
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

สมัยสามัญที ่๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร ์ ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
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นางนิรดาพร  ปัสสา 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายบุญยม  หนูนา 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นางกนกนาถ  จันทร์สี 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสม  นาแพง 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

นิรดาพร  ปัสสา 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ดุสิต  มูลหล้า 
สุริยา  ศรีกุฏ 
นนทกานต์  นาอุดม 
เสมือน  นาอุดม 
บุญยม  หนูนา 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
นราศักดิ์  พิมสาร 
กนกนาถ  จันทร์สี 
สถิตย์  อันนารี 
สุวรรณ์  นาอุดม 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สม  นาแพง 
บุญถัน  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
จ านงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสมคิด  ข าโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
๒. นายไสว  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
๓. นางประยัติ  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
๔. นายสมพร  บุญประสพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าส านักปลัด 
๗. นายคชา  วาระเพียง    ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ๘. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

๑๐. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๘ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง  เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑ มี
ก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ นายเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ทีป่ระชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ 
๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
 



-๓- 

เรื่องที่  ๑ รายงานผลการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบ
และเข้ามาร่วมงานในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนั้นเรามีรายรับรวมทั้งสิ้น ๖๗,๙๔๘.๐๐ บาท และมีรายจ่าย
จ านวน ๔๘,๓๖๘.๐๐ บาท มีเงินคงเหลือเข้ากองทุนเราในปีนี้จ านวน ๑๙,๕๘๐.๐๐ บาท ก็จะได้น าเข้าฝากบัญชีกองทุน
เราไว้ครับ 

เรื่องท่ี ๒ รายงานผลการรับชื้อขยะประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราได้
จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิตในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และด าเนินออกรับชื้อขยะโดย
คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านในสัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือนนั้น  จึงขอรายงานผลการรับซื้อขยะของเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
รวมเงินรายรับที่เราขายได้ทุกหมู่บ้านจ านวน ๘๘,๖๗๘.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก
กองทุนที่ขอเบิก รวมงบประมาณเบิกจ่ายจ านวน ๒๔,๘๖๘.๐๐ บาท น าเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนประจ าเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๓,๘๑๐.๐๐ บาท  รวมเงินในบัญชีกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต อบต.แวงน้อย ณ เดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๗๑๒.๑๒ บาท ซึ่งเมื่อมีกรณีสูญเสียชีวิตในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จ่ายค่าฌาปนกิจ
สงเคราะห์จ านวน ๗๒๙*๒๐ เป็นเงิน ๑๔,๕๘๐.๐๐ บาท 

เรื่องที่ ๓ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ท้องถิ่น
แต่ละแห่งตั้งจุดบริการประชาชนที่เดินทางไปมา ก าหนดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑-วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในส่วน 
อบต.แวงน้อย เราก็จะตั้งจุดตรวจที่ถนนหน้าส านักงานฯก็จะได้เชิญ อปพร.มาก าหนดการอยู่เวรยามเพ่ือเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ ก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในเรื่องของการเมาไม่ขับของพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน 
และได้ขอความร่วมมือผู้น าหมู่บ้านได้จัดตั้งด่านชุมชนเพ่ือป้องปรามลูกหลานพ่ีน้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านครับ 

ส าหรับผมก็มีเรื่องแจ้งทราบเพียงเท่านี้ครับ  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  ต่อไประเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม รายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีท่านใดจะ
แก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

มติทีป่ระชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
         นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  รายงานงบ
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ ) เชิญท่านเลขาครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ส าหรับ เรื่องที่ ๑  :  รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ ) ก็เชิญผู้อ านวยการกองคลังแจ้งที่ประชุมทราบ
ครับ  
           นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
ทรัพย์สิน ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน ๑๕,๘๗๘,๔๐๐.๙๙ บาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร ๓๕,๕๐๐,๒๖๐.๔๑ บาท 



