
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันพุธ  ที่  ๑๖  มีนำคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
-------------------------------------------- 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

 

นางสาวบัวลอง  สาคร 
นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางอรทัย  ตะกรุดทอง 
นายสงวน  ลาแอ้น 
นายพิษณุพงษ์  สนอุป 
นายบุญหนา  นาค า 
นายประวัติชัย  ศรีอุ่น 
นายเสรี  นานอก 
นายสุนัน  บุญเรืองศรี 
นายพรจิต  สนอุป 
นายอนุราช  นาดี 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

บัวลอง  สาคร 
เบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
อรทัย  ตะกรุดทอง 
สงวน  ลาแอ้น 
พิษณุพงษ์  สนอุป 
บุญหนา  นาค า 
ประวัติชัย  ศรีอุ่น 
เสรี  นานอก 
สุนัน  บุญเรืองศรี 
พรจิต  สนอุป 
อนุราช  นาดี 
นนทกานต์  นาอุดม 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

( ไม่มี ) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๒. นายอนุศักดิ์  มีทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๓. นายสง่า  เชื้อกุดรู  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๔. นายบุญยม  หนูนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๖. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

-๒- 

 ๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 ๑๐. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 ๑๑. นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๓ คน ครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก ปลัด อบต.  : ท าหน้าที่เลขานุการเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ตามที่ นายอ าเภอแวงน้อยได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้นัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)  และญัตติให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และเรื่องอ่ืนๆ ไปแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕  บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ยื่นญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งเป็นอ านาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ จึงได้มี
หนังสือแจ้งนัดสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวันนี้ 

ผมก็ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ระเบียบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม –ไม่ม-ี  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม –ไม่ม-ี  ระเบียบวาระ
ที่ ๓ กระทู้ถาม –ไม่ม-ี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  ระเบียบวาระที่ ๕ 
เรื่อง เสนอใหม่ เรื่องที่ ๑ ญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙  
เชิญท่านเลขาชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอใหม่ เรื่องที่ ๑ ญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙  สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ว่าได้รับความ 
 
 

-๓- 

เดือดร้อนเนื่องจากถนน หนทางที่สัญจรไปมาช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนสัญจรไปมาล าบากมากอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน และบางหมู่บ้านไม่มีทางระบายน้ าท าให้เวลาฝนตกเกิดน้ าท่วมขังถนนสัญจรไปมาล าบาก 
อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงได้แจ้งกองช่าง
ด าเนินการส ารวจประมาณราคาเพ่ือจัดหางบประมาณมาด าเนินการ และเมื่อตรวจสอบกับข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ 
แล้วปรากฏว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดหางบประมาณและในการจัดหางบประมาณนั้นอันดับแรก  ก็มาดู
งบประมาณที่ตั้งไว้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ประเภทงบกลาง เงินส ารองจ่าย  ตั้งไว้ ๒๑๙,๗๗๒.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  เพ่ือการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพ้ืนที่ต าบลแวง
น้อยเช่นการเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯ และอ่ืนๆ  งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน 



๗๗,๓๕๐.-บาท  ไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  และต้องส ารอง
งบประมาณไว้เพ่ือรองรับการเกิดสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เช่น ภัยแล้ง,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ  ต่อมาก็มาดูการโอนงบประมาณโครงการที่มีเงินเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการมาโอนเพ่ิมเพ่ือด าเนินโครงการ  แต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีเงินเหลือจ่าย และโครงการ
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการทั้งสิ้น เมื่อไม่มีงบประมาณที่โอนจึงได้ตรวจสอบเงินสะสมกับกองคลังว่ามีเพียงพอที่จะสามารถน ามาด าเนิน
โครงการได้หรือไม่ โดยกันเงินรายการที่จ าเป็นต้องใช้ตามระเบียบ กฏหมาย ก าหนด ปรากฏว่ามีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้
จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒ บาท เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้ยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือด าเนิน
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 
๘๙ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกเขตเทศบำลแวงน้อย – ล ำห้วยขอนขว้ำง - โนนบ้ำน
ข่ำ บ้ำนแวงน้อย หมู่ที่ ๑  

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตเทศบาลแวงน้อย-ล าห้วยขอนขว้าง-โนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย 
หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ 
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  และ
ติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด  
งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท        
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 

-๔- 

๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าทว่มขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 

๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
   ๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเขียงหมู-หนองศำลเจ้ำ บ้ำนดอนหัน หมู่ที่ ๒   

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขียงหมู-หนองศาลเจ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจร 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร แบบไม่มี

ไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียด

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด  
งบประมาณ  ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนส่ีหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท        
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 



วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก  

๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 

๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๓. โครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องน้ ำไร้ท่อ บ้ำนหนองแขม หมู่ที่ ๓  
โดยก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม 

๒๑๙.๐๐ เมตร ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศเหนือ ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวม 

๒๑๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสองด้านไม่น้อยกว่า ๖๔๑ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  พร้อมก่อสร้างร่องระบายน้้าไร้ท่อ ด้านทิศใต้ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ 

เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อผันน้้า ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร จ้านวน ๒๐ บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด  
งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท         
๒.  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
-๕-    

    ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. ถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบันถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างไว้เดิมคับแคบ แต่พ้ืนที่ไหล่ทางกว้างประชาชนใช้ถนน
สายนี้ในการสัญจรไปมาเยอะ และเวลาฝนตกน้ ากัดเซาะถนนมีน้ าเสียท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากไม่มี รางระบายน้ า 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๔. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำงส ำเนียง บ้ำนกุดรู หมู่ท่ี ๔  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางส าเนียง บ้านกุดรู หมู่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยก าหนด  

