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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยสำมัญที ่๔/๒๕๖๓ 

เมื่อวันศุกร์  ที่  ๑๘  ธันวำคม  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายสม  นาแพง 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายบุญยม  หนูนา 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

ส ารอง  ปัตตาทานัง 
สุวรรณ์  นาอุดม 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
จินตนา  กลุสุวรรณ์ 
สถิตย์  อันนารี 
ไสว  ศรีอุ่น 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สุริยา  ศรีกุฏ 
สม  นาแพง 
ดุสิต  มูลหล้า 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
บุญยม  หนูนา 
เสมือน  นาอุดม 
บุญถัน  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สมพร  บุญประสพ 
นราศักดิ์  พิมสาร 
นนทกานต์  นาอุดม 
นิรดาพร  ปัสสา 
จ านงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นางกนกนาถ  จันทร์สี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๒. นายสมคิด  ข าโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

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

๖. นายคชา  วาระเพียง    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

๙. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๐. นางวิลาวรรณ  สายมัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๐ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง  เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้
ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ มี
ก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓   (นายเสมือน  นาอุดม)  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบ
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
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เรื่องที่ ๑ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศขึ้นพร้อมกันใน วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ นี้ก็ประกาศเชิญชวนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ไปใช้สิทธิ์นะครับ เพราะว่าหากท่านไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านอาจจะเสียสิทธิ์บางประหากท่านยังประสงค์ที่จะลงสมัคร
ทางการเมืองอยู่นี้ก็ขอเน้นย้ าให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะจะมีผลในอนาคตข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้ง และก็การ
ปฏิบัติตนให้เป็นกลางนะครับในฐานะที่ท่านด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาฯ นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องของ
การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับให้พึงระมัดระวัง ก็อาจจะท าให้มีส่วนเข้าไปท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ น าไปสู่
กระบวนการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้ ก็ขอให้พึงระมัดระวังนะครับ ส าหรับผมก็มีเรื่องแจ้งทราบเพียงเท่านี้ครับ  

นายกิติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ มีท่านใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม (ตรวจสอบจ านวนผู้เข้า
ประชุม ๒๐ ท่าน)  

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน  ๒๐  เสียง 
         นายกิติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  รายงานงบ
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ ) เชิญท่านเลขาครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ส าหรับ เรื่องที่ ๑  :  รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ ) ก็เชิญผู้อ านวยการกองคลังแจ้งที่ประชุมทราบ
ครับ  
           นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ส าหรับ รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ ทรัพย์สิน ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน ๑๖,๕๖๓,๐๐๐.๙๙ บาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
๓๙,๙๘๐,๑๒๒.๕๙ บาท เงินฝากกระทรวงการคลัง ๒๑,๘๑๑ บาท ลูกหนี้เงินยืม ๓,๖๔๘ บาท รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน ๗๓๗,๕๐๐ บาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๔๒,๗๔๓,๐๘๑.๕๙ บาท 
รวมสินทรัพย์ ๔๒,๗๔๓,๐๘๑.๕๙ บาท หนี้สินและเงินสะสม  ทุนทรัพย์สิน ๑๖,๕๖๓,๐๐๐.๙๙ บาท รายจ่ายค้างจ่าย 
๔,๑๖๓,๗๐๙.๖๒ บาท ฎีกาค้างจ่าย ๔๖,๘๐๐ บาท รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ  ๓ ,๖๔๘ บาท เงินรับฝาก 
๑,๖๘๙,๖๖๗.๕๗ บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ๕,๙๐๓,๘๒๕.๑๙ บาท รวมหนี้สิน ๕,๙๐๓,๘๒๕.๑๙ บาท เงินสะสม เงิน
สะสม ๑๙,๕๗๓,๔๓๐.๙๙ บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม ๑๗,๒๖๕,๘๒๕.๔๑ บาท รวมเงินสะสม ๓๖,๘๓๙,๒๕๖.๔๐บาท 
รวมหนี้สินและเงินสะสม ๔๒,๗๔๓,๐๘๑.๕๙ บาท ส าหรับงบประมาณรายรับปี  พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งสิ้น จ านวน 
๔๑,๘๙๔,๓๕๙.๘๑ บาท งบประมาณรายจ่ายทุกหมวด ทั้งสิ้น ๓๙,๔๘๓,๔๑๙.๘๖ บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมสภาฯ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ งบรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ค่ะ 
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 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – เป็นการรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔๐ ที่
ก าหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปี งบประมาณที่
สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนทราบ ภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองก าหนดแล้วส่งส าเนารายงานการ รับ - จ่าย 
ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น  แล้วให้
จังหวัดรายงานกรมการปกครอง ก็แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบครับ  
            นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ -  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มี  
เรื่องที่ ๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ เชิญท่านเลขาครับ 
            นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – เรื่องที่ ๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘) แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ ซึ่งก าหนดว่ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามแผนพัฒนาฯ โดยคณะกรรมการได้จัดท ารายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พิจารณาและได้
น าเสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในส่วนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามแผน ขอมอบให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ 
   นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ ดังนี้  ส่วนที่ ๑ จะเป็นบทน า 
ข้อมูลทั่วไป ระเบียบกฎหมายต่างๆ ส่วนที่ ๒ จะเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ส่วนที่ ๓ จะเป็นผลการด าเนินงาน การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ก าหนด
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนด
ขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  
๑–๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูเอกสารรายละเอียดรายงานฯ
ทีไ่ด้แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

          ซ่ึงจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามได้เสนอปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง

โดยไม่มีการค านึงถึงห้วงเวลาในการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบการ
ใช้งานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (ระบบ e plan ) ซึ่งท าให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ด าเนินการ
จึงต้องเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลติดตามประมวลผลในระบบและข้อมูลที่ได้มีการด าเนินงานจริง เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกัน 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการสนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดท าโครงการในลักษณะการฝึกอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมส าหรับกลุ่ม
ผู้ปกครองและนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ิมข้ึน  

๒. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดท าโครงการในลักษณะที่เป็นการรณรงค์ และป้องกัน การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ิมข้ึน  

๓. ควรมีการประสานงานการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  

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

 นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.  – เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย กระผม  นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในนามผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ไว้เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่ง
เป็นการแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยกระผมได้มีนโยบาย ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้มุ่งเน้น   ที่จะพัฒนาองค์กร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และยึดหลักในการบริหารงานโดยใช้หลัก ๔  ป ในการ
บริหารงาน คือ ๑. โปร่งใส/๒.เป็นธรรม/๓.ประหยัด/ ๔.ประสิทธิภาพ และใช้หลักในการท างาน ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่วางไว้ และ
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และการตรวจสอบ  กระผมจึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  โดยสรุปดังนี้  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๘/๕  วรรค ๕ และวรรค ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแถลงผล 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปีค าแถลงนโยบาย และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย กระผมจึงขอแถลง
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ตามที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยสรุปประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยและพ่ีน้องประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน  และเพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาความ
ต้องการจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  รวมถึงการน าส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่   อุดหนุน
งบประมาณให้กับอ าเภอแวงน้อย  เพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆของทางราชการ  ในระดับอ าเภอ 

๒. ผลการด าเนินงานนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
กระผมได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการ พนักงาน โดยสนับสนุนให้