-๔- 
 
 ลูกหนี้เงินยืม ๒๐,๕๐๐ บาท ลูกหนี้ค่าภาษี ๗๗.๐๘ บาท ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน ๗๓๙,๕๐๐ บาท รวมสินทรัพย์ 
๓๖ ,๒๖๐,๓๓๗.๔๙ บาท หนี้สินและเงินสะสม  ทุนทรัพย์สิน  ๑๕,๘๗๘,๔๐๐.๙๙ บาท  รายจ่ายค้างจ่าย 
๑,๕๒๖,๑๑๗.๕๘ บาท รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาทเงินรับฝาก ๑,๗๒๑,๔๑๗.๒๑ บาท รวมหนี้สิน 
๓,๒๖๘,๐๓๔.๗๙ บาท เงินสะสม เงินสะสม ๑๗,๐๗๗,๙๖๙.๑๒ บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม ๑๕,๙๑๔,๓๓๓.๕๘ บาท 
รวมเงินสะสม ๓๒,๙๙๒,๓๐๒.๗๐บาท รวมหนี้สินและเงินสะสม ๓๖,๒๖๐,๓๓๗.๔๙ บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมสภาฯครับ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ งบรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ค่ะ 
           นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ผมขอเสริมในส่วนของลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนเรามีหนี้ค้าง
ช าระจ านวน ๗๓๙,๕๐๐ บาท  ซึ่งทาง สตง.ได้ออกรายงานข้อทักท้วงให้ทาง อบต.ชี้แจงเพราะนานมากแล้วไม่ยอมจ่าย
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ก็มี ๒๕๕๑ ก็มี ทางผมและท่านนายกก็ได้เข้าไปชี้แจงเขาบอกว่ามันท าให้ราชการเสียหายเพราะเป็น
เงินทุนหมุนเวียนผมก็อธิบายว่าเราไม่ได้ละเลยได้มีหนังสือแจ้งให้มาช าระ และได้แจ้งทางอ าเภอแวงน้อยให้มาไกล่เกลี่ย 
เขาบอกว่าท าไมไม่ฟ้องผมบอกว่าเราได้ไปปรึกษากับอัยการแล้วก็อยากจะให้ไกล่เกลี่ยให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าฟ้อง
ค่าใช้จ่ายผู้ถูกฟ้องก็ต้องเพ่ิมภาระเข้ามาอีก ซึ่งทาง สตง.เขาบอกว่ามันนานแล้ว เช่น กลุ่มเย็บผ้าบ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ ที่มี
นางธาราทิพย์  คุณวันดี เป็นประธานกลุ่มค้างตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ตอนนี้ค้างอยู่ ๒๒,๑๐๙ บาท  กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้าน
โนนศิลา หมู่ที่ ๙ นายเสมือน  นาอุดม ประธานกลุ่ม ค้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 
นายบุญมี  นาเม็ง ประธานกลุ่ม ค้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๔  ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ช่วยเร่งรัดติดตามกลุ่มที่ค้างจ่ายอยู่
ให้น ามาจ่ายและก็สามารถกู้ออกไปหมุนเวียนได้อีกเพียงแต่ต้องน าเงินที่ค้างจ่ายมาจ่ายก่อน 
            นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ -  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มี  
เรื่องที่ ๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ เชิญท่านเลขาครับ 
            นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ   – ครับ เรื่องที่ ๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ ซึ่งก าหนดว่ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เชิญหัวหน้าส านักปลัดฯได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
สภาฯทราบครับ 
   นายสุภาพ  ว่องไว หัวหน้าส านักปลัดฯ  – เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยกราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ ซึ่ง
ก าหนดว่ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน 



-๕- 

ธันวาคมของทุกปี  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาฯ โดย
คณะกรรมการได้จัดท ารายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พิจารณาและได้น าเสนอรายงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในส่วนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามเราได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯได้
ศึกษาไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งผมขอสรุป ดังนี้  ส่วนที่ ๑ จะเป็นบทน า ข้อมูลทั่วไป ระเบียบกฎหมายต่างๆ 
ส่วนที่ ๒ จะเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ส่วนที่ ๓ จะเป็นผลการด าเนินงาน 
การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑–๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูเอกสารรายงานฯ ประกอบครับ 
          ซ่ึงจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามได้เสนอปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
- ปัญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน  มีดังนี้ 

ปัญหา 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงนิอุดหนุนทั่วไปจาก

รัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าใหไ้ม่

สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒) ในแต่ละหมูบ่้านมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้หมด 