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท         
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    



     ๓. เป็นโครงการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
๕.โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมพร้อมขยำยไหล่ทำงคอนกรีตและร่องน้ ำไร้ท่อ บ้ำนอีโล หมู่ที่ ๕ 

โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  
พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานพืน้ที่รวม ๓๐๒.๐๐ ตารางเมตร  และก่อสร้างร่องระบายน้้า

ไร้ท่อ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อผันน้้า ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๒๐ 

เมตร จ้านวน ๓๐ บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ก าหนด 

งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 

-๖- 

ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท         
๒.บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
         ๔. ถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบันถนนคอนกรีตต่ าท าให้น้ าท่วมขังเวลาฝนตก และมีความกว้างคับแคบ แต่พ้ืนที่
ไหล่ทางกว้างประชาชนใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมาเยอะ และเวลาฝนตกน้ ากัดเซาะถนนมีน้ าเสียท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น
เนื่องจากไม่มีรางระบายน้ า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๖.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยชุมชนโคกสี-นำนำงเข็ม  ตำใส  บ้ำนโคกสี หมู่ที่ ๖ 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนโคกสี-นานางเข็ม  ตาใส บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ ขนาดผิว

จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร  

แบบไม่มีไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  และติดตั้งป้ายโครงการตาม

รายละเอียดแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
งบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท           



๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 

๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
๗.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหนองหอย - โคกกลำง บ้ำนหนองหอย หมู่ที่ ๗ 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย-โคกกลาง บ้านหนองหอย  หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร  แบบไม่

มีไหลท่าง ตาม 
 

-๗- 

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลแวงนอ้ยก้าหนด  

งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)  
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท         
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๘.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยรอบบ้ำน บ้ำนป่ำเป้ง หมู่ที่ ๘  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง ๐.๒๐ ม. เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด  

งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท         



๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕       
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวซึ่งเป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้าน สภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็น
หลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมา 
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
 

-๘- 

๙.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเพชรศิลำใต้ - ถนนหนองแขมโนนศิลำ บ้ำนโนนศิลำ หมู่ที่ ๙   
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรศิลาใต้-ถนนหนองแขมโนนศิลา บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙  ขนาดผิว

จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง ๐.๒๐ ม. เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 

งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท      
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๑๐.โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมพร้อมขยำยไหล่ทำงคอนกรีต บ้ำนนำจำน หมู่ที่ ๑๐  
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑  พร้อมขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานพ้ืนที่รวม ๕๐.๐๐ ตารางเมตร  และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
  งบประมาณ ๓๖๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  

ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท         
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    



     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. ถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบันถนนคอนกรีตต่ าท าให้น้ าท่วมขังเวลาฝนตก และมีความกว้างคับแคบ แต่พ้ืนที่
ไหล่ทางกว้างประชาชนใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมาเยอะ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

-๙- 

๑๑.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยประสำทอุทิศ บ้ำนโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสาทอุทิศ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง 

๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๕๐ ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่

ทาง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบ

แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท         
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
๑๒.โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงหินคลุกคันคูล ำห้วยทรำย บ้ำนศรีเมือง หมู่ ๑๒   

ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคันคูล าห้วยทราย บ้านศรีเมือง หมู่ ๑๒ ขนาดผิวจราจร   กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ และ
ติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด  

งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท          
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. เป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตก
น้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้
ที่สัญจรไปมา 



      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

-๑๐- 

๑๓.โครงกำรขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องน ้าไร้ท่อ บ้านหนองแขมสอง  หมู่ที่ ๑๓  

โดยขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๗ ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑ พร้อมก่อสร้างร่องระบายน้้าไร้ท่อ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร 

ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อผันน้้า ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร จ้านวน ๑๕ บ่อ และ

ติดตัง้ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 

งบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
ค าชี้แจงงบประมาณ/ระเบียบ/กฎหมาย 

     ๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว  จ านวน ๖,๐๓๗,๗๓๔.๐๒.- บาท      
๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕    
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
     ๔. ถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบันถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างไว้เดิมคับแคบ แต่พ้ืนที่ไหล่ทางกว้างประชาชนใช้ถนน
สายนี้ในการสัญจรไปมาเยอะ และเวลาฝนตกน้ ากัดเซาะถนนมีน้ าเสียท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากไม่มีรางระบายน้ า 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
      ๕. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๘๔,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอขอบคุณท่านเลขาสภาฯที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสภาฯได้ทราบนะ

ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ 
นายพิษณุพงษ์  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๒ : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง

น้อย ส าหรับถนน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ไม่มีไหล่ทางก็ไม่เป็นไร แต่ที่ กว้าง ๕ - ๖ เมตร อยากให้เพ่ิมไหล่ทางเข้าไปด้วย
ครับเพราะความกว้างถนนตลอดสายไม่เท่ากันครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ก็คงจะเพ่ิมเติมรายละเอียดไม่ได้แล้วนะครับ เพราะประมาณราคา 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้วครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายก อบต. : เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ในส่วนของรายละเอียดโครงการทางท่านเลขาฯก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนซึ่งท่านสมาชิกสภาฯก็ได้มีหนังสือแจ้งมาให้ อบต.ด าเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ทางคณะผู้บริหารก็เห็นว่าเรามีเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ จึงได้ขออนุมัติจากสภาฯเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม
น ามาด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านไหนสงสัย หรือเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติจากสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือด าเนิน 
 

