   รายจาย  ๘๙,๔๔๙.- บาท  คงเหลือหักคาใชจายแลว  ๗๗,๖๖๑.- บาท    ในนามองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีไดเขารวมงาน   

๒. การรําดอกคูณเสียงแคน ๒๒๐ ป มหานครขอนแกน เนื่องในงานเทศกาลไหม นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว  
และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน  อําเภอแจงใหทองถ่ินจัดนางรําไปรวมแหงละ ๓๐ คน  ซ่ึงอบต.แวงนอย ก็ไดรับความ
รวมมือจากแมบานบานหนองแขมท้ัง ๒ หมูบาน ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาบานหนองแขม ท่ีไดประสานงานนางรําให 
จนสําเร็จลุลวงดวยดี ทานนายอําเภอก็ขอบคุณ และวาไดนางนํารวมงานเกินคาด   

๓. อําเภอไดขอความอนุเคราะหเจาหนาท่ีทองถ่ินทุกแหง ไดปฏิบัติงานท่ีรานธารากาชาด จํานวน  ๙๐ คน   
ในวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐   นายอําเภอขอขอบคุณทุกแหง และในปนี้อําเภอแวงนอยไดสงนางงามไหมเขา
ประกวด  ไดรางวัลรองอันดับ ๑  ทําใหคนรูจักอําเภอแวงนอย อีกทางหนึ่ง ถือวาเปนการประชาสัมพันธบานของเรา 
เพราะมีการโหวตนางงามขวัญใจประชาชน   

๔. การออกหนวยศูนยดํารงธรรมอําเภอยิ้ม.. เคลื่อนท่ี  ในวันท่ี  ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  ไดออกท่ีบาน 
หนองหอย  หมูท่ี ๗  ก็มีสวนราชการตางๆในระดับอําเภอออกมาใหบริการประชาชน  สําหรับสวนของ อบต.แวงนอย ได
แจกเบี้ยยังชีพ ๑ ราย (เพราะเหลือตกคาง) ดานการจัดเก็บภาษีไดดําเนินการครบแลว ขอบคุณทานสมาชิกสภาบาน
หนองหอย ท่ีดําเนินการจัดเก็บภาษีใหไดครบทุกราย   

เรื่องท่ี  ๒. การจัดงานวันทองถิ่นไทย 
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดใหวันท่ี  ๑๘   มีนาคม ของทุกป

เปน “วันทองถ่ินไทย” เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ท่ีไดทรงมีพระ
บรมราชโอการใหยกฐานะตําบลทาฉลอม ข้ึนเปนสุขาภิบาลทาฉลอม  เม่ือวันท่ี ๑๘  มีนาคม  ๒๔๔๘  เปนจุดเริ่มตนของ
การกระจายอํานาจการปกครองใหแกประชาชน ถือเปนการกําเนิดของการปกครองสวนทองถ่ินเปนครั้งแรกในประเทศ
ไทย  อําเภอแวงนอย ก็ไดกําหนดจัดงานวันทองถ่ินไทยในวันเสารท่ี ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๐  โดยมีกิจกรรม คือ 

ภาคเชา     
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี ๕  โดยวางพานพุมดอกไมสดถวายราช

สักการะ    อานสารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันทองถ่ินไทย ป ๒๕๖๐    ในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญ 
ทานคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานและลูกจางในสังกัด เขารวมโดยพรอมเพรียงกัน  การแตงกาย เครื่องแบบปกติ
ขาว ไวทุกข หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

 
 

 
 
 
 



 
-๕- 

ภาคกลางวัน   
การแขงขันกีฬาโดยแบงเปน ๒ ทีม  ตามแนวแบงเขตถนนเมืองพล-ชัยภูมิ(ดานทิศเหนือ-ทิศใต)   ทีมเอ  

