รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
ผูมาประชุม
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

--------------------------------------------

ชื่อ - สกุล
นางนิรดาพร ปสสา
นายสุริยา ศรีกุฏ
นายบุญถัน นาอุดม
นายสม นาแพง
นายสุวรรณ นาอุดม
นางละอองดาว นันทวิทยาคม
นางประยัติ ศรีอุน
นางดุสิต มูลหลา
นางจินตนา กุลสุวรรณ
นายไสว ศรีอุน
นายบุญยม หนูนา
นายเสมือน นาอุดม
นายสถิตย อันนารี
นายสํารอง ปตตาทานัง
นายวันชัย ปุงโพธิ์
นายนนทกานต นาอุดม
นายสมพร บุญประสพ
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นางกนกนาถ จันทรสี
นายจํานงค หนายโสก

ผูไมมาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.หมู ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย

-๒ประธานสภาฯ

ลายมือชื่อ
นิรดาพร ปสสา
สุริยา ศรีกุฏ
บุญถัน นาอุดม
สม นาแพง
สุวรรณ นาอุดม
ละอองดาว นันทวิทยาคม
ประยัติ ศรีอุน
ดุสิต มูลหลา
จินตนา กุลสุวรรณ
ไสว ศรีอุน
บุญยม หนูนา
เสมือน นาอุดม
สถิตย อันนารี
สํารอง ปตตาทานัง
วันชัย ปุงโพธิ์
นนทกานต นาอุดม
สมพร บุญประสพ
วิเชียร ดวงจุมพล
นราศักดิ์ พิมสาร
กนกนาถ จันทรสี
จํานงค หนายโสก

หมายเหตุ

๒. นายสมคิด ขําโพธิ์
ผูเขารวมประชุม
๑. นายหนูกาลน นิบุญทํา
๒. นายชัยวัฒน ทองนอย
๓. นายอนุศักดิ์ มีทอง
๔. นายทองใบ สมแวง
๕. นางลําดวน ไชยคําภา
๖. นายสุภาพ วองไว
๗. นายคชา วาระเพียง
๘. นางรุง สุขกําเนิด
๙. นายเดชมนตรี สันเสนาะ
๑๐. นางสาวปาณิสา ประถังธานี

สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑
นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๐ คนครบองคประชุม
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ทําหนาที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ มี
กําหนด ๑๕ วั น เริ่ มตั้ งแต วัน ที่ ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๖๒ ถึง วัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๒ เดื อน
ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายเสมื อ น นาอุ ด ม) รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย
สามัญที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งที่ใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพื่อทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี้
-๓เรื่องที่ ๑ การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดขอนแกนแจงวา
ในชวงฤดูแลงของทุกประหวางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่ของประเทศเกือบทุกภาคของประเทศไทยมึก
ประสบป ญ หาไฟป า ซึ่ งเป น สาเหตุ สํ าคั ญ ที่ ก อ ให เกิ ด ป ญ หาวิ ก ฤติ ม ลพิ ษ หมอกควั น ส งผลกระทบต อการดํ ารงชี วิ ต
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทาง
อากาศ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยแหงชาติ จึงแจงแนวทางการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาหมอกควัน ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให ประชาสัมพันธสรางการรับรูกับ
ประชาชนใหทราบถึงมาตรการการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การหามเผาปาหรือเศษวัสดุทางการเกษตร การ
กิจกรรมการอนุรักษตนไม การทําเสวียนรอบตนไมแทนการเผา รณรงคการไถกลบตอซังขาว ในสวนสถานการณภยั แลง