-๑๑- 



โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จ านวน ๑๓ โครงการ  งบประมาณ ๕,๐๘๔,๐๐๐.- บาท (ห้าล้าน
แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :   อนุมัติ  จ านวน  ๑๒  เสียง 
         งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนที่เราจะได้ประชุมฯใน ระเบียบวาระที่ ๖ 

เรื่องอ่ืนๆ ผมขอพักการประชุมสภาฯ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ และประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.ครับ 

-พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.- 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ประชุมต่อนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๖ เชิญท่านพรจิต  สนอุป ครับ 
นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

กระผม นายพรจิต สนอุป สมาชิกสภาฯ อยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ วันนี้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดีใจที่
ทุกโครงการผ่านการอนุมัติจากสภาฯ ต้องขอขอบคุณฝ่ายผู้บริหารที่เห็นความส าคัญของแต่ละหมู่บ้านเท่าเที ยมกันครับ 
กระผม มีเรื่องจะขอเสนออยู่ เรื่องที่ ๑ ทุกโครงการของแต่ละหมู่บ้านนั้นที่สภาฯอนุมัติ ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งมือท าครับ
และประกาศหาผู้รับจ้างด าเนินการ ขอให้เร่งรัดท าให้เสร็จภายในปีนี้ครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารในที่
ประชุมสภาฯครับ เมื่อท่านประธานสภาฯ พูดหรือท่านนายกฯ ชี้แจง มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เสียงดังรบกวนการ
ประชุมครับ กระผมขอเสนอให้ลดเสียงหรือปิดเสียงโทรศัพท์ครับ เรื่องที่ ๓ ขอเสนอการออกจัดท าแผนของแต่ละหมู่บ้าน
ครับ กระผมอยากให้ท่านผู้บริหารออกไปเมื่อโรคโควิด-๑๙ ลดน้อยลง เพราะบางหมู่บ้านไม่เข้าใจว่าจะเสนอโครงการ
อะไร ถูกระเบียบหรือไม่ เนื่องจากว่าบางโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ แต่เป็นโครงการที่พ่ีน้องประชาชนต้องการก็ต้อง
ชี้แจงให้เข้าใจ กระผมจึงอยากให้แต่ละโครงการเป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนครับ เรื่องที่ ๔ เรื่องถนน
สายโนนขี้เหล็กเชื่อมถึงบ้านหนองหอยเทคอนกรีตไปแล้วจากบ้านโนนขี้เหล็กถึงคลองแต่จากคลองไปบ้านหนองหอย ยัง
เป็นถนนลูกรังเป็นส่วนไหนรับผิดชอบเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเราหรือไม่ หรือท้องถิ่นอื่น เนื่องจากได้รับเสียงสะท้อนจาก
พ่ีน้องประชาชน แต่กระผมก็อึดอัดใจไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร จึงขอสอบถามในสภาฯ ว่ามีองค์กรไหนรับผิดชอบหรือไม่และ
เรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถที่จะเทคอนกรีตไปสุดสายได้หรือไม่ ผมขอสอบถาม ขอบคุณครับ 
 นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอขอบคุณ ท่านพรจิต สนอุป ที่ท่านเสนอครับ เรื่องที่ ๑ เสนอการ
ด าเนินการหลังจากท่ีสภาฯ มีมติอนุมัติให้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมแล้วครับ ก็ขอฝากท่านนายกฯ ให้เร่งรัดด าเนินการ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ เรื่องที่ ๒ การใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะประชุมสภาฯ ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิจารณาลดเสียงหรือปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารของท่าน เนื่องจากเสียงเตือน
จากเครื่องโทรศัพท์มือถืออาจส่งเสียงรบกวนในที่ประชุมสภาฯครับ เรื่องที่ ๓ ชี้แนะเรื่องการจัดท าแผนระดับหมู่บ้านใน
การประชุมครั้งก่อน ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการเข้าถึงพ่ีน้ องประชาชน
ค่อนข้างล าบากในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ในปัจจุบัน  ส่วนในเรื่องที่ท่านฝากถาม ถนน
สายโนนขี้เหล็ก - หนองหอย ขอเชิญท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบขอซักถามของท่านพรจิต สนอุป ครับ เชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 
 
 

-๑๒- 

นายจ านงค์  หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องของการประชุมสภาฯ กรณีที่เราประชุมแต่ละครั้งที่ผ่านมาเราออกประกาศของสภา
ฯ ว่ามีข้อบังคับในการประชุมที่นอกเหนือจากข้อบังคับตามระเบียบแล้วเราสามารถที่จะออกข้อบังคับของสภาฯ ของเรา
เองได้ และก็ประกาศทุกครั้งที่ผ่านมาเราก็จะประกาศเลยว่าในการเข้าประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์ เพ่ือไม่เป็นการส่งเสียงรบกวนในที่ประชุม และการแต่งกายต้องเป็นชุดข้าราชการสีกากี



