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ผูไมมาประชุม 

๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ 



๒. นายสมคิด  ขําโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 

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. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๖. นายสุภาพ วองไว    หัวหนาสํานักปลัด 
๗. นายคชา  วาระเพียง    ผูอํานวยการกองชาง 

 ๘. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

๑๐. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๐ คนครบองคประชุม  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๓ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๒   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๒ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  เดือน 
ธันวาคม  พ .ศ. ๒๕๖๒   นายเสมือน  นาอุดม) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลแวงนอย 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย

สามัญท่ี ๔/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
 

-๓- 

เรื่องท่ี ๑ การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ซ่ึงจังหวัดขอนแกนแจงวา
ในชวงฤดูแลงของทุกประหวางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ้ืนท่ีของประเทศเกือบทุกภาคของประเทศไทยมึก
ประสบปญหาไฟปา ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาวิกฤติมลพิษหมอกควันสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม และทัศนวิสัยในการคมนาคมท้ังทางบกและทาง
อากาศ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยแหงชาติ จึงแจงแนวทางการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาหมอกควัน ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประชาสัมพันธสรางการรับรูกับ
ประชาชนใหทราบถึงมาตรการการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การหามเผาปาหรือเศษวัสดุทางการเกษตร การ
กิจกรรมการอนุรักษตนไม การทําเสวียนรอบตนไมแทนการเผา รณรงคการไถกลบตอซังขาว  ในสวนสถานการณภยัแลง



ในพ้ืนท่ีตอนนี้เราก็เตรียมเปาบอบาดาลตามหมูบานตางๆท่ีคณะกรรมการลงไปสํารวจมา สวนการขุดลอกก็ไดขุดลอก
หนองละเลิงบานกุดรู หมูท่ี ๔ เพ่ือรองรับภัยแลงท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีครับ   

เรื่องท่ี ๒ การจัดงานอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทงประจําป ๒๕๖๒ ท่ีผานมา ก็ตองขอขอบคุณทาน
สมาชิกสภาฯท่ีไดเขามารวมงาน ในสวนของคาใชจายในการจัดงานปนี้ก็จะขอแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบครับ งบประมาณท่ี
เราตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เราเบิกงบประมาณโครงการ จํานวน ๔๑๐๘๕ บาท 
และไดคาจําหนายดอกไม ๒๗,๖๕๐ บาท จําหนายปลา ๒,๓๐๐ บาท เก็บคาไฟรานคา ๒๓๐ บาท รวม ๓๐,๑๘๐ บาท 
รวมเปนเงินรายรับโครงการ จํานวน ๗๑,๒๖๕ บาท และเรามีรายจายท้ังสิ้นจํานวน ๕๗,๙๑๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๓๕๕ 
บาท ก็จะไดนําสวนท่ีเหลือไปฝากเขาเปนกองทุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงครับ 

เรื่องท่ี ๓ การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมเปนนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหทองถ่ิน
แตละแหงตั้งจุดบริการประชาชนท่ีเดินทางไปมา กําหนดวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒-วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ในสวน 
อบต.แวงนอย เราก็จะตั้งจุดตรวจท่ีถนนหนาสํานักงานฯก็จะไดเชิญ อปพร.มากําหนดการอยูเวรยามเพ่ือเปนการปองกัน
อุบัติเหตุ ก็ขอความรวมมือทานสมาชิกสภาฯ ไดประชาสัมพันธรณรงคในเรื่องของการเมาไมขับของพ่ีนองประชาชนใน
หมูบาน และไดขอความรวมมือผูนําหมูบานไดจัดตั้งดานชุมชนเพ่ือปองปรามลูกหลานพ่ีนองประชาชนในแตละหมูบาน
เมาไมขับครับ 