ในพื้นที่ตอนนี้เราก็เตรียมเปาบอบาดาลตามหมูบานตางๆที่คณะกรรมการลงไปสํารวจมา สวนการขุดลอกก็ไดขุดลอก
หนองละเลิงบานกุดรู หมูที่ ๔ เพื่อรองรับภัยแลงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
เรื่ องที่ ๒ การจั ดงานอนุ รักษ สื บ สานประเพณี ล อยกระทงประจําป ๒๕๖๒ ที่ ผานมา ก็ตองขอขอบคุณ ทาน
สมาชิกสภาฯที่ไดเขามารวมงาน ในสวนของคาใชจายในการจัดงานปนี้ก็จะขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบครับ งบประมาณที่
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 และเรามีรายจายทั้งสิ้นจํานวน ๕๗,๙๑๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๓๕๕
บาท ก็จะไดนําสวนที่เหลือไปฝากเขาเปนกองทุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงครับ
เรื่องที่ ๓ การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหทองถิ่น
แตละแหงตั้งจุดบริการประชาชนที่เดินทางไปมา กําหนดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒-วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ในสวน
อบต.แวงนอย เราก็จะตั้งจุดตรวจที่ถนนหนาสํานักงานฯก็จะไดเชิญ อปพร.มากําหนดการอยูเวรยามเพื่อเปนการปองกัน
อุบัติเหตุ ก็ขอความรวมมือทานสมาชิกสภาฯ ไดประชาสัมพันธรณรงคในเรื่องของการเมาไมขับของพี่นองประชาชนใน
หมูบาน และไดขอความรวมมือผูนําหมูบานไดจัดตั้งดานชุมชนเพื่อปองปรามลูกหลานพี่นองประชาชนในแตละหมูบาน
เมาไมขับครับ
เรื่องที่ ๔ แจงประชาสัมพันธใหกลุมเศรษฐกิจชุมชนที่กูเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่คงคาง
ไมชําระตามสัญญามีอยูหลายหมูบาน ดังนั้นขอความรวมมือทานสมาชิกสภาฯไดแจงโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจําป
๒๕๖๓ กลุมที่ยังคงคางเงินยืมองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ใหนํามาชําระตามสัญญาซึ่งมีทั้งหมด ๔ กลุม ดังนี้
บานดอนหัน หมูที่ ๒ กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม ประธานกลุม นายชนะ ใจเที่ยง จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(สง ๕ งวด) ยังไมครบกําหนดสงงวด ๔ งวดที่ ๑ คาง ๕,๐๐๐ งวดที่๒ คาง ๒๐,๐๐๐.-บาท งวดที๓่ คาง ๒๐,๐๐๐.-บาท
งวดที่ ๔ ค าง ๒๐,๐๐๐.-บาท บ านกุ ด รู หมู ที่ ๔ กลุ ม เย็ บ ผ าบ านกุ ด รู ประธานกลุ ม นางธาราทิ พ ย คุ ณ วั น ดี
จํานวนเงินที่ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท เกินกําหนดแลวคาปรับ ๑๓,๘๙๕ บาท รวม ๒๖,๓๙๕.บาท สัญญาจะจายเดือน ๓ เดือน
ตั้งแตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ บานอีโล หมูที่ ๔ กลุมสตรีเย็บผาบานอีโล ประธานกลุม นางสาววรินดา บุด
ดาโจม
จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท สง ๕ งวด ครบกําหนดสงงวดที่ ๑ แลว เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๒๕๖๒ บานโนน
ศิลา หมูที่ ๙ กลุมเลี้ยงโคและกระบือ ประธานกลุม นายเสมือน นาอุดม จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คางคาปรับ
๖,๗๑๐ บาท สัญญาจะจาย ๑๐ เดือน กุมภาพันธ-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บานโนนขี้เหล็ก หมูที่ ๑๑ กลุมเลี้ยงโคกระบือ
ประธานกลุม นายบุญมี นาเม็ง จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คาปรับจํานวน ๒๐,๒๒๔ รวม ๔๒,๒๒๔ บาท
-๔สัญญาจะจายเดือนละ ๑,๕๐๐ ยังไมจายเลยตั้งแตมีการไกลเกลี่ย ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดแจงกลุมที่อยูในหมูบานของ
ทานไดทราบและนําเงินมาชําระหนี้ตามกําหนดตอไป
เรื่องที่ ๕ ประชาสัมพันธการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ที่แจงความประสงคโอนเงินเขาบัญชี
ทางกรมบั ญ ชี กลางจะดํ าเนิ น การโอนเงิน เข าบั ญ ชีผูมีสิ ทธิรับ เงิน โดยตรงทุ กวัน ที่ ๑๐ ของทุ ก เดือน เริ่ม ตั้ งแต เดื อ น
มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ในสวนของผูที่ประสงครับเงินสดยังคงรับเงินจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเชนเดิม
ทุ ก วัน ที่ ๑ ของเดื อน หากเดื อนใดตรงกั บ วั น หยุดก็จ ะเลื่อนจายในวัน ถัดไปของวัน ทํ าการ ก็ ขอให ทานสมาชิกช ว ย
ประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานทราบดวย
เรื่องที่ ๖ ดวยเทศบาลตําบลแวงนอย ไดมีหนังสือประชาสัมพันธการจัดงานประจําปประเพณีศาลเจาพอหมื่น
ศรี ประจําป ๒๕๖๒ ระหวาง ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหวยหาดและบริเวณโรงเรียน
ชุมชนบานโคกสี ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น การเฉลิม
ฉลองและสักการะแดองคเจาพอหมื่นศรี ตลอดจนเปนการกระตุนเศรษฐกิจ การกระจายรายได การสงเสริมผลิตภัณฑ
ของชุมชนการส งเสริมการท องเที่ ย วให เกิ ดแกชุมชนและประชาชนในทองถิ่น โดยการจัดงานในครั้งนี้ป ระกอบดว ย
กิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน อาทิเชน การออกรานจําหนายสินคาผลิตภัณฑของชุมชน (OTOP) การประกวด