ทุกครั้ง นี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนครับ ส่วนในการประชุมครั้งนี้ ถือว่ายังไม่ประกาศแต่ก็ถือว่าเป็นมารยาทครับ  เรื่อง
ต่อไป การออกจัดท าแผนที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์โควิด -๑๙ แนวทางการปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมาให้ถือปฏิบัติ เราก็ด าเนินการลงไปเพ่ือที่จะให้ พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นเรา มีความก้าวหน้าหรือมีความชัดเจนอย่างไรครับ ก็จะมีโอกาสให้ท่านนายกฯ จัดท าโครงการ 
อบต. พบประชาชนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทุกปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ เราก็มีโครงการนี้ครับ แต่
ในสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องประเมินก่อนว่าในการจัดท าโครงการ อบต. พบประชาชน ผลได้ผลเสียจะเป็นอย่างไร 
ประเมินพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เราจะมีส่วนร่วมจะเอาอะไรไปให้พ่ีน้องประชาชนออกมาฟังเรา ก็ต้องประเมิน
สถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องต่อไป เรื่องถนน สายจากบ้านโนนขี้เหล็กถึงบ้านหนองหอย เริ่มจากมีเรื่องร้องเรียนไป
ถึงวุฒิสภาครับ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลโดยร้องไปที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แต่เขาไม่ได้ร้อง
มาที่ อบต.แวงน้อย แต่เราได้รับประสานจาก อบต.โคกสง่า คราวนี้หนังสือเขาเลยส่งมาที่ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น 
เขาก็เช็ดดูว่า พื้นที่ตรงจุดนี้ขึ้นระหว่าง อบต.โคกสง่า กับ อบต.แวงน้อย เป็นเส้นแบ่งเขต เขาเลยท าหนังสือถึง อบต.โคก
สง่า ทาง อบต.โคกสง่าก็ได้มาตรวจสอบที่ อบต.แวงน้อย แต่ปัญหาของพื้นที่ตรงนี้คือ คนของ อบต.โคกสง่าไม่ได้ใช้สัญจร 
มีแต่คน อบต.แวงน้อยที่ใช้สัญจร เขาก็เลยไม่มีการน างบประมาณมาด าเนินการ ก็มีแต่งบปรับเกรดที่ สจ. เอามาเกรดให้
นี้คือปัญหา คนใช้ถนนสายนี้ก็คือคนบ้านกุดรู บ้านหนองหอย และบ้านโนนขี้เหล็ก แต่คนต าบลโคกสง่าไม่ได้มาใช้เวลาไป
ประชาคม จัดท าแผนจัดท าโครงการเขาไม่เอาเลยนะครับ เลยมีคนร้องไปที่ สส. แล้วเขาก็ได้สั่งการมา อบต.โคกสง่า ก็
ต้องเร่งด าเนินการผมจึงได้ชี้แจงไปว่าของ อบต.แวงน้อย เราท าถึงล าห้วยเนื่องจากว่าเราได้ขึ้นทางหลวงท้องถิ่นไว้แค่นั้น 
แต่มันก็เป็นปัญหาเนื่องจากว่าเขตเราถนนแบ่งกันเพียง ๑ เลน นี้เป็นปัญหาของท้องถิ่นที่พบเจอ จึงให้มีท้องถิ่นซ้อนก็คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาซ้อนส าหรับท าโครงการที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งท าไม่ได้ จึงจะมาท าให้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของทั้ง ๒ อบต. ครับ แต่ใครจะเป็นคนของบประมาณ ทั้ง ๒ แห่งก็ขอได้ครับ ขอได้หมด อบต.แวงน้อยก็สามารถขอได้ 
ซึ่งถ้าขอไปแล้วได้แล้วถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นพ้ืนที่ของเราทั้งหมด เราก็ท าหนังสือขออนุญาตท ากิจการนอกเขตไปที่ อบต.
เขาก็ได้ เรื่องของงบประมาณไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ระบบขั้นตอน ที่จะบรรจุเข้าแผนที่จะของบประมาณไม่มีใครเสนอ
ครับ กระผมจึงแจ้งให้รองปลัดฯ กับ ผอ.กองช่าง อบต.โคกสง่า ว่าให้รายงานไปเบื้องต้นก่อนว่าด าเนินงานปรับปรุงโดย
น ารถมาเกรด เพ่ือแก้ปัญหาไปก่อน ก็จะขอให้ท่านพรจิต สนอุป ให้ผ่านประชาคมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ปีหน้าก็เข้าแผนหมู่บ้าน
ไว้ ทาง อบต.โคกสง่าก็จะเข้าแผนไว้เช่นกัน ต่างคนต่างท าถ้าโครงการไหนมาก่อนก็ได้ แต่ตอนนี้เราขอเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจไม่ได้หรอกเพราะว่าเราขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นถึงแค่ล าห้วย พอดีตอนแรกกระผมว่าจะขอใช้เงินเหลือจ่ายที่จะ
ขอใช้ ปกติมันต้องขึ้นทะเบียนตลอดสายแต่เราไม่ได้ขึ้นไว้ตลอดสาย การขอใช้งบประมาณก็ถึงเขตที่ขึ้นทะเบียนไว้ครับ 
แต่ถ้าจะขอไปอีกก็ต้องขออนุญาตแบบผมว่าต้องขอท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ก็ไม่เป็นปัญหาครับ ถ้าหากมีพ่ีน้องประชาชนถาม
ก็ให้บอกว่า เดี๋ยวจะเข้าแผนให้แบบนี้ก็ได้ครับ เพราะว่าได้ทั้ง ๒ ทางไม่ว่าจะเป็นต าบลโคกสง่าหรือทางต าบลแวงน้อยขอ
ได้หมดครับ เรื่องต่อไป ค่าตอบแทนของกู้ชีพ ที่ท่านได้ถามไว้เมื่อการประชุมครั้งก่อนนะครับว่ามีโอกาสขึ้นไหมแล้วก็ให้ 