ข้าราชการพนักงานได้เข้าร่วมการประชุมและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานราชการได้จัดขึ้น และ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิก
สภาต าบลเพ่ือพัฒนาองค์กรของเรา  ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ซึ่งมีการประเมินเป็นประจ าทุกปีส าหรับในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนต า
พลแวงน้อย  มีผลคะแนนการปฏิบัติงาน  ๕  ด้านด้วยกัน  ดังนี้  

๑. ด้านการบริหารจัดการ  คะแนนเต็ม  ๑๑๐  คะแนน   
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน   คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๙๑   %  

๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คะแนนเต็ม ๑๐๕  คะแนน    
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้คะแนน  ๑๐๓   คะแนน  คิดเป็น  ร้อยละ  ๙๘.๑๐  %  

๓. ด้านการบริหารการเงินและการคลัง  คะแนนเต็ม ๒๑๕  คะแนน   
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้คะแนน  ๑๘๔  คะแนน  คิดเป็น  ร้อยละ  ๘๕.๕๘  %  

๔. ด้านการบริการสาธารณะ  คะแนนเต็ม  ๓๗๕  คะแนน   
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้คะแนน  ๓๓๗  คะแนน  คิดเป็น  ร้อยละ  ๘๙.๘๗  %  

๕. ด้านธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม ๕๕ คะแนน   
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้คะแนน ๔๒   คะแนน  คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๓๖  %  

รวมผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  คะแนนเต็มทั้งหมด  ๘๖๐  คะแนน อบต.แวงน้อยได้  ๗๖๖ คะแนน คิดเป็น  ร้อยละ  
๘๙.๐๗  %   

 
 
 
 
 



-๗- 

๓. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกระผมและคณะบริหารได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุกหมู่บ้านโดยได้มีการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาตามโครงการที่ประชาชนได้มีการเสนอผ่านการประชาคมหมู่บ้านในทุกๆปี  ดังนี้  
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ บ้านแวงน้อย – สายจากเขตเทศบาล - ล าห้วยนา 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านดอนหัน – สายรอบบ้าน 
๓. โครงการก่อสร้างขนาดผิวถนนจราจร คสล.พร้อมท ารางระบายน้ า หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแขม สายภายในหมู่บ้าน 
๔. โครงก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๔ บ้านกุดรู สายโนนป่าแต้ 
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ บ้านอีโล จากหน้าวัด – ป่าช้าบ้านอีโล 
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโคกสี – สายดอนปู่ตาถึงถนนศรีเมืองน้ าซับ 
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ บ้านหนองหอย – สายหนองหอย ถึง โคกกลาง 
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านป่าเป้ง สายทางเข้าหมู่บ้านถึงถนนลาดยางศรีเมืองเมืองน้ าซับ 
๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านโนนศิลา สายเพชรศิลาเหนือ เชื่อม  สายเพชรศิลาใต้ 
๑๐. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.หมู่ ๑๐ บ้านนาจาน ภายในหมู่บ้าน 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก – สายรอบหมู่บ้าน 
๑๒  โครงการก่อสร้างขนาดผิวจราจร คสล. พร้อมวางรางระบายน้ าสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓บ้านหนองแขมสอง 
๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า   หมู่ ๒  หมู่  ๘  
๑๔. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาล  (หมู่ ๒,๓,๗ ,๘,๙และ  หมู่  ๑๐ ) 
๑๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล หมู่ ๕ - สายวัด ป่าช้าบ้านอีโล 
๑๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.หมู่ ๑๓ บ้านหนองแขมสอง สายภายในหมู่บ้าน 

  ๔.ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
    โดยในปีงบประมาณ ปี  ๒๕๖๓  ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งเราได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ  ในพ้ืนที่  
และน ากลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงาน  เพ่ือการพัฒนาและน ากลับมาต่อยอดการประกอบอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือในพ้ืนที่  
อบต.แวงน้อยของเราต่อไป 

   ๕. ผลการด าเนินงานด้านนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา    
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการต่างๆด้านพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาดังนี ้

- โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน  การสอน  
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารเสริมนม จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ จัดสรร
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  จัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างหลังคาลาน
อเนกประสงค์  ให้กับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ 

 
 
 
 
 



 
-๘-  

๖. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมงานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว  ในระดับอ าเภอ  จัดสรรงบประมาณจัดท า

โครงการประเพณีลอยกระทง  
๗. ผลการด าเนินตามนโยบายการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  
ส าหรับการด าเนินงานตามนโยบายด้านกีฬาและนันทนาการนั้นเนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

๑๙  จึงมีหนังสือสั่งการห้ามจัดกิจกรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน โครงการในด้านนี้จึงไมส่ามารถด าเนินการได้  
๘. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

โรคไข้เลือดออก  และโควิด  ๑๙  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อด าเนินโครงการด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน   จัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการฝังกลบบ่อขยะ  และจัดท าโครงการ
ธนาคารขยะเพ่ือชีวิตในพื้นที่   

๙. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
    ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

(กรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล เพ่ือการ
บริการประชาชน  สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ กู้ชีพกู้ภัย  ของ  อบต.แวงน้อย ได้เข้าร่วมการ ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการบริการประชาชนในพ้ืนที่  จัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสมาชิก อปพร. 
อบต.แวงน้อย และจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมบ ารุงรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์เพ่ือการบริการประชาชนในพื้นที่   

    ๑๐. ด้านอื่น ๆ  เช่น จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาชน
โดยมุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก,จัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในต าบลแวงน้อย ฯลฯ 
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯครับ  

ท้ายสุดนี้  กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อ ย 
ตลอดจนข้าราชการ  พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระผมและ
คณะบริหารในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  ให้ส าเร็จไปได้ด้วยดีตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  และหวังว่าเรา
จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยของเราให้เจริญก้าวหน้าร่วมกันต่อไป  ผมในนามผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขอขอบคุณทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ -  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มี  
ต่อไป เรื่องที่  ๔  พิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙) เชิญท่านเลขาครับ 

 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ท่านนายกได้เสนอญัตติไว้ จ านวน ๒ ญัตติคือขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพ้ืนที่ และ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับญัตติแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๘๙ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพ้ืนที่  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนน หนทางที่สัญจรไปมาช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนสัญจรไป
มาล าบากมากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน และบางหมู่บ้านไม่มีทางระบายน้ าท าให้เวลาฝนตกเกิดน้ าท่วม
ขังถนนสัญจรไปมาล าบาก อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ตามค าสั่งที่ ๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้ลง
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ออกส ารวจประมาณการราคาเพ่ือจัดท า
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปรากฏว่าต้องด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต้อง
ใช้งบประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๘๓,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปด
หม่ืนสามพันบาทถ้วน) เมื่อเราได้ตรวจสอบงบประมาณเพ่ือมาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนปรากฏว่า 
 ๑. โครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑ )  
 ๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ฯ  
 ๓. เมื่อตรวจสอบโครงการต่างๆที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือ
น าโครงการที่มีเงินเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการมาโอนเพ่ิมเพ่ือด าเนินโครงการ ปรากฏว่าช่วง
นี้เป็นช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณไม่มีเงินเหลือจ่าย และโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 
 ๔. ได้ตรวจสอบเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้ว มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนิน
โครงการฯเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือจ่ายขาดเงิน
สะสมด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเขตเทศบำล - ล ำห้วยนำ บ้ำนแวงน้อย  หมู่ที่ ๑ ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหม่ืนสี่พันบาท
ถ้วน) 
          