จัดทําธุงใยแมงมุม , การประกวดรําวงยอนยุค , การประกวดจัดทําอาหารพื้นบานและสมตําลีลา , หมอลําประยุกต ,
ภาพยนตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงของเชิญชวนทานสมาชิกสภาฯ ไดไปรวมในงานและประชาสัมพันธให
พี่นองประชาชนในหมูบานไดรับทราบครับ
เรื่องที่ ๗ ดวยอําเภอแวงนอย ไดกําหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมี
วัตถุ ประสงคเพื่ อบริการงานวิชาการด านเกษตรกรและชวยแกไขปญ หาอุปสรรคใหเกษตรกรในพื้น ที่ไดอยางรวดเร็ว
ตลอดจนเพื่อสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม โดยดําเนินงานในรูปแบบบรูณา
การของนักวิชาแตละสาขาทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาที่ดิน กฎหมาย และการบัญชี ฯลฯ ในงานจะมีการมอบ
พันธุปลา การใหบริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การแสดงนิทรรศการของสวนราชการตางๆ การจําหนายสินคา ดังนั้น
จึงของเชิญชวนทานสมาชิกสภาฯ ไดไปรวมในงานและประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนในหมูบานไดรับทราบครับ
เรื่องที่ ๘ ดวยองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จะดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย/พนักงานสวนตําบล/กลุมผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน/ผูบริหาร
การศึกษา/กลุมอาชีพ และผูมีหนาที่เกี่ยวของขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเปดโครงการฝกอบรมสัมมนา
ฯ โดยบรรยายใหความรูทางวิชาการแกบุคลากรในสังกัดและคณะศึกษาดูงาน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย วันที่ ๑๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดลําปาง ดังนี้
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ศึกษาดูงานที่เทศบาลตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยและ
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม ศึกษาดูงานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ศึกษาดูงานที่จังหวัดลําปาง บานบัวแกว การปลูกพืชปลอดสารพิษ การทําปุยหมักแบบอินทรียโดยใช
ไสเดือนดิน และแหลงเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-๕เพื่อใหการจัดโครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
จึงสํารวจขอมูลผูที่ประสงคจะรวมเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยใหทานสมาชิกกรอกขอมูลแสดงความประสงคตามใบตอบรับและ
สงไดที่นักทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ เพื่อจะไดดําเนินการตอไปครับ
สําหรับผมก็มีเรื่องแจงทราบเพียงเทานี้ครับ
นายเสมื อน นาอุด ม ประธานสภาฯ - ต อไประเบี ยบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รายงานการ
ประชุ มสภาองค การบริห ารส วนตํ าบลแวงน อย สมัย สามัญ ที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิ งหาคม
๒๕๖๒ มีทานใดจะแกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน ๒๐ เสียง
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู ถ าม ไม มี ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งที่
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม เรื่องที่ ๑ : รายงานงบ
รายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔๐ ) เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ
สําหรับ เรื่องที่ ๑ : รายงานงบรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔๐ ) ก็เชิญผูอํานวยการกองคลังแจงที่ประชุมทราบ
ครับ
นางรุง สุขกําเนิด ผูอํานวยการกองคลัง – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ท าน สํ าหรับ รายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค การบริห ารสว นตํ าบลแวงน อย ณ วัน ที่ ๓๐
กั น ยายน ๒๕๖๒ ทรั พ ย สิ น ทรั พ ย สิ น ตามงบทรั พ ย สิ น ๑๖,๔๕๐,๐๓๐.๙๙ บาท เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร

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 รายจายคางจ าย ๑,๖๐๘,๓๖๔.๗๐ บาท เงิน รับ ฝาก 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
เงิน ทุน สํารองเงิน สะสม ๑๖,๙๐๔,๑๘๔.๔๒ บาท รวมเงิน สะสม ๓๕,๗๐๕,๐๒๒.๔๕บาท รวมหนี้ สิน และเงิน สะสม
๓๙,๐๐๔,๔๗๑.๘๒ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ก็ขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ งบรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คะ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ผมขอเสริมในสวนของลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนเรามีหนี้คาง
ชําระจํานวน ๖๓๙,๕๐๐ บาท ซึ่งทาง สตง.ไดออกรายงานขอทักทวงใหทาง อบต.ชี้แจงเพราะนานมากแลวไมยอมจาย
ตั้ งแต ป ๒๕๔๘ ก็ มี ทางผมและท า นนายกก็ ได เข าไปชี้แ จงเขาบอกวามั น ทํ าให ร าชการเสีย หายเพราะเป น เงิน ทุ น
หมุนเวียนผมก็อธิบายวาเราไมไดละเลยไดมีหนังสือแจงใหมาชําระ และไดแจงทางอําเภอแวงนอยใหมาไกลเกลี่ย เขาบอก
วาทําไมไมฟองผมบอกวาเราไดไปปรึกษากับอัยการแลวก็อยากจะใหไกลเกลี่ยใหไดมากที่สุด เพราะถาฟองคาใชจายผูถูก
ฟองก็ตองเพิ่มภาระเขามาอีก ดังนั้นก็อยากใหทานสมาชิกสภาฯ ไดชวยเรงรัดติดตามกลุมที่คางจายอยูใหนํามาจายและก็
สามารถกูออกไปหมุนเวียนไดอีกเพียงแตตองนําเงินที่คางจายมาจายกอนครับ
-๖นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถาไมมี
เรื่องที่ ๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๓ วรรค ๒ เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – เรื่องที่ ๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๓ วรรค ๒ ซึ่งกําหนดวารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาทองถิ่นตอผูบริห ารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามแผนพัฒนาฯ โดยคณะกรรมการไดจัดทํารายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย พิจารณาและได
นําเสนอรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในสวนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามเราไดแจกใหกับ
ทานสมาชิกสภาฯได ศึกษาไปแลวพรอมหนั งสือเชิญ ประชุมซึ่งผมขอสรุป ดังนี้ ส วนที่ ๑ จะเปน บทนํา ขอมูลทั่วไป
ระเบียบกฎหมายตางๆ สวนที่ ๒ จะเปนวิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา สวนที่ ๓ จะ
เปนผลการดําเนินงาน การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวง
น อย คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององคการบริห ารสว นตํ าบลแวงน อย ได กําหนดเครื่องมื อ
อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผล
ตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการ
นํ า มาหาค าและผลของประโยชน ที่ ได รับ จากแผนพั ฒ นา เป น แบบสอบถาม แบบวั ด คุ ณ ภาพแผนแบบติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงานเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูป แบบตางๆ ที่สอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑–๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดดูเอกสารรายงานฯ ประกอบครับ
ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามไดเสนอปญหาและอุปสรรค ดังนี้