 
-๑๓- 

ปรับปรุงในเรื่องของคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ หาคนมาสมัครใหม่สร้างใหม่ลองหาแบบนี้จะเป็นอย่างไร ตอนนี้ชุดนี้ของเรา
ก็ท างานดีอยู่คุณงามความดีของท่านที่เสียสละ เราก็จะรักษาเราก็ยังอยากได้อยู่แต่ถ้ามีโอกาสที่จะผลิตคนรุ่นใหม่ได้ก็ดี
ครับ แต่เรื่องค่าตอบแทนเราก็ยึดตามเดิมอยู่ เพราะตั้งงบประมาณเป็นการจ้างเหมาบริการเป็นสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่มี
ระเบียบมารองรับเกี่ยวกับค่าตอบแทนวันละเท่าไร เพราะเป็นสัญญาจ้างเราก็ต้องใช้ราคามาตรฐานที่อยู่ข้างเคียงหรือ
มาตรฐานที่เขาประกาศให้เราใช้ครับ เมื่อค านวณดูแล้วข้างเคียงเขาให้เท่านี้ เราจึงต้องเอาตามเขาเท่านี้ครับ แต่ด้วยคน
ของเรามีหลายคนก็อาจจะหารออกมาได้ค่าตอบแทนน้อย แต่ว่าเราก็ต้องปรับไปตามสภาพของงานเพราะว่างานกู้ชีพเป็น
สัญญาจ้างเหมาบริการซึ่งยึดจากปริมาณงาน จึงพยายามให้หาหลักฐานการปฏิบัติงานมาประกอบที่จะปรับขึ้นครับ และ
ขณะนี้เราก าลังรวบรวมเอกสารหลักฐานจากข้างเคียงขึ้นมาประกอบในการที่จะจัดท าเพ่ือจะน าเสนอต่อสภาฯ ให้
พิจารณาอีกครั้งในตอนตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ ครับให้พิจารณาอีกครั้งว่าสมควรจะขึ้นค่าตอบแทนเท่าไรครับ แต่ ณ 
ตอนนี้เรายังไม่ขึ้นครับค่าตอบแทนกู้ชีพครับ ต่อไปเรื่อง สถานการณ์ covid ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ



ติด และก่อนหน้านี้ ยามเราก็ติดโควิด-๑๙ ครับ แต่ได้รักษาหายแล้ว และก็มาท างานแล้วครับ แต่เราก็ไม่จ าเป็นถึงขั้นต้อง
ปิดส านักงานครับ กระผมขอฝากไว้หน่อยครับว่าหากเรามีอาการเจ็บคอ ก็แสดงว่าเราอาจจะมีโอกาสติด โดยให้นับ
ย้อนหลังไป ๔ วัน และต้องมาตรวจ ATK อีกครั้งครับ มีอีกเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ขอเชิญท่านสมาชิกฯ และ
ผู้ใหญ่บ้านมาประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุครับ ว่าจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรหรือจะเอา
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร จึงอยากจะปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน ในสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมขอเรา
ก็ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่เราตั้งงบประมาณไว้ครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ซึ่งเราก็ได้ท าหนังสือเชิญมาประชุม
หารือเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วครับ และอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดอบรมของกลุ่มเลี้ยงโคของแต่ละบ้านด้วยครับว่า
เป้าหมายเราจะเป็นอย่างไรก็จะได้พูดคุยกันครับ เรื่องต่อไป เรื่องของโครงการที่ท่านได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้  
ตามระเบียบแล้วให้ด าเนินงาน หลังจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุครับ ส่วน
หมู่บ้านไหนก่อนหลังขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะผู้บริหารแต่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑ ปีนับจากวันที่
สภาให้ความเห็นชอบอนุมัติถ้าเกิน ๑ ปีก็ถือว่าให้ตกไปครับ นี้คือระเบียบก าหนดชั้นความเร็วความล่าช้าขึ้นอยู่กับการขอ
อนุมัติด าเนินการในช่วงนี้ฝากท่านนายกฯดูช่วยกันครับว่าอาจจะต้องรีบเร่งเพราะว่ามันมีงานของพัสดุปี ๒๕๖๕ ถ้า
เป็นไปได้ก็อยากให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนเพราะว่าหนังสือร้องเรียนก็จะเข้ามาช่วงนั้นมีฝนตกส่วนหนังสือร้องทุกข์ ร้องเรียน
ต่างๆถ้า ท่านพรจิต สนอุป เห็นว่าบางครั้งอาจจะซ้ าซ้อนมันมีโครงการมาลงแล้วหรือไม่อยากเขียนอย่างนี้  ถ้าเป็นไปก็
อธิบายให้กับพ่ีน้องประชาชนทราบได้ก็อยากให้ท า แต่ถ้าท่านเห็นว่าอาจจะไม่มีผู้ใดฟังก็เขียนมาครับ แจ้งมาแล้วเราก็ท า
หนังสือตอบไปว่าโครงการนี้ซ้ าซ้อนมันมีตั้งงบประมาณไว้แล้วหรือยังไงเราก็จะได้เอาหนังสือนี้อธิบายให้พ่ีน้องประชาชน
ฟัง สิ่งไหนไม่ได้หรือสิ่งไหนจะก าลังท าก็จะตอบครับ เพราะว่ามีช่วงเวลาการตอบรับการปฏิบัติราชการให้ตอบผู้ร้องทุกข์
ให้ทราบผลไม่เกิน ๑๕ วัน ส าหรับโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอาทิตย์นี้ก็น่าจะท าสัญญาของบ้านดอนหันแล้ว
ก็ท าราคากลางของบ้านหนองแขม๒ หมู่ที่ ๑๓ ครับ เพ่ือเสนอขออนุมัติ ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ครับส่วนที่เหลือจะเริ่ม
ทยอยเร่งออกให้ครับส่วนภายในส านักงานตอนนี้เราประกาศผลผู้ยื่น e-bidding ของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
ขยายอาคารส านักงานเราครับประกาศผลได้เรียบร้อยแล้วก็รอว่าผู้รับจ้างจะมาเซ็นสัญญาหรือไม่ครับ ตอนนี้เราก็แจ้งให้
เขาเป็นผู้ชนะการยื่นเป็นบริษัทมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ จากนี้ไปก็จะย้ายของย้ายโต๊ะท างานทั้งหมดอาคารลงมา
เพ่ือที่จะมอบพื้นท่ีให้ผู้รับจ้างท างาน กระผมคงจะมีเพียงเท่านี้ครับ 