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

 ค าชี้แจงงบประมาณ 
๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
     ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๗๐ เมตร ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีตแล้ว กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๑,๗๕๐ เมตร      
    ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นทางเชื่อมระหว่างต าบลแวงน้อยกับ
ต าบลทางขวาง มีผู้สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะ
ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา เวลาฝนตกน้ าท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละออง
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัญจรไปมาท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้สัญจรเป็นประจ า
ประมาณ ๒๙ ครัวเรือน 
      ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

          ๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยรอบบ้ำน บ้ำนดอนหัน หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. 
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมำณ ๒๙๐,๐๐๐.- บำท (สองแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
         ค าชี้แจงงบประมาณ 

๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
     ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
     ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
      ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร (ตลอดสาย) ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีตแล้ว 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๓๔ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๙๖ เมตร 
      ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายรอบบ้านราษฎร บ้านดอนหัน 
หมู่ที่ ๒ ใช้ในการสัญจรไปมา แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาผู้
ที่สัญจรไปมาท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้สัญจรเป็นประจ าประมาณ ๒๗ ครัวเรือน 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๑- 

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

         ๓. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน  ำ สำยประชำร่มเย็น บ้ำนหนองแขม หมู่
ที่ ๓ ช่วงที่๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่๒ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - 
๐๑) และก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๘๐ 
ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมำณ ๓๒๒,๐๐๐.- บำท (สำมแสนสองหม่ืนสองพันบำทถ้วน) 
         ค าชี้แจงงบประมาณ 

๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
      ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
    ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร (ตลอดสาย) ด้านทิศเหนือได้ขยายไหล่ทางพร้อมท า
รางระบายน้ าเต็มพ้ืนที่แล้ว เหลือทางด้านทิศใต้ที่ยังไม่มีการขยายไหล่ทางและไม่มีรางระบายน้ า 
     ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายประชาร่มเย็น บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓  ด้านทิศ
เหนือได้ขยายไหล่ทางพร้อมท ารางระบายน้ าเต็มพ้ืนที่แล้ว เหลือทางด้านทิศใต้ที่ยังไม่มีการขยายไหล่ทางและไม่มีราง
ระบายน้ า เวลาฝนตกท าให้มีน้ าหลาก ไหลกัดเซาะถนนด้านทิศใต้บางจุดมีน้ าขังเน่าเหม็น ราษฎรข้างเคียงได้รั บความ
เดือดร้อน จ านวน ๒๖ ครัวเรือน 
         ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

         ๔. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโนนป่ำแต้ บ้ำนกุดรู หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น 
แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย 
งบประมำณ ๒๑๗,๐๐๐.- บำท (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) 
        ค าชี้แจงงบประมาณ 
        ๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
        ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

        ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
        ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๗ เมตร (ตลอดสาย) ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีตแล้ว 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๔๐๗ เมตร 
        ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่ราษฎร บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ ขยาย
บ้านเรือนออกไปอยู่ ใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ 
เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ผู้ที่สัญจรไปมาท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้สัญจร
เป็นประจ าประมาณ ๒๒ ครัวเรือน 
        ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

        ๕. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำวัด - ป่ำช้ำ บ้ำนอีโล หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวง
น้อย งบประมำณ ๒๗๘,๐๐๐.- บำท (สองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบำทถ้วน)  
        ค าชี้แจงงบประมาณ 
        ๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
        ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  
         ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
         ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตลอดสาย) ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีต
แล้ว กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๕๑๐ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๔๙๐ เมตร      
         ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนอง
แขม หมู่ที่ ๓,๑๓ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ และบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ และมีราษฎรขยายบ้านเรือนออกไปอยู่ มีผู้สัญจรไปมา
เป็นจ านวนมาก แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา เวลาฝนตกน้ า
ท่วมขัง และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบากท าให้ได้รับความเดือดร้อน   ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้
สัญจรเป็นประจ าประมาณ ๒๐ ครัวเรือน 
         ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๖. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยดอนปู่ตำ บ้ำนโคกสี หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.  

 

 



 

 
-๑๓- 

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมำณ ๒๔๐,๐๐๐.- บำท (สองแสนสี่หม่ืนบำทถ้วน)  
 ค าชี้แจงงบประมาณ 

๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
      ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
    ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร (ตลอดสาย) ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีต
แล้ว กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑,๑๖๔ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๑๐๖ เมตร 
     ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่ราษฎร บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ 
ขยายบ้านเรือนออกไปอยู่ และเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านคือ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๑๒ และบ้าน
ป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ท าให้มีผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาจ านวนมาก แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็น
หลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ผู้ที่สัญจรไปมาท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้
ถนนสายนี้สัญจรเป็นประจ าประมาณ ๒๑ ครัวเรือน 
          ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
   ๗. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงเข้ำหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำเป้ง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 
ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่   ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมำณ ๒๙๐,๐๐๐.- บำท (สองแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
          ค าชี้แจงงบประมาณ 
      ๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
      ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
    ๔. สภาพถนนสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ ปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตแล้ว ๒,๐๔๐ เมตร กว้าง ๕ 
เมตร ความยาวถนนตลอดสาย ๒,๑๔๐ เมตร  เหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ประมาณ ๑๐๐ เมตร 
     ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง  
หมู่ที่ ๘ จึงมีราษฎรใช้ในการสัญจรไปมาจ านวนมาก 
 
 
 



 
 

-๑๔- 

แต่สภาพถนนลูกรังที่เหลืออยู่ยังไม่เทคอนกรีต  ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ผู้ที่
สัญจรไปมาท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้สัญจรเป็นประจ าคือราษฎร บ้านป่าเป้งหมู่ที่ ๘ 
จ านวน ๘๙ ครัวเรือน 
          ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๘. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยถนนเพชรศิลำเหนือเชื่อมถนนเพชรศิลำใต้ บ้ำนโนนศิลำ 
หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมำณ ๒๙๑,๐๐๐.- บำท (สองแสนเก้ำ
หม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) 
         ค าชี้แจงงบประมาณ 
      ๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
      ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
    ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร (ตลอดสาย) ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีตแล้ว 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๗๖๙ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๑๓๑ เมตร 
     ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่ราษฎร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ 
ขยายบ้านเรือนออกไปอยู่ แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ผู้ที่
สัญจรไปมาท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้สัญจรเป็นประจ าประมาณ ๑๓๑ ครัวเรือน 
          ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

๙. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเชื่อมเขตเทศบำลแวงน้อย บ้ำนนำจำน  หมู่ที่ ๑๐ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย  งบประมำณ ๒๒๓,๐๐๐.- บำท (สองแสนสองหม่ืนสำม
พันบำทถ้วน) 
          ค าชี้แจงงบประมาณ 
      ๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๕- 

      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
      ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
    ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีตแล้ว กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๓๐๐ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๒๖๐ เมตร      
     ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ และบ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐  ราษฎรขยายบ้านเรือนออกไปอยู่ มีผู้สัญจรไปมาเป็นจ านวน
มาก แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา เวลาฝนตกน้ าท่วมขัง 
และมีสภาพเป็นโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาล าบากท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้สัญจรเป็น
ประจ าประมาณ ๒๗ ครัวเรือน 
         ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
         ๑๐. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยรอบบ้ำน บ้ำนโนนขี เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. 
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่     ท. ๑ - ๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย งบประมำณ ๑๔๘,๐๐๐.- บำท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 
         ค าชี้แจงงบประมาณ 
      ๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
      ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
    ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๖ เมตร (ตลอดสาย) ปัจจุบันเป็นถนนเป็นคอนกรีตแล้ว 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๖๘๙ เมตร  คงเหลือเป็นถนนลูกรังอยู่ ๒๐๗ เมตร 
     ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายรอบบ้านโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ 
๑๑ ใช้ในการสัญจรไปมา แต่สภาพถนนปัจจุบัน ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ บริเวณสามแยกข้างวัดเนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะ
ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาผู้ที่สัญจรไปมาท าให้ได้รับความเดือดร้อน  ครัวเรือนที่ต้องใช้ถนนสายนี้สัญจรเป็นประจ าประมาณ ๒๐ 
ครัวเรือน 
          ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 
 