เรื่องท่ี ๔ แจงประชาสัมพันธใหกลุมเศรษฐกิจชุมชนท่ีกูเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ท่ีคงคาง
ไมชําระตามสัญญามีอยูหลายหมูบาน ดังนั้นขอความรวมมือทานสมาชิกสภาฯไดแจงโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ประจําป  
๒๕๖๓  กลุมท่ียังคงคางเงินยืมองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ใหนํามาชําระตามสัญญาซ่ึงมีท้ังหมด  ๔   กลุม  ดังนี้ 
บานดอนหัน หมูท่ี ๒  กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม   ประธานกลุม นายชนะ    ใจเท่ียง   จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(สง ๕ งวด) ยังไมครบกําหนดสงงวด ๔  งวดท่ี ๑ คาง ๕,๐๐๐ งวดท่ี๒ คาง ๒๐,๐๐๐.-บาท งวดท่ี๓ คาง ๒๐,๐๐๐.-บาท 
งวดท่ี๔ คาง ๒๐,๐๐๐.-บาท บานกุดรู หมูท่ี ๔   กลุมเย็บผาบานกุดรู   ประธานกลุม นางธาราทิพย   คุณวันดี       
จํานวนเงินท่ียืม ๕๐,๐๐๐ บาท เกินกําหนดแลวคาปรับ ๑๓,๘๙๕ บาท รวม ๒๖,๓๙๕.บาท สัญญาจะจายเดือน ๓ เดือน 
ตั้งแตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ บานอีโล หมูท่ี ๔   กลุมสตรีเย็บผาบานอีโล   ประธานกลุม นางสาววรินดา  บุด
ดาโจม       จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท สง ๕ งวด ครบกําหนดสงงวดท่ี ๑ แลว เม่ือวันท่ี ๒ ก.ค.๒๕๖๒ บานโนน
ศิลา หมูท่ี ๙ กลุมเลี้ยงโคและกระบือ ประธานกลุม นายเสมือน  นาอุดม จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คางคาปรับ 
๖,๗๑๐ บาท สัญญาจะจาย ๑๐ เดือน กุมภาพันธ-พฤศจิกายน ๒๕๖๒  บานโนนข้ีเหล็ก หมูท่ี ๑๑ กลุมเลี้ยงโคกระบือ   
ประธานกลุม นายบุญมี   นาเม็ง จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คาปรับจํานวน ๒๐,๒๒๔ รวม ๔๒,๒๒๔ บาท  
 

-๔- 

สัญญาจะจายเดือนละ ๑,๕๐๐ ยังไมจายเลยตั้งแตมีการไกลเกลี่ย ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดแจงกลุมท่ีอยูในหมูบานของ
ทานไดทราบและนําเงินมาชําระหนี้ตามกําหนดตอไป 

เรื่องท่ี ๕ ประชาสัมพันธการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ท่ีแจงความประสงคโอนเงินเขาบัญชี
ทางกรมบัญชีกลางจะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงินโดยตรงทุกวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแตเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ในสวนของผูท่ีประสงครับเงินสดยังคงรับเงินจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเชนเดิม
ทุกวันท่ี ๑ ของเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนจายในวันถัดไปของวันทําการ ก็ขอใหทานสมาชิกชวย
ประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานทราบดวย 

เรื่องท่ี ๖  ดวยเทศบาลตําบลแวงนอย ไดมีหนังสือประชาสัมพันธการจัดงานประจําปประเพณีศาลเจาพอหม่ืน
ศรี ประจําป ๒๕๖๒ ระหวาง ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหวยหาดและบริเวณโรงเรียน
ชุมชนบานโคกสี  ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน การเฉลิม
ฉลองและสักการะแดองคเจาพอหม่ืนศรี ตลอดจนเปนการกระตุนเศรษฐกิจ การกระจายรายได การสงเสริมผลิตภัณฑ
ของชุมชนการสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดแกชุมชนและประชาชนในทองถ่ิน โดยการจัดงานในครั้งนี้ประกอบดวย
กิจกรรมท้ังภาคกลางวันและกลางคืน อาทิเชน การออกรานจําหนายสินคาผลิตภัณฑของชุมชน (OTOP) การประกวด



จัดทําธุงใยแมงมุม , การประกวดรําวงยอนยุค , การประกวดจัดทําอาหารพ้ืนบานและสมตําลีลา , หมอลําประยุกต , 
ภาพยนตร และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงของเชิญชวนทานสมาชิกสภาฯ ไดไปรวมในงานและประชาสัมพันธให
พ่ีนองประชาชนในหมูบานไดรับทราบครับ 