 
-๑๔- 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ โครงการถนนคอนกรีตของบ้านโนนขี้เหล็ก - หนองหอย ผมขอให้ท่านอรทัย ตะกรุด
ทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นผู้เสนอโครงการครับ เพราะท่านพ่ึงเคยเสนอโครงการครั้งแรก จึงขอให้ท่านเป็นผู้เสนอโครงการ
ดีกว่าครับ ในส่วนรับผิดชอบของกระผมเรียบร้อยดีครับ ขอบคุณครับ 
 นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขอบคุณท่าน พรจิต สนอุป ครับ ในเรื่องที่ท่านสอบถามมาคงชัดเจนแล้ว 
เนื่องจากว่าเป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวกันครับ ไม่ใช่เพียงแค่ระหว่าง ๒ ต าบล แต่เป็น ๒ อ าเภอ ครับระหว่างอ าเภอแวงน้อยกับ
อ าเภอพล และต าบลแวงน้อยกับต าบลโคกสง่าด้วยครับ แต่คนที่เดือดร้อนคือประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยของ
เรา ขอส่งต่อท่านนายกฯ ช่วยในเรื่องการเร่งรัดด าเนินการ ให้เสร็จภายใน ๑ ปีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ครับ ในเรื่องอ่ืนๆ
ทางฝ่ายบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ มีอะไรจะน าเสนออีกหรือไมค่รับ เชิญท่าน ชัยวัฒน์ ทองน้อย ครับ 
 นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณในฝ่ายนิติบัญญัติทุกท่านครับ ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกับ
ฝ่ายบริหารที่ได้อนุมัติโครงการที่เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ในส่วนที่ท่านสมาชิกฯ เสนอให้รีบด าเนินการในส่วนนี้ 
กระผมขอชี้แจงว่าจะรีบด าเนินการไปพร้อมกับในส่วนข้อบัญญัติของแต่ละหมู่บ้าน ในส่วนการด าเนินการตามข้อบัญญัติ
ตอนนี้คือบ้านป่าเป้งและบ้านโนนศิลาครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงว่าต่อไปก็จะเป็นบ้านดอนหัน ต่อจากนี้ก็จะ
ได้เริ่มด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม และด าเนินการท าเรื่องให้เจ้าหน้าที่พัสดุท าราคากลางขึ้นมาตามความเหมาะสม
แต่ละหมู่บ้านแล้วจะดูพ้ืนที่ด้วยว่าจะเข้าท าได้เมื่อไร เพราะว่าต่อไปก็จะเข้าสู่ฤดูฝนและอาจจะเข้าไปท าได้ยาก  ดังนั้นก็



จะได้เร่งด าเนินการให้ครับ ต่อไปเรื่องส่วนผู้บริหารที่จะต้องด าเนินการในตอนนี้ก็  คือโครงการวัคซีนพิษสุนัขบ้า ยังไม่
สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้เนื่องจากวัคซีนยังไม่มียังเข้าประเทศไม่ได้ครับ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ตู้เก็บ
วัคซีนไม่มี เรื่องวัคซีนก็เลยเลื่อนออกไปก่อนครับ แต่มีเรื่องส าคัญที่เราต้องท าคือปฏิบัติต่อไป ส าหรับท่านสมาชิกฯ เก่า
อาจจะทราบดีและท่านสมาชิกฯใหม่อาจจะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมครับ นั้นคือโครงการงานศพปลอดเหล้าและการพนันที่เรา
ถือปฏิบัติมาในต าบลเราถือว่าเป็นต าบลน าร่องที่ท าเรื่อยมา ในระดับอ าเภอเราได้ประสบความส าเร็จอย่างมากครับที่ผ่าน
มา ดังนั้น ผมขอฝากท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ในขั้นตอนการปฏิบัติถ้ามีผู้เสียชีวิตหรือว่ามีงานศพเกิดขึ้นเราก็อยากให้
เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เข้าไปคอยสนับสนุนดูแล เพราะเราเป็นตัวแทนขององค์กรนะครับท่านสมาชิกฯ จะต้องไปช่วย
สนับสนุน เรื่องนโยบายเรื่องแนวทางการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ คืออยากจะให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยประชาสัมพันธ์แนวทาง
ให้เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้าครับ ดังนั้นก็ขอเรียนท่านสมาชิกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และจะสอดคล้องกับ
โครงการธนาคารขยะเพ่ือชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่งครับ เรามีกองทุนเพ่ือไปใช้จ่ายช่วยเหลือในการจัดงานศพ นี้ก็เป็น
ผลงานของเราที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เข้าใจครับ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ครับ หากมผีู้เสียชีวิต
ในหมู่บ้านตนเอง ก็ให้รายงานมาเข้าในกลุ่มของธนาคารขยะก็ได้ครับ มันเป็นผลงานของเราโดยตรงครับและเราก็จะได้
เข้าถึงประชาชนโดยตรงครับ ในส่วนเรื่องอ่ืนๆที่จะเพ่ิมเติมครับ ช่วงเดือนเมษายนเบื้องต้นก็ได้คุยกับท่านปลัดบ้างแล้ว
ครับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยากให้เราจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุขึ้นเพราะหลายปีแล้วครับที่เราไม่ได้จัด แต่เรา
จะต้องจัดกิจกรรมในขอบเขตของโครงการเฝ้าระวังก็ได้ครับ ซึ่งเดือนหน้าอาจจะได้มีกิจกรรมร่วมกันครับ ส่วนในเรื่อง 
โรงเรียนผู้สูงอายุที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจ้งไปในเบื้องต้นแล้ววันพรุ่งนี้ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่านด้วยครับ แนวทางมีอยู่แล้ว
ครับและสถานที่ก็สร้างไว้เพ่ือรองรับผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุครับ  
 