ประกอบดวย  ทต.แวงนอย/ทต.กานเหลือง/อบต.ทานางแนว ทีมบี   ประกอบดวย  อบต.แวงนอย/อบต.ทางขวาง/ 
อบต.ทาวัด/อบต.ละหานนา  รายละเอียดไดสําเนาแจงทุกทานแลวนะคะ  สําหรับเสื้อนักกีฬามารับท่ีสนาม รร.ชุมชน
บานโคกสี ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐     

เรื่องท่ี  ๓. การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.  ประจําป ๒๕๖๐     
การจัดพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ประจําป ๒๕๖๐  วันพุธท่ี  ๒๒  มีนาคม   ๒๕๖๐  ณ สนาม

หนาท่ีวาการอําเภอแวงนอย  เวลา ๐๘.๐๐ น.  โดยมอบใหทุก อปท. นํา อปพร. ในสังกัด  เขารวมพิธีสวนสนามจํานวน
แหงละ  ๕๐  นาย  จะดําเนินการฝกซอมใหญการเดินสวนสนามในวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ซ่ึงงานปองกัน ก็จะ
ดําเนินการแจงใหสมาชิก อปพร. ไดเขารวมงานในครั้งนี้ก็ขอเชิญทานสมาชิกรวมเปนเกียรติตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.เปนตน
ไป สําหรับเรื่องแจงเพ่ือทราบก็มีเทานี้คะทานประธานฯ 

นายกติติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีทานใดจะสอบถามไหมครับ ถาไมมี ตอไประเบียบวาระท่ี ๒ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ มีทานใดจะแกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
          นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี
คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม เรื่องท่ี  ๑ : ญัตติพิจารณา
อนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญทานเลขาฯครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล เลขานุการสภาฯ – ในสวนของวาระนี้ขอเชิญหัวหนาสํานักงานปลัดครับ 

         นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่องท่ี  ๑. : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗  สืบเนื่องจาก ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดจัดซ้ือรถยนต
สวนกลาง หมายเลขครุภัณฑ  ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ขฉ ๔๑๐๗ ขอนแกน โดยรถยนตสวนกลางท่ีจัดซ้ือมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชในการติดตอราชการ การรับ-สง คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี เขารวมประชุม/สัมมนา/ อบรม ภายในเขต
จังหวัด การรับ-สงคณะกรรมการท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย และใชในการบรรทุกวัสดุ/ 
อุปกรณตางๆ กรณีท่ีตองจัดกิจกรรม/โครงการนอกสถานท่ีสํานักงาน  เพ่ือใหรถยนตสวนกลางใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสวนควบรถยนตสวนกลาง ๑. จัดซ้ือพ้ืนปูกระบะไล
เนอร ๒. จัดซ้ือกันชนทาย  เหตุผลความจําเปนในการดําเนินการจัดซ้ือพ้ืนปูกระบะไลเนอรเปนการบํารุงรักษาพ้ืนกระบะ
ไมใหบุบงายเวลาใชในการขนสงวัสดุอุปกรณกรณีท่ีตองจัดกิจกรรม/โครงการนอกสถานท่ีสํานักงาน  และการจัดซ้ือกันชน
ทายรถยนตสวนกลางมีวัตถุประสงคเพ่ือลดแรงกระแทกของรถเม่ือเกิดการเฉ่ียวชนชวยใหผูท่ีโดยสารท่ีอยูในรถเกิดความ
ปลอดภัยไดในระดับหนึ่ง แตเนื่องจากการจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว ไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป  ๒๕๖๐ จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายมาดําเนินโครงการ ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
 
 
 

 
 
 



 
-๖- 

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
- เพ่ือจัดซ้ือพ้ืนปูกระบะไลเนอร ไมไดตั้งงบประมาณไว ขอโอนเพ่ิม ๕,๘๐๐.-บาท  
- เพ่ือจัดซ้ือกันชนทาย ไมไดตั้งงบประมาณไว ขอโอนเพ่ิม ๕,๕๐๐.-บาท  

รวมขออนุมัติโอนเพ่ิม ๑๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน) 

โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
โครงการจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง  
เพ่ือจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง เปนรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
๑. เปนกระบะสําเร็จรูป  ๒. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ประต ู
๓. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ) 

 งบประมาณตั้งไว ๗๘๗,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลอืกอนโอน ๑๘๗,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๑๑,๓๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๗๕,๗๐๐.-บาท  

รวมขออนุมัติโอนลด ๑๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน) 
          ระเบียบ/กฏหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  
ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน      
 จึงนําเรียนเสนอสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
 นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีทานใดจะสงสัย หรือสอบถามไหมครับ ถาไมมีผลจะขอมต ิ
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามท่ีทางฝายบริหารได
เสนอโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณ  จํานวน ๒๑ เสียง 
  ไมเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณ  จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง    จํานวน  ๑  เสียง 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๗- 

          นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เรื่องท่ี  ๒ : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๙ ) เชิญหัวหนาสํานักงานปลัดฯ ครับ 
 นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่องท่ี ๒. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยได ต้ัง
งบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏวาคําชี้แจงบางโครงการไดพิมพ
ตัวเลขผิดบางโครงการคําชี้แจงไมตรงตามขอเท็จจริงท่ีจะดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ือใหถูกตองตามระเบียบกฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑.ขอความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาจาน หมูท่ี ๑๐ เชื่อม บานดอนหัน หมูท่ี ๒  บานนาจาน หมูท่ี ๑๐   

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๐๐ ตร.ม. พรอมลงหินลูกรังไหล
ทางกวางขางละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพ้ืนท่ี วางทอ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๖ ทอน และปายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย งบประมาณ ๒๔๓,๙๐๐ บาท  

ขอความใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาจาน หมูท่ี ๑๐ เชื่อม บานดอนหัน หมูท่ี ๒  บานนาจาน หมูท่ี ๑๐   

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๐๐ ตร.ม. พรอมลงหินลูกรังไหล
ทางกวางขางละ ๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพ้ืนท่ี วางทอ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จาํนวน ๖ ทอน และปายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย งบประมาณ ๒๔๓,๙๐๐ บาท  

๒.ขอความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดปาโนนเมืองหลวย บานกุดรู หมูท่ี ๔ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐  ม. ยาว 

๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๘๐  ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ ๐.๕๐ม. หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี และปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย งบประมาณ ๒๒๔,๘๐๐ บาท  

ขอความใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายวัดปาโนนเมืองหลวย บานกุดรู หมูท่ี ๔  
ชวงท่ี ๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐  ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๖๐  ตร.ม.

พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ ๐.๕๐ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  
ชวงท่ี ๒ ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐  ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๒๐  ตร.ม. 

พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ ๐.๕๐ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. 
แวงนอย งบประมาณ ๒๒๔,๘๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 



 
-๘- 

ระเบียบ/กฏหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  

ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน      
 จึงนําเรียนเสนอสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
 นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  มีทานใดจะสงสัย หรือสอบถามไหมครับ ถาไมมีผลจะขอมต ิ
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามท่ี
ทางฝายบริหารไดเสนอโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบอนุมัติใหเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง  จํานวน ๒๑ เสียง 
  ไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง    จํานวน  ๑  เสียง 
นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เรื่องท่ี  ๓ : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรใน

วันผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๖๐ 
 นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่องท่ี  ๓ : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรในวันผูสูงอายุ 
ประจําป ๒๕๖๐ เราตั้งงบประมาณไว ๓๐,๐๐๐ บาท เราจัดเปนประจําทุกป แตในปนี้ทราบวาหลายหมูบานมีกิจกรรม
ในชวงสงกรานตท่ีตองจัดในหมูบานอาจจะมารวมงานไมไดทางคณะผูบริหารจึงนําเสนอขอความเห็นจากสภาวาในปนี้เรา
จะจัดโครงการประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรในวันผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๖๐ หรือไม ถาจัดเราจะจัดอยางไรเหมือน
ทุกปท่ีผานมาไหมก็อยากฟงความเห็นจากทานสมาชิกครับ 
 นายวิเชียร  ดวงจุมพล เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สําหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรในวันผูสูงอายุ เราจัดมาทุก
ป ปนี้หลายหมูบานก็มีกิจกรรม สําหรับทางหนองแขมในปนี้เราจัดงานใหญฉลองศาลาและก็จะจัดรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
วันท่ี ๑๓ ก็อยากจะขอความเห็นบานอ่ืนๆดวยครับ 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ สําหรับใน
ปนี้บานหนองแขมก็ออกตัวแลววามีงานท่ีหมูบาน สําหรับบานโนนข้ีเหล็ก หมูท่ี ๑๑ ก็จะมีผาปาใหญในวันท่ี ๑๓ ซ่ึงก็ตอง
เตรียมการตอนรับในสวนความพรอมท่ีมารวมงานก็มาไดแตอาจจะไมเยอะ แตถาเราไมจัดก็ดูไมดีเพราะเราจัดมาทุกป ถา
จัดเราจัดใหกระชับเวลาไดไหมไมตองมีการแสดงยืดยาวก็ขอแสดงความคิดเห็นเทานี้ครับ 
 นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ผม
เสนอใหคงไว ในชวงนี้เขาเนนดานผูสูงอายุ ใหจัดกิจกรรมหรือสงเสริมผูสูงอายุ ทุกหมูบานก็จัดแตผมอยากให อบต.จัด
กิจกรรมเหมือนเดิมเปนการสงเสริมประเพณีอันดีงามเราจัดมาตลอดอยูแลว แตผมก็อยากใหขอลดกิจกรรมของผูสูงอายุ
ใหเวลากระชับเหมือนทานพรจิตเสนอ 
 นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับโครงการนี้
ผมก็อยากจะใหจัดเหมือนเดิม ในสวนของบานหนองแขมก็ตามท่ีทานเลขาไดชี้แจงวาไมสามารถมารวมกิจกรรมไดท้ังสอง
หมูบานเพราะวางานเยอะงานฉลองศาลางานใหญครับ ในปนี้ก็ขอตัวครับ 
 

 
 
 
 