เรื่องท่ี ๗ ดวยอําเภอแวงนอย ไดกําหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันท่ี 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือบริการงานวิชาการดานเกษตรกรและชวยแกไขปญหาอุปสรรคใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว
ตลอดจนเพ่ือสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม โดยดําเนินงานในรูปแบบบรูณา
การของนักวิชาแตละสาขาท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาท่ีดิน กฎหมาย และการบัญชี ฯลฯ   ในงานจะมีการมอบ
พันธุปลา การใหบริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี การแสดงนิทรรศการของสวนราชการตางๆ การจําหนายสินคา ดังนั้น
จึงของเชิญชวนทานสมาชิกสภาฯ ไดไปรวมในงานและประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนในหมูบานไดรับทราบครับ 

เรื่องท่ี ๘  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จะดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย/พนักงานสวนตําบล/กลุมผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน/ผูบริหาร
การศึกษา/กลุมอาชีพ และผูมีหนาท่ีเก่ียวของขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  
ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ วันท่ี ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๓ พิธีเปดโครงการฝกอบรมสัมมนา
ฯ โดยบรรยายใหความรูทางวิชาการแกบุคลากรในสังกัดและคณะศึกษาดูงาน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย วันท่ี ๑๔ – ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓ รวมเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดลําปาง ดังนี้ 
วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๓ ศึกษาดูงานท่ีเทศบาลตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยและ
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
วันท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๓  ศึกษาดูงานท่ีเทศบาลเมืองแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม ศึกษาดูงานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
วันท่ี ๑๗ ม.ค. ๖๓  ศึกษาดูงานท่ีจังหวัดลําปาง  บานบัวแกว  การปลูกพืชปลอดสารพิษ การทําปุยหมักแบบอินทรียโดยใช
ไสเดือนดิน และแหลงเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-๕- 
     
เพ่ือใหการจัดโครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
จึงสํารวจขอมูลผูท่ีประสงคจะรวมเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยใหทานสมาชกิกรอกขอมูลแสดงความประสงคตามใบตอบรบัและ
สงไดท่ีนักทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ เพ่ือจะไดดําเนินการตอไปครับ 

สําหรับผมก็มีเรื่องแจงทราบเพียงเทานี้ครับ  
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ตอไประเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม รายงานการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ มีทานใดจะแกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ  

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน  ๒๐  เสียง 
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี
คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  รายงานงบ
รายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔๐ ) เชิญทานเลขาครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ
สําหรับ เรื่องท่ี ๑  :  รายงานงบรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔๐ ) ก็เชิญผูอํานวยการกองคลังแจงท่ีประชุมทราบ
ครับ  
           นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน สําหรับ รายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ณ วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ ทรัพยสิน ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน ๑๖,๔๕๐,๐๓๐ .๙๙ บาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร 