-๑๕- 

พรุ่งนี้จะเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการต่างๆ แต่ว่าพรุ่งนี้ผมติดภารกิจประชุมที่จังหวัดขอนแก่น จึงมอบหมายให้ท่าน
รองนายกฯและท่านเลขานายกฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยครับ ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านครับ และอีก
โครงการ คือโครงการขยะหลังบ้าน ขณะนี้ก าลังด าเนินการว่าจะเลือกหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านน าร่อง แต่ในส่วนของผม
คิดว่าอยากให้บ้านหนองแขมทั้ง ๒ หมูบ่้านน าร่องและเป็นหมู่บ้านน าร่องเพ่ือให้ชุมชนปลอดมลพิษ กระผมขอเรียนชี้แจง
ให้ท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ทราบในเบื้องต้นก่อนครับ 
 นายจ านงค์  หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องจะเพ่ิมเตมิครับ เนื่องจากว่าจะมีการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting 

ทาง อบต.จะด าเนินการท าหนังสือเชิญชวนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และท่านผู้ใหญ่บ้านให้มารับฟังเข้าอบรมร่วมกัน 
ก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดอบรมให้กับท้องถิ่นครับและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนผ่าน 
Zoom Meeting โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยที่เชิญชวนเนื่องจากว่าเราได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมาก่อนทุก
ต าบลในอ าเภอแวงน้อยและเป็นอันดับต้นในจังหวัดขอนแก่น แต่ผลส าเร็จเรายังไม่คืบหน้าเพ่ือให้ทราบแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการดังกล่าว เนื่องจากว่าเป็นตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นงานที่สนองให้กับสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ซ่ึงเราตั้งเป้าหมายมานานแล้วว่าต้องการที่จะไปรับป้ายจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หลายปี
แล้วแต่เราไม่ผ่านกระบวนการนั้นครับ และในโอกาสนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่ครับ เพราะพ้ืนที่การท างานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชมันขึ้นอยู่กับคนเป็นหลักครับ เพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ใช่เฉพาะการปลูกพืชผืนป่า แต่เป็นการอนุรักษ์
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์และต้นไม้ท้องถิ่น เราจะอบรมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กระผมขอเชิญชวนท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านครับ 

นายบุญยม  หนูนา  เลขานุการนายกฯ  : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอฝากไปถึงท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ส าหรับโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ที่ก าลังจะด าเนินการนี้ครับ ส าหรับบ้านโนนศิลาและบ้านป่าเป้ง
ได้ท าเสร็จแล้วครับ ในบางครั้งท่านนายกฯ ท่านติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ท่านรองทั้งสองท่านและกระผมให้ออกพ้ืนที่
ตรวจดูการก่อสร้างถนนครับ กระผมจึงขอฝากไปถึงท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ เนื่องจากบางหมู่บ้านจะมีอุปสรรคเรื่องท่อ

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiGxLCIyvn2AhVCBCsKHemnDwgYABABGgJzZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJeRouEzo3iF3wynKQrfSOMIc1JpGeqC9B_ft6p8yoJVHOPqokOg&sig=AOD64_0n-O5URvuJqUIUnte8Z8oEBurSZQ&q&adurl&ved=2ahUKEwievKqIyvn2AhW4RWwGHYzjD78Q0Qx6BAgCEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiGxLCIyvn2AhVCBCsKHemnDwgYABABGgJzZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJeRouEzo3iF3wynKQrfSOMIc1JpGeqC9B_ft6p8yoJVHOPqokOg&sig=AOD64_0n-O5URvuJqUIUnte8Z8oEBurSZQ&q&adurl&ved=2ahUKEwievKqIyvn2AhW4RWwGHYzjD78Q0Qx6BAgCEAE


น้ าประปาบ้าง เรื่องถนนไม่ได้ตามแบบบ้างประมาณนี้ครับ ซึ่งอาจเกิดปัญหากับเจ้าของพ้ืนที่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่าน
สมาชิกสภาฯเจ้าของพ้ืนที่น่าจะรู้ดีครับ กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ไปตรวจไปดูและพูดคุยด้วยครับเพ่ือจะได้ไม่มี
ปัญหาและอุปสรรคต่อผู้รับเหมางานของเรา และด าเนินการไปอย่างราบรื่นครับ กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับท่าน
ประธานฯ ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนุราช  นาดี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอนุราช นาดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ครับ เรื่องวาระอ่ืนๆ กระผมขอสอบถาม
โครงการหมอพบหมาครับ ซ่ึงเป็นโครงการที่ดีครับที่เข้าฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า แต่อยากขอฝากเพ่ิมเติมเรื่องการลดปริมาณ 
การคุมก าเนิดหรือฉีดยาคุมสุนัขครับ เพราะบ้านของกระผมหรือสถานที่ใกล้เคียง ยกตัวอย่างเช่นบ่อขยะครับมีปริมาณ
ของสุนัขจรจัดเพ่ิมมากขึ้นครับ และไปรบกวนประชาชน กระผมขอฝากท่านคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 นางละอองดาว  นันทวิทยาคม รองประธานสภาฯ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วาระเรื่องอ่ืนๆ ดิฉันขอพูดเรื่องช่างรับเหมาค่ะ เนื่องจากการเทถนนคอนกรีต
บ้านป่าเป้งเหล็กตะแกรงไวร์เมชที่จะเทคอนกรีตหมดค่ะ แตดู่เหมือนว่าผู้รับเหมาจะมีการแอบเทคอนกรีตโดยไม่มีเหล็ก 
 