๓) ประชาชนมคีวามตอ้งการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 

๔) อ านาจหนา้ที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด   

อุปสรรค 

๑. เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นบ่อยครั้ง  

- ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 

 ๑. การจัดท าแผนพัฒนามีการบรรจุโครงการไว้มากเกินไปโดยไม่มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญท าให้ไม่

สอดคล้องกับงบประมาณที่มจี ากัดควรจะมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญในการพัฒนาไว้ 

 ๒. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบางครั้งเกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องดูว่าโครงการ

บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องด าเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความล่าชา้ในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดรอ้นของประชาชน 



-๖- 
 

 ๓. โครงการด้านการส่งเสริมการเกษตรมีน้อยมากทั้งที่ข้อเท็จจริงพื้นที่ อบต.แวงน้อย ส่วนใหญ่ท า

การเกษตร ควรจะพิจารณาบรรจุโครงการสง่เสริมการเกษตรให้มากกว่านี้  

 ก็ขอน าเรียนเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 
           นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ -  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มี  
เรื่องที่ ๓  แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ) เชิญท่านนายกครับ   

 นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.  – เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย กระผม  นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในนามผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ไว้เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่ง
เป็นการแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยกระผมได้มีนโยบาย ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้มุ่งเน้น   ที่จะพัฒนาองค์กร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และยึดหลักในการบริหารงานโดยใช้หลัก ๔  ป ในการ
บริหารงาน คือ ๑. โปร่งใส/๒.เป็นธรรม/๓.ประหยัด/ ๔.ประสิทธิภาพ และใช้หลักในการท างาน ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่วางไว้ และ
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และการตรวจสอบ  กระผมจึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  โดยสรุปดังนี้  

สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
สรุปงบประมาณรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง     ๑๖๒,๐๑๓.๒๖.-บาท   
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้           ๑๘,๒๓๖,๖๘๕.๓๕.-บาท 
รายได้จากค่าธรรมเนียมในอนุญาตและค่าปรับ  ๑๔๕,๕๘๖.๔๐.-บาท 
รายได้จากทรัพย์สิน     ๒๓๔,๕๑๒.๓๑.-บาท 
รายได้เบ็ดเตร็ด      ๒๖๔,๒๓๙.๐๐.-บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       ๒๐,๐๔๓,๙๓๑.๐๐.-บาท  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       ๒๒,๐๖๗,๗๔๓.๑๖.-บาท  
สรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
รายจ่ายงบบุคลากร                                ๑๑,๓๐๑,๘๐๑.๐๐.-บาท 
รายจ่ายงบด าเนินงาน      ๖,๓๙๗,๙๒๓.๗๙.-บาท   
รายจ่ายเพื่อการลงทุน                           ๓,๘๗๑,๕๓๖.๐๐.-บาท   
รายจ่ายงบกลาง                                      ๑๑,๓๓๐,๗๖๗.๐๐.-บาท    
รายจ่ายเงินอุดหนุน                              ๑,๐๙๔,๓๙๗.๘๗.-บาท     
รายจ่ายอ่ืนๆ            ๑๕,๐๐๐.๐๐.-บาท                 

ส าหรับโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการตามนโยบายได้จัดท ารายละเอียดไว้ในเล่มผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงต่อสภาฯ แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย  
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๑. นโยบายด้านการเมือง/การปกครอง 
๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๓. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
๖ นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ  
๗. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
๘. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑๐. ด้านอื่น ๆ เช่น จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนโดยมุ่งเน้น
ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก,จัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในต าบล 
 โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ๔. การบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ ๕. การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ ๖. การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ ๗. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่แจกให้ท่านสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯครับ  

ท้ายสุดนี้  กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ตลอดจนข้าราชการ  พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระผมและ
คณะบริหารในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  ให้ส าเร็จไปได้ด้วยดีตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  และหวังว่าเรา
จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยของเราให้เจริญก้าวหน้าร่วมกันต่อไป  ผมในนามผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขอขอบคุณทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไป 
เรื่องท่ี ๔ : พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนต าบล  แวงน้อย (ตาม
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑) ข้อ ๒๒/๒) เชิญท่านเลขาครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - ส าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับ
เพ่ิมเติม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑. ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๓๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งให้
จัดท าโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้างทางให้มีความสวยงาม โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่โครงการดังกล่าวไม่มีปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถโอนงบประมาณมาด าเนินการได้  