๓๘,๓๕๑,๓๗๑.๘๒ บาท เงินฝากกระทรวงการคลัง ๑๓,๖๐๐ บาท ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน ๖๓๙,๕๐๐ บาท รวม
สินทรัพยหมุนเวียน ๓๙,๐๐๔,๔๗๑.๘๒ บาท รวมสินทรัพย ๓๙,๐๐๔,๔๗๑.๘๒ บาท หนี้สินและเงินสะสม  ทุนทรัพยสิน 
๑๖,๔๕๐,๐๓๐.๙๙ บาท รายจายคางจาย ๑,๖๐๘,๓๖๔.๗๐ บาท เงินรับฝาก ๑,๖๙๑,๐๘๔.๖๗ บาท รวมหนี้สิน
หมุนเวียน ๓,๒๙๙,๔๔๙.๓๗ บาท รวมหนี้สิน ๓,๒๙๙,๔๔๙.๓๗ บาท เงินสะสม เงินสะสม ๑๘,๘๐๐,๘๓๘.๐๓ บาท 
เงินทุนสํารองเงินสะสม ๑๖,๙๐๔,๑๘๔.๔๒ บาท รวมเงินสะสม ๓๕,๗๐๕,๐๒๒.๔๕บาท รวมหนี้สินและเงินสะสม 
๓๙,๐๐๔,๔๗๑.๘๒ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ก็ขอแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ งบรายรับ-
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คะ 
           นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ผมขอเสริมในสวนของลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนเรามีหนี้คาง
ชําระจํานวน ๖๓๙,๕๐๐ บาท  ซ่ึงทาง สตง.ไดออกรายงานขอทักทวงใหทาง อบต.ชี้แจงเพราะนานมากแลวไมยอมจาย
ตั้งแตป ๒๕๔๘  ก็มี ทางผมและทานนายกก็ไดเขาไปชี้แจงเขาบอกวามันทําใหราชการเสียหายเพราะเปนเงินทุน
หมุนเวียนผมก็อธิบายวาเราไมไดละเลยไดมีหนังสือแจงใหมาชําระ และไดแจงทางอําเภอแวงนอยใหมาไกลเกลี่ย เขาบอก
วาทําไมไมฟองผมบอกวาเราไดไปปรึกษากับอัยการแลวก็อยากจะใหไกลเกลี่ยใหไดมากท่ีสุด เพราะถาฟองคาใชจายผูถูก
ฟองก็ตองเพ่ิมภาระเขามาอีก ดังนั้นก็อยากใหทานสมาชิกสภาฯ ไดชวยเรงรัดติดตามกลุมท่ีคางจายอยูใหนํามาจายและก็
สามารถกูออกไปหมุนเวียนไดอีกเพียงแตตองนําเงินท่ีคางจายมาจายกอนครับ 
 

-๖- 

            นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ -  มีทานสมาชิกสภาฯทานไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถาไมมี  
เรื่องท่ี ๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘) แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๓ วรรค ๒ เชิญทานเลขาครับ 
            นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – เรื่องท่ี ๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘) แกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๓ วรรค ๒ ซ่ึงกําหนดวารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามแผนพัฒนาฯ โดยคณะกรรมการไดจัดทํารายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย พิจารณาและได
นําเสนอรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในสวนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามเราไดแจกใหกับ
ทานสมาชิกสภาฯไดศึกษาไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงผมขอสรุป ดังนี้  สวนท่ี ๑ จะเปนบทนํา ขอมูลท่ัวไป 
ระเบียบกฎหมายตางๆ สวนท่ี ๒ จะเปนวิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา สวนท่ี ๓ จะ
เปนผลการดําเนินงาน การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผล
ตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการ
นํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงานเพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ  ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑–๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดดูเอกสารรายงานฯ ประกอบครับ 
          ซ่ึงจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามไดเสนอปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 



ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
๑.  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บอยครั้งโดยไมมีการคํานึงถึง หวงเวลาใหดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบการใชงานการติดตามประเมินผลซ่ึงเกิดขอผิดพลาดในระบบการประมวลผล   
อาจไดขอมูลไมครบถวนและอาจเกิดความผิดพลาดในผลการดดําเนินการติดตามได  

๒. ปญหาความตองการของประชาชนมีมากแตงบประมาณมีนอย  จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางเพียงพอ ดวยขอจํากัดของงบประมาณและภาระคาใชจายประจํา ทําใหไมสามารถนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

-๗- 

- ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ๑. กอง/งาน  ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  
อยางนอยเพ่ือใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้น  วาควรจะดําเนินการตอไปหรือไม  หรือตอง
ปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป 

๒ การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปกับการตั้งงบประมาณรายจาย และการนําแผนงาน/โครงการ
ไปสูการปฏิบัติ ในแตละยุทธศาสตรควรจะมีความใกลเคียงกันท้ังในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณมากกวาท่ี
ผานมา เพ่ือใหการดําเนินพัฒนาทองถ่ินในทุกๆดานควบคูกนไปโดยไมเนนเพียงยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง                      
ท้ังนี้เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของการพัฒนาทองถ่ิน 