-๑๖- 

ตะแกรงไวร์เมช  ซึ่งถ้าเราไปไม่ทันก็คือแอบเทเลยทันที  เพราะวันนั้นเห็นรถปูนมาซึ่งคาดว่าจะประมาณ ๔ คิว แต่ว่า
เหล็กตะแกรงไวร์เมชมีประมาณ ๒ เมตร จึงได้ต่อว่าแล้วโทรแจ้งท่านนายกฯ เพราะถ้าเขารับเหมาเขาต้องเตรียมการให้
เรียบร้อยก่อนเทเพราะเขารู้ว่ารถจะมากี่คิวค่ะ ฝากท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ถ้ามีเวลาว่างขอให้ไปตรวจสอบช่วยกองช่าง
เพ่ือประโยชน์ของหมู่บ้านเรานะคะ ดิฉันขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 
 นายสง่า  เชื้อกุดรู รองนายกฯ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ วาระเรื่องอ่ืนๆ เนื่องจากกระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างของ อบต.แวงน้อยเรา  กระผมเคยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าตราบใดที่กระผมยังไม่เห็นพ้ืนที่ก่อนผมจะไม่เอา รถปูน
ไปเทคันแรกกระผมต้องเห็น กระผมจึงบอกท่านสมาชิกฯว่าให้ถ่ายรูปไว้เลย ไม่ว่าผู้รับเหมาก าลังจะท าอะไรก็ให้ถ่ายรูปไว้ 
เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถให้ท่านนายกฯ ดูได้ เราไม่ต้องไปสนใจว่าผู้รับเหมาจะอย่างไรแต่ขอท าได้ตามแบบ 
แต่เราต้องถ่ายรูปไว้ตลอดครับ นี้คือการออกไปส ารวจซึ่งจะต้องละเอียดมากกว่านี้ กระผมขอฝากท่านสมาชิกทุกท่าน
ครับ ไม่ต้องไปสนใจว่าช่างจะออกไปดูหรือไม่ บอกเขาได้เลยและก็ถ่ายรูปไว้ทุกงานเลยครับ ขอบคุณครับ 
 นางเบญจวรรณ มูลจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเบญจวรรณ มูลจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ เนื่องจากเยาวชนฝากมา
ถามถึงอุปกรณ์กีฬาว่ายังมีการสนับสนุนอยู่ ไม่และในประชุมพรุ่งนี้  แม่อรวรรณ แสงโทโพ ฝากมาถามว่าสามารถ
เปลี่ยนตัวได้หรือไม่ค่ะ เนื่องจากท่านติดประชุมที่กรุงเทพฯ ดิฉันขอฝากเพียงเท่านี้ค่ะ 
 นายจ านงค์  หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องการประชุมในวันพรุ่งนี้สามารถเปลี่ยนได้ครับ ซึ่งเราท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เราเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะผลักดันโรงเรียนผู้สูงอายุให้ส าเร็จ  จึงเห็นว่าแม่อรวรรณเป็นคนเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มคิด
โครงการครับ ถ้าท่านติดภารกิจไม่เป็นไรครับเราเชิญส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละหมู่บ้านน่าจะมีครับเพราะกระผมได้
มอบหมายให้ฝ่ายนักพัฒนาชุมชนเป็นคนผู้คัดเลือกมาครับ ร่วมพูดคุยกับผู้น าครับและเขาก็จะเป็นแกนน าของผู้สูงอายุ
ครับ ผู้น าเราก็คือสมาชิกสภาฯกับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเราเคยรับสมัครไปแล้วเราก็จะให้มาคัดเลือกผู้ที่สมัครไว้ว่าพอไหวไหมที่
จะมาเข้าโรงเรียน และสอบถามความสมัครใจอีกทีครับ ส่วนเรื่องอุปกรณ์กีฬาในส่วนของเราไม่ได้ตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาไว้ เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีศูนย์กีฬาในต าบล และไม่ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬามาหลายปี ไม่มี
งบประมาณในการจัดแข่งขันกีฬา เราจึงไม่ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตั้งงบประมาณไว้ครับ ซึ่งในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
กีฬาส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาบอกว่าถ้าคุณจะซื้ออุปกรณ์กีฬาสนับสนุนจะต้องมีศูนย์กีฬาของหมู่บ้านเป็นรูปธรรม
ขึ้นมาอย่างชัดเจนครับ กระผมขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ครับ   



นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขอขอบคุณในความห่วงใยจากท่านเลขานุการสภาต าบลแวงน้อยครับ 
เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ ครับ ที่มีการตรวจคัดกรองก่อนการประชุมฯ กระผมขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยครับ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามอีก กระผมคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วกระผม
ขอปิดการประชุมครับ 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐ น .- 

 
 

-๑๗- 
 

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

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)       สงวน  ลาแอ้น              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสงวน  ลาแอ้น) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
(ลงชื่อ)     พรจิต  สนอุป                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรจิต  สนอุป) 

 (ลงชื่อ)        บุญหนา  นาค า               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญหนา  นาค า) 

 (ลงชื่อ)       นนทกานต์  นาอุดม           เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายนนทกานต์  นาอุดม) 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