 
 
 



 
 

-๑๖- 

          ๑๑. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงำนร่องน  ำไร้ท่อ สำยภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนอง
แขมสอง หมู่ที่ ๑๓  ขนาดผิวจราจรกว้าง กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๔๓๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๕๒๓.๒๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. ๑ (แบบเลขที่ ท. ๑ - ๐๑) และงานร่องน้ าไร้
ท่อ ๒๐ ม.+บ่อผันน้ า ๑ บ่อ (จ านวน ๒๑จุด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย 
งบประมำณ ๕๐๐,๐๐๐.- บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
          ค าชี้แจงงบประมาณ 

๑. จ านวนเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากกันเงินรายจ่ายที่ต้องจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๙,๖๐๓,๙๑๗.๙๙.- บาท 
      ๒. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
      ๓. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก      
     ๔. สภาพถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ความตามถนนเป็นทางโค้งด้านทิศเหนือยาว ๒๔๒ เมตรด้าน
ทิศใต้ยาว ๒๒๙ แต่ละด้านไม่มีไหล่ทางถนนและรางระบายน้ า ซึ่งสภาพพ้ืนที่ถนนสายนี้กว้าง ๘ เมตร     
     ๕. สภาพปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากถนนสายนี้มีขนาด กว้าง ๘ เมตร แต่ได้ก่อสร้างถนน
คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ท าให้พ้ืนที่ถนนแคบเพราะไม่มีไหล่ ทางประกอบกับถนนสายนี้ทั้ง ๒ ด้านไม่มีรางระบายน้ าท าให้
เวลาฝนตกน้ าไหลเซาะถนนคอนกรีต และมีน้ าเสียท่วมขังบริเวณด้านข้างถนนเกิดเน่าเหม็น ราษฎรข้างเคียงได้รับความ
เดือดร้อน จ านวน ๒๑ ครัวเรือน 
         ๖. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๑  โครงการงบประมาณ ๓,๐๘๓,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้พิจารณา
อนุมัติตาม ระเบียบ กฏหมาย ก าหนดครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านบุญยม  
หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ครับ 

นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ส าหรับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ เป็นโครงการที่ผมได้เสนอปัญหาความ
เดือดร้อนขึ้นมา ซึ่งโครงการนี้ต้องมีท่อระบายน้ าด้วยนะครับ แต่ดูรายละเอียดโครงการแล้วไม่มีท่อระบายน้ าจึงขอ
สอบถามครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ขอตอบท่านสมาชิกครับ ท่อระบายน้ าในประมาณการราคาจะไม่มีครับ แต่ว่าจะปรากฏในรายละเอียดแบบแปลนที่เรา
จะด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะด าเนินก่อสร้างตามแบบครับ 

 
 
 
 



 
 

-๑๗- 

นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอสอบถาม
ว่าหมู่ที่ ๗ ก็ส่งโครงการปัญหาความเดือดร้อนขึ้นมาท าไมไม่มีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ และบ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ จะเป็นโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเน่า
เสีย มีกลิ่นเหม็น เราจะใช้งบซ่อมแซมที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ส าหรับ
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในต าบลแวงน้อย 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติ (ตรวจสอบท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว ๒๐ ท่าน) ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  ๒๐  เสียง 
  ไม่เห็นชอบจ านวน  ๐  เสียง  งดออกเสียง  ๐  เสียง 

- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.- 

         นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ประชุมต่อช่วงบ่ายนะครับ ญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เชิญท่านเลขาครับ 
     นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
ส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  นั้น สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้
ด าเนินการจัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๓ โครงการ คือ ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขต
เทศบาลต าบลแวงน้อย-ถนนลาดยางศรีเมืองท่าวัด งบประมาณ ๙,๓๐๖,๐๐๐.-บาท ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขตเทศบาลต าบลแวงน้อย-ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ งบประมาณ ๑๐,๐๔๕,๐๐๐.-บาท ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขตเทศบาลต าบลแวงน้อย-ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ งบประมาณ ๔,๖๓๘,๐๐๐.-บาท จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๗๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส าหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ แจ้งบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้รับแจ้งงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

ล าดับโครงการที่ ๒๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๒ สายบ้านโนน
ขี้เหล็ก- บ้านหนองหอย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตาราง
เมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๔,๖๓๘,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 



 
 

-๑๘- 

 ล าดับโครงการที่ ๒๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๑ สายเขตเทศบาล
ต าบลแวงน้อย-ถนนลาดยางศรีเมืองท่าวัด บ้านแวงน้อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๕๐ ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๐๔๐,๕๐๐.-บาท รายได้ อปท.สมทบ ๑,๐๐๔,๕๐๐ 
บาท 

ล าดับโครงการที่ ๒๓๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๐ สายเขตเทศบาล
ต าบลแวงน้อย-ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ บ้านแวงน้อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๓๐๖,๐๐๐.-บาท  

และได้รับแจ้งตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๕๒๘ ลงวันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ทางหลวงท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๒ สายบ้านโนนขี้เหล็ก- บ้านหนองหอย 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณเงิน
อุดหนุน ๔,๖๓๘,๐๐๐.-บาท  

 ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๑ สายเขตเทศบาลต าบลแวงน้อย-
ถนนลาดยางศรีเมืองท่าวัด บ้านแวงน้อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๕,๔๕๐ ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๐๔๐,๕๐๐.-บาท  

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๐ สายเขตเทศบาลต าบลแวงน้อย-
ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ บ้านแวงน้อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๔,๒๕๐ ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๓๐๖,๐๐๐.-บาท 

โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๑ สายเขตเทศบาลต าบลแวง
น้อย-ถนนลาดยางศรีเมืองท่าวัด บ้านแวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ต้องมีงบประมาณสมทบเป็น จ านวน
เงิน ๑,๐๐๔,๕๐๐ บาท  สาเหตุที่เราต้องมีงบประมาณสมทบโครงการนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณด าเนินการ
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมส่งเสริมฯก าหนดให้โครงการไหนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดหางบประมาณสมทบจ านวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของวงเงินงบประมาณ  

เมื่อเรามาพิจารณาจัดหาเงินงบประมาณสมทบปรากฏว่า 
          ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณสมทบไว้ในข้อบัญญัติ ฯ  
          ๒. เมื่อตรวจสอบโครงการต่างๆที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือน า
โครงการที่มีเงินเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการมาโอนเพ่ิมเพ่ือสมทบ ปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วง
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณไม่มีเงินเหลือจ่าย และโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 

๓. ได้ตรวจสอบเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้ว มีงบประมาณเพียงพอในการสมทบเพ่ือ
ด าเนินโครงการฯตามระเบียบ กฏหมาย ก าหนด 

ซึ่งตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๓๕๐ ลงวันที่ ๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการน างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรรตาม 

 
 
 
 