๒. หนังสือที่ ขก ๐๐๓๐.๒/ว ๒๙๒๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งการช าระเงินสมทบกองทุนทดแทน
ประจ าปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยต้องโอนงบประมาณเบิกจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ และไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑)  

ข้อ ๒๒/๒) ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ทั้งสองโครงการเป็นโครงการนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการเพ่ิมเติมแผน ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติในการเพ่ิมเติมแล้วจึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไปครับ ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมเล่มที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
แล้วครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไป 

เรื่องที่ ๕ : พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ (๒) ) สืบเนื่องจาก ตามท่ี สภา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๑ และสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ซึ่งจากการ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้เข้าประชุมฯ ปรากฏว่า นางกนกนาถ  จันทร์สี  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕ ไม่มาประชุมทั้งสามครั้งติดต่อกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง
เมื่อ (๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยได้มีหนังสือแจ้งให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นกรณีขาดประชุมสภาฯติดต่อกันสามครั้ง ตามหนังสือที่ ขก 
๘๖๘๐๖/๓๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นางกนกนาถ  จันทร์สี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่
ที่ ๕  ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นกรณีขาดประชุมสภาฯติดต่อกันสามครั้ง ตามหนังสือรับสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  จึงต้องเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยพิจารณาตั้งกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นการขาดประชุมสภาฯติดต่ อกันสามครั้งของนาง
กนกนาถ  จันทร์สี ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ก าหนดไว้ในหมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ (๒) 
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน ๓ -๗ คน  
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภา
ท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น
เป็นกรณีเศษ  ข้อ ๑๐๗ การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ๑) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้  ๒) ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง ๓) การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ก็ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอจ านวนคณะกรรมการวิสามัญครับ  
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอคณะกรรมการวิสามัญจ านวน ๗ ท่านครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – การคัดเลือกเราจะเลือกทีละคนไปจนครบนะครับ ต่อไปขอเชิญท่าน

สมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อครับ คนที่ ๑ ครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ 
ผู้รับรอง    ๑.นายสม  นาแพง  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
  ๒.นายสุริยา  ศรีกุฎ  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ นายวิเชียร  

ดวงจุมพล  เป็นกรรมการวิสามัญคนที่ ๑ ครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อครับ คนที่ 

๒ ครับ 
นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ครับ 



-๑๐- 
 
ผู้รับรอง    ๑.นายบุญถัน  นาอุดม  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
  ๒.นายสุวรรณ์  นาอุดม  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ นายส ารอง  

ปัตตาทานัง  เป็นกรรมการวิสามัญคนที่ ๒ ครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อครับ คนที่ 

๓ ครับ 
นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – ผมขอเสนอ นายสุริยา  ศรีกุฎ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ครับ 
ผู้รับรอง    ๑.นายส ารอง  ปัตตาทานัง  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
  ๒.นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์   ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ นายสุรอยา  

ศรีกุฎ  เป็นกรรมการวิสามัญคนที่ ๓ ครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อครับ คนที่ 

๔ ครับ 
นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – ผมขอเสนอ นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ครับ 
ผู้รับรอง    ๑.นายส ารอง  ปัตตาทานัง  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
  ๒.นายสุริยา  ศรีกุฎ  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ นายบุญถัน  

นาอุดม  เป็นกรรมการวิสามัญคนที่ ๔ ครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อครับ คนที่ 

๕ ครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ 
ผู้รับรอง    ๑.นายสม  นาแพง  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
  ๒.นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ นายวันชัย  

ปุ้งโพธิ์  เป็นกรรมการวิสามัญคนที่ ๕ ครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อครับ คนที่ 

๖ ครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – ผมขอเสนอ นายสถิตย์  อันนารี  ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ครับ 
ผู้รับรอง    ๑.นายบุญยม  หนูนา   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
  ๒.นายส ารอง  ปัตตาทานัง   ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 



-๑๑- 
 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ นายสถิตย์  

อันนารี  เป็นกรรมการวิสามัญคนที่ ๖ ครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อครับ คนที่ 