-๙- 

 นายโสพิน  แกวอุดร ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมก็ขอเสนอใหจัด
เหมือนเดิม ทุกหมูบานก็จัดแตเราก็ตองระดมผูสูงอายุมารวมงานเหมือนเดิม ก็เสนอใหจัดเหมือนเดิมครับ 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ –เราจะจัดในวันไหนถาตรงกันเราเลื่อนไดไหมเชนจัดวันท่ี ๑๐,๑๑ ไดไหม 
 นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรในวันผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมอนุรักษประเพณีอันดีงาม ซ่ึงชวงนี้ก็จะมี
ลูกหลานท่ีไปทํางานนอกพ้ืนท่ีกลับมาบาน ทุกปการดําเนินโครงการเราจะมีการประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี การแสดงของ
ผูสูงอายุ การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ ซ่ึงเราตองดําเนินกิจกรรมใหครบถวนจึงจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและนํา
ภาพกิจกรรมท่ีเราดําเนินการประกอบการเบิกจาย ในสวนของหวงเวลาวันท่ี ๑๒ ก็จะเปนหวงของวันสงกรานตถาเราจัด
เราจะจัดวันท่ี ๑๒ เมษายน  
 นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.  – ขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมของ
ผูสูงอายุ ในสวนของผมก็เห็นวาวันท่ี ๑๒ เมษายน เปนหวงเวลาท่ีเหมาะสม เพราะถาไปจัดในหวงท่ีไมใชเทศกาล
สงกรานตถาหนวยตรวจสอบมาตรวจอาจจะมีปญหาได 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ – เทาท่ีผมฟงในสวนของทางเจาหนาเปนหวงในเรื่องของผูเขารวมถาเรา
จัดแลวไมมีผูเขารวม 
 นายสม  นาแพง ส.อบต.หมูท่ี ๗ – ผมขอแสดงความคิดเห็นวาบานไหนท่ีมีความพรอมท่ีจะเขารวมก็ขอใหนํา
ผูสูงอายุมาเขารวมตามเปาหมายท่ีโครงการกําหนด ในสวนบานไหนท่ีมีงานหรือกิจกรรมตรงกับวันท่ี ๑๒ เมษายน ไม
สามารถมารวมงานไดก็ไมเปนไรปหนาเราคอยนําเขามารวมใหม เราก็จะไดกลุมผูสูงอายุตามเปาหมายท่ีเรากําหนดครับ 
 นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติก็ขอสรุป
นะครับโครงการประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรในวันผูสูงอายุ ปนี้เราก็จัดเหมือนเดิมในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
บานไหนท่ีมีความพรอมก็ขอใหนําผูสูงอายุมารวมงานตามเปาหมายท่ีโครงการกําหนดไว สวนบานท่ีไมสามารถมารวมงาน
ไดก็ไมเปนไรนะครับนี้หนาเราก็นํามารวมโครงการใหมซ่ึงเราก็จัดเปนประจําทุกปครับ ในสวนของกิจกรรมในวันนั้นมี
อะไรบางเราก็จะแจงประสานทานสมาชิกอีกครั้งครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานพรจิตครับ 
นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดฯ  – ในสวนของผมก็อยากจะขอรายงานการจัดโครงการฝกอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีเราไดจัดเม่ือ
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ท่ีผานมาในสวนผูท่ีเขารวมโครงการท้ังหมดจํานวน ๕๕ คน ระยะเวลาท่ีเราจัดก็มีการอบรมท่ี 
อบต.แวงนอย ไดเชิญวิทยากรคือ เกษตรอําเภอแวงนอย นายประกอบ สิงหหลง ทานก็มาใหความรูเก่ียวกับการดําเนิน
ชีวิตตามรอยพอและเศรษฐกิจพอเพียง  ในสวนของวันท่ี ๘-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ทางคณะศึกษาดูงานไดเดินทางเขา
ถวายความอาลัยกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซ่ึงก็ถือวาเปนครั้งหนึ่งในชีวิต
ท่ีเราไปสักการะพระบรมศพรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอปวงชนชาวไทย หลังจากนั้นก็เดินทางไปศึกษาดูงานท่ี
จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาวคุงกระเบน  ในสวนท่ีเราไปศึกษาดูงานตรงนั้นมีสิ่งท่ีเรา
สามารถนํามาปรับใชไดนะครับ นั่นคือการบริหารจัดการของเขา การบริหารจัดการจากพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมมีการดําเนินงาน
กันยังไง จนทําใหเปนพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ เราก็ไดเรียนรูในสวนของตรงนั้นนะครับ สิ่งท่ีผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดรับก็ไดรู
ปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เปนการเสริมสรางความรูและเปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเก่ียวกับการอบรม 

 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

สัมมนานะครับ งบประมาณท่ีเราตั้งขอบัญญัติไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้เราใชงบประมาณไป ๑๓๑,๔๕๐ บาท นะครับ ก็
ถือวาเปนการประหยัดงบประมาณรายจายของเราในสวนท่ีเราไดดําเนินโครงการในครั้งนี้ครับ ในสวนของผมก็มีเรื่องนํา
ชี้แจงเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญทานพรจิตครับ 
นายพรจิต สนอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑  - ก็อยูในระเบียบวาระอ่ืนๆนะครับ ผมอยากจะสอบถามฝายบริหารคือ