๓.สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรท่ีนําไปปฏิบัติ  ควรใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
จุดมุงหมายของการพัฒนาทองถ่ิน 

๔.ควรมีการประสานงานการเสนอโครงการไปยังหนวยงานภายนอก  เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
กรมทรัพยากรน้ํา  กรมทางหลวงชนบท เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการท่ีเกินศักยภาพของ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป   
 ก็ขอนําเรียนเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯใหทานสมาชิกไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ 
           นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ -  มีทานสมาชิกสภาฯทานไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถาไมมี  
เรื่องท่ี ๓  แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาฯ (ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ) เชิญทานนายกครับ   

 นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.  – เรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย กระผม  นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในนามผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย  ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไวเม่ือวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซ่ึง
เปนการแถลงนโยบายกอนเขารับหนาท่ี โดยกระผมไดมีนโยบาย ในการเขาปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้มุงเนน   ท่ีจะพัฒนาองคกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ และยึดหลักในการบริหารงานโดยใชหลัก ๔  ป ในการ
บริหารงาน คือ ๑. โปรงใส/๒.เปนธรรม/๓.ประหยัด/ ๔.ประสิทธิภาพ และใชหลักในการทํางาน ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจท่ีวางไว และ
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการรับรูและการตรวจสอบ  กระผมจึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว  โดยสรุปดังนี้  

สรุปงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
สรุปงบประมาณรายรับ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
รายไดท่ี อบต.จัดเก็บเอง     ๒๒๗,๘๔๓.๗๘.-บาท   



รายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให           ๒๐,๗๗๔,๗๗๘.๔๓.-บาท 
รายไดจากคาธรรมเนียมในอนุญาตและคาปรับ  ๑๕๙,๔๗๒.๓๐.-บาท 
รายไดจากทรัพยสิน     ๒๗๔,๔๔๙.๐๓.-บาท 
รายไดเบ็ดเตร็ด      ๒๔๒,๓๐๖.๐๐.-บาท 
 

-๘- 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       ๒๑,๕๙๓,๓๓๔.๐๐.-บาท  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       ๘,๒๒๑,๙๖๒.๐๐.-บาท 
รวม ๕๑,๔๙๔,๓๔๕.๕๔  
สรุปงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
รายจายงบบุคลากร                                ๑๓,๔๑๖,๖๐๑.๐๐.-บาท 
รายจายงบดําเนินงาน      ๑๔,๗๓๐,๑๕๑.๙๕.-บาท   
รายจายเพ่ือการลงทุน                           ๔,๒๒๒,๑๐๐.๐๐.-บาท   
รายจายงบกลาง                                      ๑๑,๕๒๔,๔๘๗.๐๐.-บาท    
รายจายเงินอุดหนุน                              ๙๘๗,๐๐๐.๐๐.-บาท     
รายจายอ่ืนๆ            ๑๕,๐๐๐.๐๐.-บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    ๘,๒๒๑,๙๖๒.-บาท 
รวม ๔๔,๘๙๕,๓๓๙.๙๕                 

สําหรับโครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการตามนโยบายไดจัดทํารายละเอียดไวในเลมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ี
ไดแถลงตอสภาฯ แจกใหทานสมาชิกสภาฯเรียบรอยแลว ท้ัง ๑๐ ดาน ประกอบดวย  
๑. นโยบายดานการเมือง/การปกครอง 
๒. นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร 
๓. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔. นโยบายดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นโยบายดานการพัฒนาดานการศึกษา 
๖ นโยบายการพัฒนาดานการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ  
๗. นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ 
๘. นโยบายดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๙. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๑๐. ดานอ่ืน ๆ เชน จัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการตาง ๆ ท่ีอาจจัดทําข้ึนตามความประสงคของประชาชนโดยมุงเนน
ยึดผลท่ีไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก,จัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในตําบล 
 โดยแบงเปนยุทธศาสตรการพัฒนา ๘ ดาน ประกอบดวย  
ยุทธศาสตร ๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร ๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร ๓. การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร ๔. การบริหารจัดการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร ๕. การพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร ๖. การเสริมสรางสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร ๗. การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
 