๗ คนสุดท้ายครับ 
นายสุริยา  ศรีกุฎ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – ผมขอเสนอ นางดุสิต  มูลหล้า  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ครับ 
ผู้รับรอง    ๑.นางจินตนา  กุลสุวรรณ์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 
  ๒.นางส าเริง  ปัสสา    ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบ นางดุสิต  

มูลหล้า  เป็นกรรมการวิสามัญคนที่ ๗ ครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ผมขอสรุปนะครับคณะกรรมการวิสามัญท่ีสภาฯคัดเลือกเพ่ือ

พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นกรณีขาดประชุมสภาฯติดต่อกันสามครั้งของสมาชิกสภาฯ ประกอบด้วย  
๑.นายวิเชียร  ดวงจุมพล ๒.นายส ารอง  ปัตตาทานัง ๓.นายสุริยา  ศรีกุฎ ๔.นายบุญถัน  นาอุดม ๕.นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์  
๖.นายสถิตย์   อันนารี ๗.นางดุสิต  มูลหล้า จ านวน ๗ ท่านครับ 
 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - ผมก็จะได้นัดคณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือด าเนินการต่อไปครับ 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไป 
เรื่องท่ี ๖ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ) เชิญท่านเลขาครับ 

   นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับเรื่องที่ ๕ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ) ซึ่ง ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได ้ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกก าหนด กี่สมัย แต่ละสมัยเวลาใด ครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – เชิญท่านส ารองครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 

กระผมขอเสนอ ดังนี้  ก าหนด  ๔  สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒   



-๑๒- 
 

สมัยสามัญที่  ๒ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ สมัยสามัญที่  ๓ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่
วันที่   ๙ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ และสมัยสามัญที่  ๔ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านส ารองเสนอโปรดยกมือครับ  

มติทีป่ระชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๘  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในส่วน

ของผมก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางอบต.จะจัดพิธีบวงสรวงศาลปู่ตาที่คุ้มครองดูแลเรามา
ตลอดปี ช่วงเช้าท าพิธีบวงสรวง  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์ถวายของเซ่นไหว้ก็แจ้งที่ ผอ.กองการศึกษา
หรือถ้าไม่สะดวกบริจาคเป็นเงินเพ่ือให้ทาง อบต.จัดซื้อให้ก็ได้  ในช่วงตอนเย็นก าหนดจัดแข่งขันกีฬามหาสนุกเชื่อมความ
สามัคคีภายในหน่วยงานระหว่างคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนท่านสมาชิก
เข้ามาร่วมครับเป็นการฉลองปีใหม่ ตอนค่ าก็มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแบบครอบครัวเป็นการเชื่อมความรักความ
สามัคคีในหน่วยงานเรา 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.  – ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีแล้วกระผมในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และอยากฝากท่านสมาชิกสภาได้เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยเราในทุกๆกิจกรรมที่ทาง อบต.ส่งหนังสือให้ท่านมาเข้าร่วมครับ ในส่วนของเงินเศรษฐกิจชุมชนที่ยังมีลูกหนี้ค้าง
อยู่ก็อยากจะฝากท่านสมาชิกสภาฯที่รับผิดชอบหมู่บ้านที่ยังค้างอยู่ช่วยติดตาม ทวงถามหรือเร่งรัดให้น าเงินมาคืนเพราะ
เราได้รับข้อทักท้วงจากทางหน่วยตรวจสอบแล้ว ถ้ายังล่าช้าอีกก็คงต้องฟ้องร้องคดีตามที่หน่วยตรวจสอบได้แนะน าก็จะ
เป็นการล าบากกลุ่มต่างๆที่ค้างส่งในเรื่องของคดีความอยากฝากท่านสมาชิกสภาฯด้วยครับ 

 นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ตามท่ีทาง 
อบต.ได้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยทางบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ ได้รับ
งบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ า บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าขัง เน่าเสีย ซึ่งโครงการวางท่อระบาย
น้ าสายศาลากลางบ้าน – รอบบ้าน ความยาวโครงการรวม ๓๐๕.๐๐ เมตร ผู้รับจ้างได้มาด าเนินการก่อสร้างบอกว่าแล้ว
เสร็จแต่ปรากฏว่าไม่บรรลุเป้าหมายก่อสร้าง ๒๖๗.๐๐ เมตร  ขาดอยู่ ๓๘.๐๐ เมตร ก็ขอน าเสนอที่ประชุมว่าจะ
แก้ปัญหาอย่างไร 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ปรับ
เกรดช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวไปถึงไหนแล้วเพราะปัจจุบันยังไม่เห็นด าเนินการ การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรก็เรียบร้อย
แล้วอยากให้เร็วกว่านี้ครับ ตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอ
เสริมท่านวันชัย โครงการวางท่อบ้านหนองแขมนั้นผู้รับจ้างท าตามโครงการฯก าหนด  แต่ปัญหาอยู่ที่การวัดพ้ืนที่รางน้ า
จากหน้าวัด วัดได้ ๓๐๕.๐๐ เมตร แต่ส่วนโยธาออกไปวัดประมาณการออกมา ๒๖๗.๐๐ เมตร พอท าจริงๆแล้วเสร็จนั้น
มันไม่ถึงตามเป้าหมาย ปัญหาเกิดแล้วก็อยากให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาโครงการของท่านสมาชิกแต่ละบ้านต้องช่วยกัน 



-๑๓- 

ตรวจสอบเกิดปัญหาหลายบ้านแล้วบ้านกุดรูไม่พอต้องโอนเพ่ิม บ้านหนองแขม ขาด ๓๘.๐๐ เมตร เราได้ประชุม
ประชาคมแล้วเมื่อท าแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายก็ไม่รู้จะตอบพ่ีน้องประชาชนอย่างไร ฝากผู้บริหารก าชับส่วนโยธาตรวจทาน
ให้ดีอย่าให้มีปัญหาขึ้นมาอีก ฝากแจ้งกองช่างด้วยเวลาออกพ้ืนที่ต้องแจ้งสมาชิกเจ้าของพ้ืนที่ด้วย เพราะผิดพลาดหลาย
ครั้งแล้วครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ  สืบเนื่องจากโครงการวางท่อผ่าครึ่งซีกบ้านหนองแขม ความยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร จุดวางท่อก็วางตามแผนผัง ผู้รับ
จ้างก็มาเซ็นสัญญาและเข้าด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ปัญหาคือท าไม่สุด ท าไมท าไม่สุดน้ าจะไหลไปตรงไหน
ชาวบ้านก็ถาม ศักยภาพ อบต.มีแค่นี้หรือ ปัญหาเกิดหลายแห่งแล้ว เช่น บ้านโคกสีถนนคอนกรีตขาดไป ๔.๐๐ เมตร 
ผิดพลาดตรงการเขียนหรือเปล่า ถามก็ยังไม่ยอมรับผิดโยนไป-มา ผมว่าเป็นเพราะศักยภาพในการท างานของคนเราเอง 
งานปรับเกรดก็เหมือนกัน ชาวบ้านร้องเรียนมาก็แจ้งกองช่างออกตรวจสอบ แต่ไม่ออกไปประมาณการขึ้นมาสามแสนกว่า 
ซึ่งเงินเราตั้งไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ผมก็บอกเส้นไหนไม่จ าเป็นก็ตัดออกเอาเฉพาะที่จ าเป็นจริงๆ ก็ตัดออกทีละเส้นปรับ
เกรดให้พอดีกับเงินเช่นบางสายยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ก็ปรับเกรด ๓๐๐.๐๐ เมตร ท าไม่ตลอดสายใครจะเป็นผู้ไปชี้จุดให้
ผู้รับจ้างปรับเกรด ผมบอกว่าให้ตัดออกเป็นเส้นเลย เส้นไหนยังไม่จ าเป็นก็ยังไม่ต้องท าเส้นไหนจ าเป็นก็ปรับเกรดตลอด
สาย จึงท าให้ล่าช้า ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการแต่ไม่ได้ปรับเกรดทุกเส้นนะครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ –  เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 

                                                       (ลงชื่อ)    จ านงค์   หน่ายโสก        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

            (ลงชื่อ)       เสมือน  นาอุดม          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายเสมือน  นาอุดม) 
                                                    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่   
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

(ลงชื่อ)       วิเชียร  ดวงจุมพล                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)        ส ารอง  ปัตตาทานัง                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายส ารอง  ปัตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)       ประยัติ  ศรีอุ่น                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    