เดี่ยวนี้โครงการไฟฟาขยายเขตและโครงการไฟฟาแสงสวาง เราสามารถทําไดไหมครับหรือวายังทําไมได ถาทําไดจะมีการ
ดําเนินการในชวงไหนครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่ีทานหัวหนาสํานักไดพูดไปแลวนะครับ เรื่องทัศนศึกษาในสวนท่ีไป
ไหวพระบรมศพนะครับ คือผมไมไดไปดวย แตในสวนเกษตรท่ีไดจัดไปทัศนศึกษาท่ีมหาสารคามผมประทับใจวิธีการปลูก
ผักปลอดสารพิษของเขาคือเขาไมไดรดน้ําตอนปลูก มันก็ถูกของเขานะครับ เขาบอกวาอีกวันรุงข้ึนตอนเย็นแลวคอยรดน้ํา
นะครับ เราก็ไดความรูตรงนี้นะครับ และวิธีการทําปุยหมักชีวภาพในสวนนี้จะดีมากๆเลยนะครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญทานสํารองครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ - เรียนทานประธาน ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกทุกทานนะครับ 

เรื่องอ่ืนๆ คือผมอยากจะเสนอในเรื่องถนนนะครับของหมูบานดอนหัน ตอนนี้ถนนเสนหลังหอประปานะครับ ตรงทางโคง
ไปทางบานผมทอท่ีเราทําระบายน้ําลงนาพอแถมมันอยูลึกเขาไปของถนนคอนกรีต คสล. ของเราพอดีน้ําระบายจาก
ขางบนฝนตกหรือคนใชน้ําในหมูบานมันไหลกัดเซาะดินท่ีเทคอนกรีตนะครับ มีหูชางอยูแตน้ําเซาะดินลงไป เดี่ยวนี้
คอนกรีต คสล.มันหักมาทับทอนะครับ เวลามีรถวิ่งไปเม่ือกอนมันก็กวางอยูนะครับ วิ่งไดแตเดี๋ยวนี้วิ่งลําบากแลวแมแตรถ
รับสงนักเรียนก็ยังวิ่งลําบากนะครับ ก็เปนความเดือดรอนของชาวบานนะครับ ผมก็เรียนใหทานคณะผูบริหารและ
ผูอํานวยการกองชางไดรับทราบนะครับ ผมจะใหทานบุญยม ทําหนังสือเขามาและก็ขอความกรุณาไปปรับปรุงแกไขและ
ซอมแซมใหดวยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณ ไปทางนายก ฝายบริหาร ทานประธานสภาฯ ทานเลขาสภาฯ และเจาหนาท่ี
ทุกทาน หวังวาจะไดรับความรวมมือจากทานเชนเคยนะครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญทานโสพิน 
นายโสพิน  แกวอุดร ส.อบต.หมู ท่ี ๑๐  - กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพและทานคณะผูบริหารและ         

ทานสมาชิก ในวาระเรื่องอ่ืนๆ พรุงนี้เปนวันทองถ่ินไทยนะครับ พอดีมีการจัดกิจกรรม เรื่องการแขงขันกีฬาดวยนะครับ 
ผมก็มีรายชื่ออยูในการแขงขันกีฬา ผมอยากจะถามคณะผูบริหารเรื่องการแตงกายนะครับ เราจะใสชุดยังไงมาครับ ผม
อยากเรียนถามรายละเอียดนะครับ เรื่องตอมา เรื่องไฟฟาขยายเขตแสงสวางสาธารณะครับ ท่ีทานพรจิตไดพูดมาแลวนั้น 
ดําเนินการไดหรือยังครับ ในเรื่องของไฟฟาขยายเขตแสงสวางตามท่ีเราไดรับเสนอเขาสูสภาฯ ในแตละหมูบานขอเรียน
ถามนะครับ จะดําเนินการไดหรือไมครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญทานรองชัยวัฒนครับ 
นายชัยวัฒน  ทองนอย รองนายก อบต.แวงนอย  - ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของไฟฟาขยายเขตหรือ

ไฟฟาแสงสวางตามระเบียบเราตองอุดหนุนการไฟฟาใหเปนผูมาดําเนินการให โดยใหออกสํารวจและประมาณการมาให
ทางอบต.เราก็จะไดนําเขาบรรจุไวในแผนพัฒนาและก็นํามาตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายในหมวดเงินอุดหนุน
และแจงไฟฟาใหมาดําเนินการใหเราก็เบิกจาย ในสวนนี้เราตองใหการไฟฟาสํารวจและประมาณการมาใหเราเขาบรรจุไว
ในแผนกอนครับจึงจะสามารถดําเนินการไดครับ ก็ขอเรียนชี้แจงทานสมาชิกทราบครับ  สําหรับเรื่องของทานสํารอง ผมก็
ขอเปนเอกสารเขียนหนังสือเขามาพรอมรูปถายประกอบ วามีความชํารุดอยางไร เสียหายมากนอยแคไหนจะไดแจงทาง 
 

 

 

 



 

-๑๑- 

กองชางออกตรวจสอบครับ สําหรับทานโสพินวันพรุงนี้นัดกันเวลา ๐๗.๓๐ น. ชุดสีกากีหรือชุดปกติขาวไวทุกข ในภาค
เชา สําหรับภาคบายเสื้อกีฬาทางทานนายกจะดําเนินการจัดหาใหครับ เราก็มารวมกันแขงขันกีฬาท่ีโรงเรียนชุมชนบาน
โคกสีนะครับ สําหรับโซนของ อบต.แวงนอย มีท้ังหมด ๔ อปท. มี อบต.แวงนอย อบต.ทางขวาง อบต.ละหานนา อบต.
ทาวัด นะครับ ดังนั้นผมก็แจงใหทุกทานไดรับทราบครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกครับ เชิญทานนายกครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. - ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ ผมไดเขารวมประชุมกับเจาหนาท่ี

และนายกทุกแหงเขารวมประชุมเรื่อง สถานท่ี อาหาร และเตนท ในเรื่องอาหารก็ อปท.ละ ๒,๐๐๐ บาท นํามา
รับประทานรวมกัน สถานท่ีโรงเรียนชุมชนบานโคกสี  สวนเต็นท อบต.แวงนอยเราก็มี ๑ เต็นทครับ ผมก็ขอเชิญทาน
สมาชิกทุกทานไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวยนะครับ 

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญทานรองปลัด 
นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัด  - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเรื่อง

สถานท่ีเห็นทานนายอําเภอลงในไลนวาขอเปลี่ยนเปนโรงเรียนชุมชนบานโคกสี จากเดิมท่ีใชโรงเรียนแวงนอยศึกษา นะคะ 
สวนเสื้อทีม A ท่ีแบงสาย มี เทศบาลตําบลแวงนอย เทศบาลตําบลกานเหลือง และ อบต.ทานางแนว นะคะ ของทีม B ก็
จะเปน อบต.แวงนอย อบต.ทางขาวง อบต.ละหานนา อบต.ทาวัด นะคะ ทานนายกทานก็สนับสนุนเสื้อกีฬาจํานวน ๗๕ 
ตัว นะคะ ทางอําเภอก็แจงทุกแหงใหเตรียมอาหาร น้ําดื่มไปใหพรอมนะคะ สวนกีฬา กีฬาฟุตบอลชาย ๔๕ ปข้ึนไป และ
ไมจํากัดรุน และฟุตบอลหญิง ๔๕ ปข้ึนไป และไมจํากัดรุน สวนกีฬา VIP ก็จะเปนผูบริหารและสวนราชการอําเภอ แลวก็
มีกีฬามหาสนุก และกีฬาพ้ืนบาน เอา อปท.ทุกแหงมาแขงขันกันนะคะ  

นายกิตติศักดิ์     ศรีโยธา ประธานสภาฯ –  ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับทานนายก และทานหัวหนาสวน
ราชการและทานสมาชิก ท่ีใหความรวมมือในการประชุมสภาฯในครั้งนี้ ก็ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอปดการประชุมสภา
ครับ 

 
- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 

 

                                                       (ลงชื่อ) วิเชียร  ดวงจุมพล           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายวิเชียร  ดวงจุมพล ) 

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

 

 



-๑๒- 
 

(ลงชื่อ)     วิเชียร  ดวงจุมพล                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)       สุพจน  ทิพวัฒน                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน  ทิพวัฒน) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุน                        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