 
 

-๑๙- 

จ านวนเงินนอกงบประมาณที่ก าหนดในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส าหรับรายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ก าหนดในวรรคสอง ข้อ ๑ ดังนี้ กรณีที่เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก าหนดให้หน่วย
รับงบประมาณน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินจัดสรรตามสัดส่วน ถือว่ากฏหมายได้ก าหนดการใช้จ่าย
งบประมาณไว้แล้วซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินรายได้ หรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
สมทบกับรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ โดยขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๑ สายเขตเทศบาลต าบลแวงน้อย-
ถนนลาดยางศรีเมืองท่าวัด บ้านแวงน้อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๕,๔๕๐ ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๐๔๐,๕๐๐.-บาท ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อสมทบ จ ำนวน
งบประมำณ ๑,๐๐๔,๕๐๐ บำท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๔๕,๕๐๐ บาท 
           นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติ (ตรวจสอบท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว ๒๐ ท่าน) ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถิ่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๑ สายเขตเทศบาล
ต าบลแวงน้อย-ถนนลาดยางศรีเมืองท่าวัด บ้านแวงน้อย จ านวน ๑,๐๐๔,๕๐๐ บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ (ตรวจสอบ
ท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว ๒๐ ท่าน) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  ๒๐  เสียง 
  ไม่เห็นชอบจ านวน  ๐  เสียง 

   งดออกเสียง  ๐  เสียง 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  เรื่องที่ ๕ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ) เชิญท่านเลขาครับ 

   นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ เรื่องที่ ๕ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ) ซึ่ง ข้อ ๒๑ การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน 
 
 
 
 



 
 

-๒๐- 

เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได ้ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาก าหนด กี่สมัย แต่ละสมัยเวลาใด ครับ  

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

กระผมขอเสนอ ดังนี้  ก าหนด  ๔  สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๔   
สมัยสามัญที่  ๒ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๔ สมัยสามัญที่  ๓ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่
วันที่   ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔ และสมัยสามัญที่  ๔ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ครับ ส่วนวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัด ขอเสนอตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ วัน   

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติครับ (ตรวจสอบท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว ๒๐ ท่าน) ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านส ารองเสนอ
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ จ านวน  ๒๐  เสียง 
  ไม่เห็นชอบจ านวน  ๐  เสียง 

   งดออกเสียง  ๐  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ผมก็มีเรื่องท่ีจะเรียนให้ท่านสมาชิก

สภาฯ ได้รับทราบครับ  เรื่องท่ี ๑ เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนื่องจากมีบางท่านอาจยังไม่เข้าใจในเรื่องที่ผ่านมา ส าหรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท าไมต้องสมทบและการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแต่ละปีแนวทางนั้นเป็นอย่างไร  มีข้อก าหนดใน
รายละเอียดว่าในการจัดท าและเสนอโครงการนั้น  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะขอไปในลักษณะของเงินเป็นโครงการ อันดับ
แรกก็จะให้เกี่ยวกับโครงการ  เกี่ยวกับแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค  ซึ่งหลักเกณฑ์ตรงนี้เขาได้แจ้งมาให้แต่ละ
แห่งได้จัดส่งโครงการแต่ว่าหลักเกณฑ์ของเรานั้นไม่เข้า  เพราะว่าหลักเกณฑ์นี้ได้ก าหนดไว้ เป็นมติคณะกรรมการบูรณา
การนโยบายภาคก็คือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาคเป็นโครงการที่เชื่อมโยงประเด็นการ
พัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาคบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนและโครงการต้องมีความเหมาะสมเป็นไป
ได้ มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีเช่น ความพร้อมด้านที่ดิน สถานที่ แบบแปลน รูปแบบ เป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและเกิดผลกระทบในระดับภาคไม่มีลักษณะเป็นโครงการย่อยสิ่งนี้ให้ส่งภายในไม่เกิน 
เดือน กันยายน แต่ว่าของเรายังไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ เรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเชื่อมโยง
ของโครงการที่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู่วิ่งผ่าน ส าหรับเมืองพลจะเข้าหลักเกณฑ์ แต่ของแวงน้อยจะไม่เข้า 
เนื่องจากเป็นโครงการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ก าหนดเราก็จึงไม่ได้ขอไปทุกปีและมีหลายอย่างที่เขาเน้นย้ ามาไม่
ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาคนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละภาค ส่วนนี้เราจึงไม่ได้ขอแต่ก็มีที่เราขอก็คือ โครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดให้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านแหล่งน้ า ประปาหมู่บ้ าน 
และโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทถนน ในรายละเอียดก็จะต้องมีความพร้อมอย่างเช่น ประปาหมู่บ้านก็ต้องมีความพร้อม
ด้านที่ดิน แหล่งน้ า แต่ประปาหมู่บ้านของเราก็ไม่มีเรื่องของที่ดินที่จะก่อสร้างยังขาด บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ ที่ยังไม่มี
ที่ดินจึงไม่ได้ขอก็จะเหลือโครงสร้างพื้นฐานก็คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ก็เช่นเดียวกันไม่มีที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ 

 
 
 
 



 
 