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บอยครั้งโดยไมมีการคํานึงถึง หวงเวลาใหดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบการใชงานการติดตามประเมินผลซึ่งเกิดขอผิดพลาดในระบบการประมวลผล
อาจไดขอมูลไมครบถวนและอาจเกิดความผิดพลาดในผลการดดําเนินการติดตามได
๒. ปญหาความตองการของประชาชนมีมากแตงบประมาณมีนอย จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางเพียงพอ ดวยขอจํากัดของงบประมาณและภาระคาใชจายประจํา ทําใหไมสามารถนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
-๗- ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ
อยางนอยเพื่อใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้น วาควรจะดําเนินการตอไปหรือไม หรือตอง
ปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป
๒ การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปกับการตั้งงบประมาณรายจาย และการนําแผนงาน/โครงการ
ไปสูการปฏิบัติ ในแตละยุทธศาสตรควรจะมีความใกลเคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณมากกวาที่
ผานมา เพื่อใหการดําเนินพัฒนาทองถิ่นในทุกๆดานควบคูกนไปโดยไมเนนเพียงยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง
ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของการพัฒนาทองถิ่น
๓.สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่นําไปปฏิบัติ ควรใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายของการพัฒนาทองถิ่น
๔.ควรมีการประสานงานการเสนอโครงการไปยังหนวยงานภายนอก เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทางหลวงชนบท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพของ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป
ก็ขอนําเรียนเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯใหทานสมาชิกไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถาไมมี
เรื่องที่ ๓ แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาฯ (ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ) เชิญทานนายกครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – เรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย กระผม นายหนูกาลน นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในนามผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไวเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่ง
เปนการแถลงนโยบายกอนเขารับหนาที่ โดยกระผมไดมีนโยบาย ในการเขาปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้มุงเนน ที่จะพัฒนาองคกร
ตามหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามแนวพระราชดํ าริ และยึ ดหลัก ในการบริห ารงานโดยใชห ลั ก ๔ ป ในการ
บริหารงาน คือ ๑. โปรงใส/๒.เปนธรรม/๓.ประหยัด/ ๔.ประสิทธิภาพ และใชหลักในการทํางาน ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจที่วางไว และ
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการรับรูและการตรวจสอบ กระผมจึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว โดยสรุปดังนี้
สรุปงบประมาณรายรับ – รายจายขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สรุปงบประมาณรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายไดที่ อบต.จัดเก็บเอง
๒๒๗,๘๔๓.๗๘.-บาท

รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให
รายไดจากคาธรรมเนียมในอนุญาตและคาปรับ
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดเบ็ดเตร็ด

๒๐,๗๗๔,๗๗๘.๔๓.-บาท
๑๕๙,๔๗๒.๓๐.-บาท
๒๗๔,๔๔๙.๐๓.-บาท
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
รายจายเพื่อการลงทุน
๔,๒๒๒,๑๐๐.๐๐.-บาท
รายจายงบกลาง
๑๑,๕๒๔,๔๘๗.๐๐.-บาท
รายจายเงินอุดหนุน
๙๘๗,๐๐๐.๐๐.-บาท
รายจายอื่นๆ
๑๕,๐๐๐.๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๘,๒๒๑,๙๖๒.-บาท
รวม ๔๔,๘๙๕,๓๓๙.๙๕
สําหรับโครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการตามนโยบายไดจัดทํารายละเอียดไวในเลมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ไดแถลงตอสภาฯ แจกใหทานสมาชิกสภาฯเรียบรอยแลว ทั้ง ๑๐ ดาน ประกอบดวย
๑. นโยบายดานการเมือง/การปกครอง
๒. นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร
๓. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๔. นโยบายดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
๕. นโยบายดานการพัฒนาดานการศึกษา
๖ นโยบายการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ
๗. นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ
๘. นโยบายดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๙. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
๑๐. ดานอื่น ๆ เชน จัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการตาง ๆ ที่อาจจัดทําขึ้นตามความประสงคของประชาชนโดยมุงเนน
ยึดผลที่ไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก,จัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในตําบล
โดยแบงเปนยุทธศาสตรการพัฒนา ๘ ดาน ประกอบดวย
ยุทธศาสตร ๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร ๒. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร ๓. การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร ๔. การบริหารจัดการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร ๕. การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร ๖. การเสริมสรางสุขภาวะ
ยุทธศาสตร ๗. การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