-๙- 

ยุทธศาสตร ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแจกใหทานสมาชิกสภาฯพรอมหนังสือเชิญประชุมฯครับ  

ทายสุดนี้  กระผมขอขอบคุณทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ตลอดจนขาราชการ  พนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทุกทาน  ท่ีไดใหความรวมมือกับกระผมและ
คณะบริหารในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  ใหสําเร็จไปไดดวยดีตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  และหวังวาเรา
จะไดรับความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลแวงนอยของเราใหเจริญกาวหนารวมกันตอไป  ผมในนามผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ขอขอบคุณทุกทานไว  ณ  โอกาสนี้ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีตอไป 
เรื่องท่ี ๔ : พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ ) เชิญทานเลขาครับ 

   นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับ เรื่องท่ี ๔ : พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ ) ซ่ึง ขอ ๒๑ การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ินพรอมท้ังปดประกาศไวในท่ี
เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจาํปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได ดังนั้นจึงขอใหทานสมาชิกสภากําหนด ก่ีสมัย แตละสมัยเวลาใด ครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – เชิญทานสํารองครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 

กระผมขอเสนอ ดังนี้  กําหนด  ๔  สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓   
สมัยสามัญท่ี  ๒ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี   ๑ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ สมัยสามัญท่ี  ๓ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต
วันท่ี   ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ และสมัยสามัญท่ี  ๔ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ครับ สวนวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัด ขอเสนอ สมัยสามัญท่ี  ๑ ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓   

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ ถาไมมีผมขอ
มติครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามท่ีทานสํารองเสนอโปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน  ๒๐  เสียง 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  – ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานเลขาครับ 
นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ใน

สวนของผมก็มีเรื่องประชาสัมพันธครับ เรื่องท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางอบต.แวงนอยเราจะจัดพิธีบวงสรวง
ศาลปูตาท่ีคุมครองดูแลเรามาตลอดป ชวงเชาทําพิธีบวงสรวง  ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีความประสงคถวายของเซนไหว 

 
-๑๐- 

ก็แจงท่ี ผอ.กองการศึกษาหรือถาไมสะดวกบริจาคเปนเงินเพ่ือใหทาง อบต.จัดซ้ือใหก็ได  ในชวงตอนเย็นกําหนดจัด
แขงขันกีฬามหาสนุกเชื่อมความสามัคคีภายในหนวยงานระหวางคณะผูบริหาร เจาหนาท่ี เริ่มตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น.เปน
ตนไปก็ขอเชิญชวนทานสมาชิกสภาฯเขามารวมครับ  เรื่องท่ี ๒ การจัดงานวันเด็กแหงชาติซ่ึงก็ตรงกับวันเสารท่ี ๒ ของ
เดือนมกราคม ปนี้ก็ตรงกับวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซ่ึงแนวทางการจัดงานเราก็จะไดเชิญผูบริหารสถานศึกษา



คณะทํางาน ทานสมาชิกสภา ผูนําหมูบาน ไดมาประชุมเพ่ือหาแนวทางการจัดงานรวมกันรวมกันใน วันท่ี ๓ มกราคม 
๒๕๖๓ หากวาทานมีแนวคิดการจัดงานอยางไรก็อยากใหมานําเสนอในท่ีประชุมครับ เรื่องท่ี ๓ พรบ.เลือกตั้งมีผลบังคับ
ใชแลว และกกต.ก็เสนอระเบียบตางท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินโดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงตอนนี้
สามารถกําหนดการเลือกตั้งได ซ่ึงนายกรัฐมนตรีก็ไดประกาศวามีเลือกตั้งแนนอนในป ๒๕๖๓ แตวาจะเลือกทองถ่ินแบบ
ไหนกอนตองรอดู อาจจะเลือก อบจ.กอน แลวมาเลือก เทศบาล อบต. หรืออาจะเลือก อบต.กอนก็อาจจะเปนไปได
เหมือนกัน ตอนนี้ทาง กกต.ก็ไดแจงวาใหองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราไดเตรียมการในการรับสมัคร
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวเพ่ือเตรียมความพรอมในการเลือกตั้งก็ตองรอฟง
ประกาศจาก กกต. เรื่องท่ี ๔ พ.ร.บ.ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไดออกมาและประกาศใชตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในชวง
เดือน พ.ย.-ธ.ค.ให อปท.สํารวจ ประเมินฯ สิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ี ทานคงจะเห็นวามีเจาหนาท่ีกองชาง หรือเจาหนาท่ี
จัดเก็บเราลงไปตรวจวัดพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินภาษีและแจงใหผูเสียภาษีทราบ เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดทุกอยางเราไมได
ดําเนินการเองครับ เขายกเลิกภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มาใช พ.ร.บ.ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางแทน ก็
ขอใหทานไดประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีไดทราบและเขาใจครับ  

นายสํารอง  ปตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ อยาก
สอบถามโครงการปรับเกรดถนนลูกรังในพ้ืนท่ีท่ีสงโครงการเขามาไมทราบวาจะดําเนินไหม มีงบประมาณหรือไม และจะ
ดําเนินการชวงไหนครับ เรื่องท่ี ๒ ชวงนี้ก็เขาสูฤดูแลงน้ําแลวน้ําแหงบานดอนหันบางวันน้ําไมไหลถาจะเปาบอบาดาลก็ขอ
ความอนุเคราะหเรงรัดใหดวยครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
สําหรับผลการติดตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีผานมาก็เปนท่ีนาพอใจ งบประมาณตางๆใชจายเกิดประสิทธิภาพ 
ประชาชนพึงพอใจ ทีนี้ก็ขอทบทวนหนวยงานท่ีเรามีอยูและตองปฏิบัติพบวาหนวยงานของกองการเกษตรไมมีการ
เบิกจายงบประมาณท่ีตั้งไวในขอบัญญัติฯ ขอฝากดวยครับเราอนุมัติงบประมาณใหแลวอยากใหดําเนินการไมอยากใหเงิน
ตกไป  โครงสรางพ้ืนฐานเราสํารวจเพ่ือพัฒนาสําหรับโครงการท่ีเกิดความผิดพลาดไมตรงตามท่ีเรากําหนดไวไมไดสะทอน
แคเจาหนาท่ีไปรังวัดคือกองชางฝายเดียว แตตกอยูท่ี อบต.เรา ผูบริหาร สมาชิกเจาของพ้ืนท่ี ก็อยากใหทางเจาหนาท่ี
รับผิดชอบไดดูแลในเรื่องนี้อยางเครงครัดดวยครับในเรื่องความผิดพลาดในการดําเนินงานอยาใหมีผิดพลาดไดหรือ
ผิดพลาดใหนอยท่ีสุด  เรื่องตอมากิจกรรม ของ อบต.อยากใหทานสมาชิกสภาไดเขารวม ไดมีสวนรวมในกิจกรรมของ 
อบต.ทุกคนครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.  – ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาท่ีไดใหความรวมมือดวยดี ในสวนท่ีทาน
สมาชิกสภาไดเสนอแนะมาทางฝายบริหารก็จะไดนําไปแกไข ปรับปรุง เพ่ือใหการทํางานของทุกฝายสอดคลองกันผลดีก็
จะตกอยูท่ีพ่ีนอง ประชาชนในพ้ืนท่ีของเราครับ ในสวนท่ีทานสอบถามมาเรื่องปรับเกรดในปนี้เราจะซอมแซมโดยจัดซ้ือ
วัสดุลูกรังมาลงตรงท่ีมีหลุมเพราะถาปรับเกรดก็คงจะไดผลไมเต็มท่ีเพราะดินแข็งแลวปรับไมเขา ในสวนของการแกไข
ปญหาภัยแลงเราก็มีโครงการท่ีจะเปาบอในแตละหมูบานอยูครับ 

 
-๑๑- 

 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ –  เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ

เพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 

                                                       (ลงชื่อ)                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 



            (ลงชื่อ)                                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
                (นายเสมือน  นาอุดม) 
                                                    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี   
                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
  

(ลงชื่อ)                                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)                                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)                                              เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    