-๒๑- 

จึงขอไม่ได้ สิ่งนี้จึงเป็นปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือถนน ส าหรับถนนนั้นได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นถนนที่ขึ้น
ทางหลวงท้องถิ่น มีหมายเลขทะเบียนที่ขึ้นเป็นทางหลวงท้องถิ่น และขณะนี้ที่เราได้ ปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔ ที่เราได้
เนื่องจากว่าถนนที่ได้ขอไปได้รับการอนุมัติหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นมาแล้วครับ ส่วนถนนเส้นอ่ืนที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเราก็
ขอไปเรื่อยๆ ครับ  เมื่อขอขึ้นทะเบียบทางหลวงท้องถิ่นเสร็จแล้วถึงจะมาขอโครงอุดหนุนเฉพาะกิจในแต่ละปี  ส าหรับปี 
๒๕๖๔ ที่เราได้รับงบนี้มาเพราะเราได้ขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติ ปี ๒๕๖๒ และขอ
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๔ ครับ เราได้มา ๓ สายทางแต่หลักเกณฑ์ที่พ่ึงออกมาเมื่อปี ๒๕๖๓ บอกว่า 
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในเรื่องขอก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะให้เงินงบประมาณมาให้ท้องถิ่น ถ้าเกิน ๑๐ ล้าน
บาท ท้องถิ่นนั้นจะต้องสมทบ เราจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณนี้ไว้ที่เราจะต้องจ่ายขาดเงินสะสมสมทบ เพราะหลักเกณฑ์มันพึ่ง
ออกมาเมื่อปี ๒๕๖๓ แต่ว่าเราของบประมาณไปตามระยะทางที่ได้ คือ ๓,๐๙๐ เมตร ท าให้เกินไปเพียง สี่หมื่นกว่าบาท  
จึงท าให้เราต้องสมทบ หนึ่งล้านบาท เนื่องจากข้อก าหนดออกมาแบบนี้ก็ท าให้เป็นปัญหา แต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะ หนึ่ง
ล้านบาท แลกกับ เก้าล้านบาท เพ่ือแก้ปัญหาพ่ีน้องประชาชน เพราะบางท่านอาจจะสงสัยว่าท าไมไม่ขอถนนเส้นอ่ืน 
เพราะหลักเกณฑ์บอกไว้ว่าต้องขึ้นทางหลวงท้องถิ่นและได้หมายเลขมาก่อน และเราก็ได้มา ๓ สายเพราะได้ขอไป ๓  
สาย และในปีต่อไป ปี ๒๕๖๕ ที่เราขอไปก็จะตามมาเพราะพ่ึงจะได้รับการอนุมัติหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น  เราจึงได้ขอ
ไปครับมี บ้านอีโล สาย ขก๑๘๔-๑๕ จากบ้านอีโล หมู่ ๕ ไปถึง บ้านโนนศิลา หมู่ ๙ ครับ ที่เขาได้ลงทะเบียน และเมื่อเรา
รู้ว่าจะเกิน ๑๐ ล้านบาท เราจึงขอแค่ ๑๐ ล้านบาท ครับ ก็คือไปถึงบ้านโนนศิลาพอดี ฉะนั้นก็ไม่ต้องเพ่ิมครับ แต่อันที่
จริงต้องไปถึงสมาคมเพ่ือนภูแต่ว่าก็มีถนนคอนกรีตกลางหมู่บ้านกั้นก็ท าไปถึงตรงนั้นพอดี ของปี ๒๕๖๕ แต่ไม่รู้ว่าจะได้
หรือไม่แต่เราก็ขอไป และอีกถนนสายหนึ่งที่เราขอไปก็คือสายบ้านดอนหัน หมู่ ๒ ครับ ก็คือสายซอยปลาทู ไปเชื่อม
สะพานบ้านหนองม่วงก็ขอไปครับ อีกสายหนึ่งบ้านหนองแขม หมู่ ๑๓ ถนนมิยาซาว่า ที่ได้หมายเลขทางหลวงท้องถิ่น
มาแล้ว อีกสายหนึ่งก็คือสายบ้านหนองแขม หมู่ ๓ ไป บ้านบะแหบ อีกสายหนึ่งก็คือสายบ้านกุดรู - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
ที่เราขอไป ที่ได้ลงทะเบียนมาแล้ว ส่วนที่เหลือเราก็จะขอขึ้นทะเบียนไปเรื่อยๆ แต่เขาก็ทยอยอนุมัติมาเม่ืออนุมัติมาแล้วก็
จะขอไป นี้ก็คือหลักเกณฑ์การขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับ เพราะฉะนั้นกว่าเราจะท าแบบฟอร์ม กว่าที่จะขอได้ต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบมากมาย ปี ๒๕๖๔ แต่ก็ถือว่าเราได้มาเยอะกว่าทุกต าบลในอ าเภอแวงน้อยครับ ๓ สายด้วยกัน 
และขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท าราคากลางเพ่ือประกาศหาผู้รับจ้างภายในเดือนนี้ และต้องเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน มีมาคม ตอนนี้ก าลังอยู่ในกระบวนการท าราคากลางเพ่ือเข้าสู่ระบบ ครับนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขอ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือการขอเงินที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเพ่ือพัฒนาบ้านเมืองของเรา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างโครงการ
ถึงแม้จะได้หมายเลขทางหลวงท้องถิ่นแล้ว แต่ถ้าไม่เอาไปบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ไม่สามารถที่จะขอโครงการนั้น
ได้เพราะจะต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ  เรื่องที่ ๒ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยของเราที่
จะด าเนินการที่จะขอความร่วมมือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติมาร่วมกิจกรรม ส่วนกิจกรรมก็จะมีอยู่ ๒ กิจกรรมด้วยกันครับ 
ในทุกปีที่ผ่านมาสิ้นปีในวันพุธสุดท้ายของเดือนธันวาคม เราก็จะมีพิธีบวงสรวงศาลปู่ตา ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยของเรา ในปีนี้ก็ได้ก าหนดจัดงานขึ้น ในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตอนนี้เราก็ขอรับบริจาค 
ส าหรับท่านที่ยังไม่ได้บริจาค จึงอยากจะขอเชิญชวนท่านที่จะบริจาคโดยเอาสิ่งของมากราบไหว้บูชาก็ได้ครับ ส่วนพิธีนั้นก็
จะเริ่มพิธีในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา มาจุดธูปบูชาเครื่องบวงสรวงเราก็ได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว ก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับ 
และกิจกรรมที่ ๒ เราได้ปรึกษาหารือกับท่านคณะผู้บริหาร ว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาปีใหม่เราไม่ได้จัด เราท างานร่วมกันมา
หลายปีแล้ว แต่ส าหรับปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่พวกเราที่ได้ท างานร่วมกันเพ่ือเป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีในรอบ 

 

 



 
-๒๒- 

ปีจึงต้องการที่จะจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงได้ก าหนดการจัดงานในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเวลาช่วง
เย็น และช่วงเช้าเราก็จะมีพิธี “เบิกพระเนตร” พระพุทธรูปที่เราย้ายสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานเราได้ปรับปรุง
ตกแต่งเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงวันเวลาที่จะท าพิธี ก็ขอให้ทุกท่านได้มาร่วมงาน ร่วมด้วยช่วยกันครับ ผมก็มีเรื่องที่จะ
ประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ครับ  

นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่  ๓  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติผม             
นายวิเชียร ดวงจุมพล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ มีเรื่องที่จะเรียนถาม เรื่องปรับเกรดของโครงการปรับเกรดหลังฤดูฝนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ของเราซึ่งปีนี้เราได้ท าการปรับเกรดไปแล้วนั้น แต่รูปแบบของการปรับนั้นไม่
เหมือนเดิม เพราะไม่ตรงกับถนนที่ต้องการ เนื่องจากว่าผู้ที่ไปปรับเกรดเป็นคนใหม่ ไม่รู้เส้นทางที่เคยปฏิบัติเหมือนครั้งที่
ผ่านมา และเมื่อก่อน โดยปกติแล้วก่อนที่จะเข้าพ้ืนที่เพ่ือท าการปรับเกรด ทางผู้รับเหมาหรือว่าคณะผู้บริหารก็จะแจ้ง
ให้กับผู้น าในพ้ืนที่ได้ทราบว่ารถจะเข้าท าการปรับเกรดเมื่อไรแต่ส าหรับปีนี้ไม่ได้รับรายงาน ท าไมผมถึงพูดอย่างนั้น
เพราะว่าพ้ืนที่บ้านหนองแขม หมู่ ๑๓ และหมู่ ๓ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันก็คือถนน มิยาซาว่า เนื่องจากว่าถนนเส้น มิยาซา
ว่า จากห้วยโสกรังมาถึงแยกบ้านก้านเหลือง มีโครงการวางท่อระบายน้ าจากห้วยลงสู่บ้านหนองแขม และมีบ่อพักน้ าเป็น
ระยะ แต่ปีนี้มีปัญหาครับ เพราะว่าการปรับเกรดนั้นไม่รู้ว่าเป็นมือใหม่หรืออย่างไร ท าให้บ่อพักน้ าที่ทางบ้านหนองแขมที่
ได้ก่อสร้างโดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท าให้บ่อพักน้ าแต่ละบ่อพักได้รับความเสียหายนั้น ทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ปรึกษาหารือกันและได้ออกตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และจะได้ท าเรื่องร้องทุกข์ต่อท่าน
ผู้บริหารวันนี้หลังจากประชุมเสร็จครับ เพราะนี้คือความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นที่โล่งไม่มี
หญ้าปกคลุม เพราะได้ตัดหญ้าข้างถนนลงให้เห็นบ่อพักได้ชัดเจน แต่ว่ารถเกรดได้เกรดบ่อพักน้ าเสียหายได้อย่างไร และ
ทางเส้นนี้เป็นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านที่สัญจรไปมาชาวบ้านเขาก็บ่นว่าท าไมถึง
ปล่อยให้ เขาท าแบบนี้  ท าให้ เรื่องก็ตกเป็นของผู้น าและของท่านสมาชิกถึงขนาดว่าจะมีการร้องเรียน ผมและ
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ออกท าความเข้าใจกับชาวบ้านและต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ให้ครับ ส าหรับเรื่องนี้ก็
อยากจะของฝากเรื่องนี้ให้ท่านนายกฯ พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยครับ  เนื่องจากว่างบประมาณที่ใช้นั้น
เป็นงบประมาณที่ไม่น้อยส าหรับเงินปรับเกรด ถ้าจะประเมินปีนี้อยากเรียนถามคณะท่านผู้บริหารว่าเราใช้งบประมาณไป
เท่าไรในการปรับเกรดปีนี้จะได้ประเมินว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ ส าหรับงานปรับเกรดที่ผ่านมา เพราะว่าเป็นงานใกล้ตัวที่พ่ี
น้องประชาชนให้ความสนใจ จะได้ประเมินว่าเหมาะสมหรือไม่กับงบประมาณที่ตั้งไว้ วันนี้ก็เราก็ถือว่ารับเรื่องจากพ่ีน้อง
ประชาชนมาแล้วก็น าเข้ามาสู่สภาฯ เพื่อจะได้พิจารณาและปรึกษาหารือ ส าหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกในที่ประชุม
ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ส าหรับวาระอ่ืนๆ ผมก็มีเรื่องที่จะเพ่ิมเติมส าหรับเรื่องปรับเกรดครับส าหรับโครงการปรับเกรดหลังฤดูฝนนั้น ดูแล้วปีนี้ 
ปรับเกรดไม่ดีเนื่องจากว่าเมื่อท าการเกรดถนนไปแล้วเอาดินไปกองทิ้งไว้ ผมจึงคิดว่าถ้าท าแบบนี้ต่อไปให้เอาคนอ่ืนมาท า
ครับ  ผมเสียดายงบประมาณเพราะสมาชิก อบต . ก็โดนต าหนิครับ ถ้าท าแบบนี้ไม่ต้องท าดีกว่าครับ และก่อนที่จะเข้าไป
ด าเนินการก็ไม่แจ้งผม ที่ท ามาก็ขอต าหนิด้วยครับ เหมือนกับท่านวิเชียร ดวงจุมพล ได้พูดไปครับ ท่อระบายน้ าก็ไป
เหยียบให้มันแตกมันพังที่มันอยู่ดีๆก็ได้จะไปซ่อมใหม่อีก ผมจึงอยากจะขอฝากท่านนายกฯ และท่านปลัดช่วยดูแล ตรงที่
เราจะวางท่อที่เราจะเทถนน คสล. ใหม่ด้วยครับรอยรถเกรดถ้าเด็กปั่นจักรยานลงไปมิดหัวเลยครับ ผมมีเรื่องแจ้งให้ท่าน
สมาชิกในที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 



 
 

-๒๓- 
  

 นายสถิตย์  อันนารี  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ คงจะเป็นทุกหมู่บ้านครับ ส าหรับเรื่องปรับเกรดไม่ดีครับและผมได้คุยกับคนขับรถเกรดทราบว่าเป็นคน
ใหม่ขับก็ถามว่าท าไมถึงเป็นแบบนี้ เขาบอกว่าได้ฝึกหัดกับคนเก่ามาซึ่งเป็นลูกชายของผู้รับเหมาจึงไม่อยากจะต่อว่า ที่ไป
ท าท่อน้ าแตกเขาก็บอกว่าให้คุยกับพ่อไม่เป็นไรแต่เรื่องปรับเกรดผมก็ได้คุยกับผู้ที่ขับรถว่าคนเก่าเขาท าได้ดีกว่านี้ แต่เขาก็
ยอมรับว่าเขาพ่ึงหัดใหม่ ก็คงจะเป็นทุกหมู่บ้านครับ เพราะถ้าคนขับไม่มีประสบการณ์ก็จะท าให้เกิดเสียหายได้ครับตอนนี้
ยิ่งเสียหายมากกว่าของเดิมและก็คงจะมีปัญหาทุกหมู่บ้าน ผมจึงขอฝากให้ท่านนายกฯ ช่วยดูแลเพิ่มเติมให้ด้วยครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ส าหรับเรื่องโครงการปรับเกรดถนนหลังฤดูฝน ก่อนฤดูเก็บเกี่ยว
ของเราก็ได้ออกส ารวจถนนเกือบทุกเส้นทั้งหมด ๓๐ เส้น ที่จัดท าโครงการเพ่ือปรับเกรดถนนจากท่านที่ประชุสภาฯ ครั้ง
ก่อน ก็ได้สอบถามว่าเราจะปรับเกรดช่วงไหน เราก็บอกว่าปีนี้จะเกรดก่อนฤดูเก็บเกี่ยว เราจึงได้ด าเนินการท าเรื่องและ
เราก็ได้หาผู้รับจ้างซึ่งก็มีเครื่องมือพร้อม ซึ่งเราก็ได้ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ที่เคยท างานให้เราทุกครั้งและก็ไม่มีปัญหา แต่
ว่าช่วงที่เราให้ผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญา และก็ให้งานไป ก็เป็นช่วงก่อนเก็บเก่ียวและหลังเก็บเกี่ยวพอดี แต่ปรากฏว่าหลังจาก
ที่ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาเสร็จ ผู้รับจ้างไม่ได้น าเครื่องจักรเข้ามาด าเนินการเพราะทางผู้รับจ้างบอกว่าติดงานที่ต าบลทางขวาง 
ผู้รับจ้างก็เกรดอยู่ทางขวางจนเสร็จมาถึงจะมาเข้าพ้ืนที่ของเราก็เข้าสู่การเก็บเกี่ยวแล้วเพราะการเก็บเกี่ยวใช้เวลารวดเร็ว
มาก และท าให้เกิดปัญหาในหลายหมู่บ้าน เช่นบ้านแวงน้อย เพราะในเวลาที่ชาวบ้านจะขนข้าวเขาก็ต้ องวิ่งไกลครับ 
หลายแห่งหลายหมู่บ้านผมก็ได้แจ้งบอกว่าตอนนี้เราท าสัญญาแล้วแต่เครื่องจักรเขายังไม่เข้าเนื่องจากว่าอยู่ต าบลทาง
ขวาง เพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนกันไปก็เป็นปัญหาว่าเขาไม่ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่เราก าหนดได้ทันเวลา อันนี้คือ
ประการที่หนึ่ง ประการที่สองก็คือว่าผลการด าเนินการหลังจากนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าในเมื่อเขาก็ได้เซ็น
สัญญาแล้วก็ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่ตอนนี้ผลงานที่เกิดขึ้นทุกท่านก็สะท้อนมาให้ทราบแล้วครับว่า
ท างานไม่ดีเลย ไม่เหมือนผลงานที่เขาท ามาครั้งที่ผ่านๆมาทุกปี ก็ไปสืบทราบว่าคนที่ขับรถเกรดไม่ใช่คนเดิมครับ และนี้
คือปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราครับเพราะมันเป็นปัญหาของผู้รับจ้าง ปัญหาของเราคือมันไม่ดีชาวบ้านก็ร้องเรียน
เดือดร้อนครับ เราก็แก้ไขโดยการเรียกผู้รับจ้างมาพูดคุยกันว่าคุณต้องท าให้มันดี คุณจะอ้างว่ามือใหม่ก็แล้วแต่ แต่มือใหม่
ของคุณก็ต้องท าให้มันดี เพราะว่าเราเอาเงินจ้าง เพราะในการท างานแม้ว่าจะเป็นเงินหลวงเราก็ต้องมองว่าถ้าเกิดเราจ้าง
เขามางาน แต่ถ้าท าไม่ดีเราจะกล้าจ่ายหรือไม่ ตอนนี้ผมได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างให้ไปแก้ไขทุกเส้นแล้วครับ และที่บอกว่าที่
เราประมาณการตามระยะทางให้ได้งบประมาณท่ีเราใช้ไปปีนี้ ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท มากกว่าทุกปี น่าจะท าได้
ดีกว่านี้ครับ และตอนนี้สัญญาก็หมดแล้วโดยโดนปรับวันละสี่ร้อยกว่าบาท ถ้าไม่ท าให้ดีขึ้นคุณก็ต้องโดนปรับอยู่แบบนี้
ครับ และทางเราก็ไม่ยอมตรวจรับเช่นกันครับ จนกว่าจะให้จะท าให้ดีขึ้น เพราะว่าทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจะอ้างว่า
เป็นมือใหม่เป็นคนขับไม่ได้ และท าให้ทรัพย์สินเสียหายก็ต้องแก้ไขครับก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าไปท าอะไรเสียหาย
บ้าง และขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ร้องทุกข์กันมาครับของบ้านหนองแขม ท่อระบายน้ า เพราะบ้านแวงน้อยผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านได้มาบอกผมว่ารถหลบหลีกกันบนถนนแล้วรถไปชนคูดินข้างถนน นี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า
เรายังไม่ได้เบิกจ่ายเรายังไม่ได้ตรวจรับครับ และจะแก้ไขให้มันได้ตามเป้าหมายที่เราก าหนดไว้ สิ่งนี้ก็ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบครับ 

นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายกฯ – ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ก็ได้พูดกันไปหมดแล้ว และช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ผมจึงอยากฝากให้ท่านสมาชิกทุกท่านตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างของท่าน ว่าบ้านไหนที่ไฟฟ้าช ารุด ก็ให้ท่านแจ้งเรื่อง
เข้ามาทางกองช่างจะได้ออกตรวจสอบและซ่อมแซมให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในทรัพย์สิน 

 
 
 
 



 
 

-๒๔- 

และชีวิตของประชาชนของเราในต าบล และอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะช่วยให้ระวังในอุบติเหตุด้วยครับ เพราะว่าช่วงนี้เราได้
ออกซ่อมแซมถนนหลายเส้นที่เป็นจุดเสี่ยงที่เป็นหลุมเป็นบ่อในถนนลาดยาง ขณะนี้ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ว่าจะอยู่ได้
นานเท่าไหร่นั้นก็ไม่อาจทราบได้ ในส่วนการท านุบ ารุงให้คงทนถาวร ตอนนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อของระหว่างท่านผู้บริหาร 
นายก อบจ. ตอนนี้ผมก าลังประสานอยู่ว่าจะท าโครงการ ๒ สายนี้ส่ง อบจ. อยู่เพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของ อบจ. 
ครับ ก็มีเส้นแวงน้อย – ท่าวัด และเส้นศรีเมือง – น้ าซับ แต่ว่าเราต้องรับผิดชอบในส่วนที่ช ารุดทรุดโทรมครับ ดังนั้นจึง
ของความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านครับ อยากให้ช่วยดูแล ช่วยประสานงานกับผู้น าฝ่ายปกครองเราด้วยครับและใน
ชุมชนเพราะว่าในแต่ละชุมชนต้องมีการสังสรรค์ดื่มกินกันและอยากให้เฝ้าระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าหากเกิด
อุบัติเหตุ เราก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ต้องช่วยเหลือประชาชนถ้ามีเหตุก็สามารถแจ้งทางกู้ชีพของเราได้ครับ จะแจ้ง
สายตรงกับนักป้องกันฯ หรือแจ้งกับผมก็ได้ หรือท่านนายกฯ ในส่วนเรื่องอ่ืนๆนี้ ส่วนอ่ืนใดท่านปลัดก็ ได้ชี้แจงไป
หมดแล้วในเรื่องกิจกรรมต่างๆก็เรียนเชิญนะครับ ผมก็มีเรื่องชี้แจงให้ทราบในเรื่องอ่ืนๆ เพียงเท่านี้ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้แจ้งแผนงานโครงการประเภทพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีโครงการที่ลงในพื้นที่ ถ้าอยู่ในเขตอ าเภอแวงน้อยมีอยู่ทั้งหมด ๓๗ โครงการ แต่ว่าอยู่ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเรา และนี้คือของเทศบาลก้านเหลืองครับ โครงการขุดลอกล าห้วยสระแกลาดช่วงบ้าน
ตลาด ถึงบ้านกุดรู หมู่ ๔ ต าบลแวงน้อย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ ๑๒ ถึงบ้าน
หญ้าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการขุดลอกล าห้วยนาช่วงบ้านดอนหัน หมู่ ๒ ถึงเขตบ้านโนนงิ้ว งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการขุดลอกล าห้วยยางบง หมู่ ๘ บ้านป่าเป้ง ถึงเขตน้ าซับ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการ
ขุดลอกล าห้วยโปร่งช่วงบ้านหนองแขม หมู่ ๓ ถึงเขตน้ าซับ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้อยู่ในเขตเทศบาลขุดลอก
หนองน้ าสาธารณะ ป่าช้าสาธารณะ บ้านแวงน้อย หมู่ ๑ งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ล าห้วยนาช่วงบ้านแวงน้อย หมู่ 
๑ ถึงเขตต าบลทางขวาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ล าห้วยขอนขว้างช่วงบ้านแวงน้อย หมู่ ๑ ถึงบ้านโนนศิลา 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขุดลอกล าห้วยนาตอนล่างช่วงเขตบ้านรวง นี้เป็นเขตต าบลละหานนา ล าห้วยทรายช่วง
บ้านหนองแวงห้วยทราย นี้บ้านละหาน ห้วยทรายช่วงบ้านทุ่งมน ของเราก็จะมีที่ผมกล่าวไปนะครับ ล าห้วยนา บ้านดอน
หัน ล าห้วยนา หมู่ ๑ ล าห้วยทราย หมู่ ๑๒ ล าห้วยยางบง หมู่ ๘ กุดป้าช้า บ้านแวงน้อย คือเป็นงบ อบจ. ที่จะมาลงไม่ได้
ผ่านเราแต่เขาจะเป็นผู้ด าเนินการ เขาเลยแจ้งมาให้เราตรวจสอบว่ามันมาซ้ าซ้อนกับของเราหรือไม่ เราก็แจ้งไปแล้วครับ
ว่าไม่ซ้ าซ้อนสามารถมาด าเนินการได้ เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ว่าถนนสายหนองแวงท่าวัด ถึงแวงน้อย งบประมาณ 
๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็น่าจะได้ด าเนินการครับ ผมก็ขอประชาสัมพันธ์เพ่ือทราบเพียงเท่านี้ครับ 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้า
ไมม่ีผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐ น .- 

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

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๕- 
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              (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
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 (ลงชื่อ)        ประยัติ  ศรีอุ่น                      เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    