-๙ยุทธศาสตร ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล
รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่แจกใหทานสมาชิกสภาฯพรอมหนังสือเชิญประชุมฯครับ
ท า ยสุ ด นี้ กระผมขอขอบคุ ณ ท า นประธานสภา และท านสมาชิ ก สภาองค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลแวงน อ ย
ตลอดจนขาราชการ พนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือกับกระผมและ
คณะบริหารในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ใหสําเร็จไปไดดวยดีตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหวังวาเรา
จะไดรับความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ตําบลแวงนอยของเราใหเจริญกาวหนารวมกันตอไป ผมในนามผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีตอไป
เรื่องที่ ๔ : พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ ) เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับ เรื่องที่ ๔ : พิ จ ารณากํ าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดว ย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ ) ซึ่ง ขอ ๒๑ การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วัน
เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ข องป ถั ด ไปและระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ส มั ย แรกของป ถั ด ไปให
ประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุ โลม เมื่ อสภาท องถิ่น มี มติแล วให ป ระธานสภาทองถิ่น ทําเปน ประกาศของสภาทองถิ่น พรอมทั้งปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปที่กําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได ดังนั้นจึงขอใหทานสมาชิกสภากําหนด กี่สมัย แตละสมัยเวลาใด ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – เชิญทานสํารองครับ
นายสํ ารอง ป ตตาทานั ง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนท านประธานสภาและสมาชิ กสภาผู ทรงเกียรติครับ
กระผมขอเสนอ ดังนี้ กําหนด ๔ สมัย สมัยสามัญที่ ๑ จํานวน ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
สมัยสามัญที่ ๒ จํานวน ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมัยสามัญที่ ๓ จํานวน ๑๕ วัน ตั้งแต
วันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัยสามัญที่ ๔ จํานวน ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครับ สวนวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัด ขอเสนอ สมัยสามัญที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ถาไมมีผมขอ
มติครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานสํารองเสนอโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน ๒๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ใน
สวนของผมก็มีเรื่องประชาสัมพันธครับ เรื่องที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางอบต.แวงนอยเราจะจัดพิธีบวงสรวง
ศาลปูตาที่คุมครองดูแลเรามาตลอดป ชวงเชาทําพิธีบวงสรวง ทานสมาชิกสภาฯทานใดมีความประสงคถวายของเซนไหว
-๑๐ก็แจงที่ ผอ.กองการศึกษาหรือถาไมสะดวกบริจาคเป นเงินเพื่ อใหทาง อบต.จัดซื้อให ก็ได ในชวงตอนเย็น กําหนดจัด
แขงขันกีฬามหาสนุกเชื่อมความสามัคคีภายในหนวยงานระหวางคณะผูบริหาร เจาหนาที่ เริ่มตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น.เปน
ตนไปก็ขอเชิญชวนทานสมาชิกสภาฯเขามารวมครับ เรื่องที่ ๒ การจัดงานวันเด็กแหงชาติซึ่งก็ตรงกับวันเสารที่ ๒ ของ
เดื อนมกราคม ป นี้ ก็ต รงกั บ วั น ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่ งแนวทางการจั ด งานเราก็จ ะได เชิ ญ ผู บ ริห ารสถานศึก ษา

คณะทํางาน ทานสมาชิกสภา ผูนําหมูบาน ไดมาประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดงานรวมกันรวมกันใน วันที่ ๓ มกราคม
๒๕๖๓ หากวาทานมีแนวคิดการจัดงานอยางไรก็อยากใหมานําเสนอในที่ประชุมครับ เรื่องที่ ๓ พรบ.เลือกตั้งมีผลบังคับ
ใชแลว และกกต.ก็เสนอระเบี ยบตางที่เกี่ยวของกับทองถิ่นโดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งตอนนี้
สามารถกําหนดการเลือกตั้งได ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไดประกาศวามีเลือกตั้งแนนอนในป ๒๕๖๓ แตวาจะเลือกทองถิ่นแบบ
ไหนกอนตองรอดู อาจจะเลือก อบจ.กอน แลวมาเลือก เทศบาล อบต. หรืออาจะเลือก อบต.กอนก็อาจจะเปนไปได
เหมื อ นกั น ตอนนี้ ท าง กกต.ก็ ไ ด แ จ ง ว า ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแวงน อ ยเราได เ ตรี ย มการในการรั บ สมั ค ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองส วนทองถิ่น แลวเพื่ อเตรีย มความพรอมในการเลือกตั้ งก็ตองรอฟ ง
ประกาศจาก กกต. เรื่องที่ ๔ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดออกมาและประกาศใชตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในชวง
เดือน พ.ย.-ธ.ค.ให อปท.สํารวจ ประเมินฯ สิ่งปลูกสรางในพื้นที่ ทานคงจะเห็น วามีเจาหนาที่กองชาง หรือเจาหนาที่
จัดเก็บเราลงไปตรวจวัดพื้นที่เพื่อประเมินภาษีและแจงใหผูเสียภาษีทราบ เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดทุกอยางเราไมได
ดําเนินการเองครับ เขายกเลิกภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาใช พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทน ก็
ขอใหทานไดประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนในพื้นที่ไดทราบและเขาใจครับ
นายสํารอง ปตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ อยาก
สอบถามโครงการปรับเกรดถนนลูกรังในพื้นที่ที่สงโครงการเขามาไมทราบวาจะดําเนินไหม มีงบประมาณหรือไม และจะ
ดําเนินการชวงไหนครับ เรื่องที่ ๒ ชวงนี้ก็เขาสูฤดูแลงน้ําแลวน้ําแหงบานดอนหันบางวันน้ําไมไหลถาจะเปาบอบาดาลก็ขอ
ความอนุเคราะหเรงรัดใหดวยครับ
นายวิ เชี ยร ดวงจุ มพล ส.อบต.หมู ที่ ๓ – กราบเรีย นท านประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกีย รติครับ
สําหรับผลการติดตามแผนการใชจายงบประมาณที่ผานมาก็เปนที่นาพอใจ งบประมาณตางๆใชจายเกิดประสิทธิภาพ
ประชาชนพึ งพอใจ ที นี้ ก็ขอทบทวนหน ว ยงานที่เรามีอยูและตองปฏิบัติพบวาหน วยงานของกองการเกษตรไมมีการ
เบิกจายงบประมาณที่ตั้งไวในขอบัญญัติฯ ขอฝากดวยครับเราอนุมัติงบประมาณใหแลวอยากใหดําเนินการไมอยากใหเงิน
ตกไป โครงสรางพื้นฐานเราสํารวจเพื่อพัฒนาสําหรับโครงการที่เกิดความผิดพลาดไมตรงตามที่เรากําหนดไวไมไดสะทอน
แคเจาหนาที่ไปรังวัดคือกองชางฝายเดียว แตตกอยูที่ อบต.เรา ผูบริหาร สมาชิกเจาของพื้นที่ ก็อยากใหทางเจาหนาที่
รับ ผิ ด ชอบได ดูแลในเรื่องนี้ อยางเครงครัดด วยครับ ในเรื่องความผิด พลาดในการดําเนิ น งานอยาใหมีผิดพลาดไดห รือ
ผิดพลาดใหนอยที่สุด เรื่องตอมากิจกรรม ของ อบต.อยากใหทานสมาชิกสภาไดเขารวม ไดมีสวนรวมในกิจกรรมของ
อบต.ทุกคนครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาที่ไดใหความรวมมือดวยดี ในสวนที่ทาน
สมาชิกสภาไดเสนอแนะมาทางฝายบริหารก็จะไดนําไปแกไข ปรับปรุง เพื่อใหการทํางานของทุกฝายสอดคลองกันผลดีก็
จะตกอยูที่พี่นอง ประชาชนในพื้นที่ของเราครับ ในสวนที่ทานสอบถามมาเรื่องปรับเกรดในปนี้เราจะซอมแซมโดยจัดซื้อ
วัสดุลูกรังมาลงตรงที่มีหลุมเพราะถาปรับเกรดก็คงจะไดผลไมเต็มที่เพราะดินแข็งแลวปรับไมเขา ในสวนของการแกไข
ปญหาภัยแลงเราก็มีโครงการที่จะเปาบอในแตละหมูบานอยูครับ
-๑๑นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – เรื่องอื่นๆ นะครับมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น .(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( นายจํานงค หนายโสก )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

(ลงชื่อ)

ผูรับรองรายงานการประชุม

(นายเสมือน นาอุดม)
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร ดวงจุมพล)
(นายสํารอง ปตตาทานัง)
(นางประยัติ ศรีอุน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

