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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

สมัยสามัญที ่๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันจันทร  ที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
-------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
+ 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายสํารอง  ปตตาทานัง 
นายวันชัย  ปุงโพธิ ์
นายสม  นาแพง 
นายบุญยม  หนูนา 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายนนทกานต  นาอุดม 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางดุสิต  มูลหลา 
นายสุวรรณ  นาอุดม 
นางนิรดาพร  ปสสา 
นางประยัติ  ศรีอุน 
นายสมคิด  ขําโพธิ์ 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ 
นายสถิตย  อันนารี 
นายไสว  ศรีอุน 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายโสพิน  แกวอุดร 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสมพร  บญุประสพ 
นายจํานงค  หนายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู  ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย 
 

สํารอง  ปตตาทานัง 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
สม  นาแพง 
บุญยม  หนนูา 
สุริยา  ศรีกุฏ 
เสมือน  นาอุดม 
นนทกานต  นาอุดม 
นราศักดิ์  พิมสาร 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
ดุสิต  มูลหลา 
สุวรรณ  นาอุดม 
นิรดาพร  ปสสา 
ประยัติ  ศรีอุน 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
จินตนา  กุลสุวรรณ 
สถิตย  อันนารี 
ไสว  ศรีอุน 
บุญถัน  นาอุดม 
โสพิน  แกวอุดร 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สมพร  บุญประสพ 
จํานงค  หนายโสก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภา อบต.แวงนอย 
๒.นางกนกนาถ  จันทรสี  สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๓. นายสุพจน  ทิพวัฒน  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๕. นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๕. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๖. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผูอํานวยการกองการเกษตร 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๘. นายคชา  วาระเพียง    ผูอํานวยการกองชาง 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๑ คนครบองคประชุม 

 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยติดภารกิจไมไดมารวมประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญทานเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาทําหนาท่ี
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๐ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๐   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๐ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

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

สามัญท่ี ๓/๒๕๖๐ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 เรื่องท่ี ๑ การครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน สืบเนื่องจากคณะ
ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาไดหมดวาระลงไปเม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่ีผาน
มาแตเนื่องจากมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการประกาศใหมีการ
เลือกตั้ง ทุกทานก็ปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามปกติจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทานท่ีจะไดปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ือพัฒนาตําบลแวงนอยรวมกันตอไปตามท่ีพ่ีนองประชาชนไดเลือกทุกทานมาเปนตัวแทนครับ 

เรื่องท่ี ๒ การจัดงานวันปยมหาราช ประจําป ๒๕๖๐ (วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน
ท่ีเขารวมงานวันปยมหาราช ประจําป ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หนาท่ีวาการอําเภอแวงนอย ท่ีผานมา 

เรื่องท่ี ๓ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก็ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดเขาไปรวมในงาน เจาภาพหลักก็อําเภอแวงนอยโดยทานนายอําเภอ ใน
สวน อบต.แวงนอยเราก็เขารวมรับผิดชอบในเรื่องของ เต็นฑ ๑๕ ตัว ผาประดับ ขาวดํา เกาอ้ี ๒๐๐ ตัว พานรอง ๑๐ 
พาน ดอกดาวเรืองพันกวาตน งบประมาณหนึ่งแสนกวาบาท แตละทองถ่ินในอําเภอแวงนอยก็ก็รวมดวยชวยกันเพ่ือ
พระองคทานก็สําเร็จไปดวยดีสมพระเกียรติ วันนี้เปนวันออกทุกขวันแรกการดําเนินชีวิตตอไปก็คงเปนไปตามปกติ 

เรื่องท่ี ๔ การจัดตั้งกองทุนขยะเพ่ือชีวิตเราก็ไดดําเนินการรับสมัครครัวเรือนท่ีเขารวมในแตบานตอนนี้มีสมาชิก 
จํานวน ๕๙๓ ครัวเรือน ซ่ึงครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอยเรามีท้ังหมดตามทะเบียนราษฎร ๑,๙๐๓ ครัวเรือน ก็ขอให
ทานสมาชิกสภาฯไดประชาสัมพันธเชิญชวนพ่ีนองประชาชนในหมูบานท่ีรับผิดชอบมาสมัครเปนสมาชิกฯ ในสวนการ
ดําเนินการซ้ือขายในเดือนตุลาคมเดือนแรกท่ีผานมาเรารับซ้ือจํานวนเงิน ๓๓,๐๒๗ ไปขายขยะได ๓๙,๑๔๕ บาท ไดกําไร
สวนตาง ๖,๑๑๘ เขากองทุนขยะ ๑,๒๒๓ เขากองทุนหมูบาน ๔,๘๙๕ บาท และเราก็ไดเชิญประชุมคณะกรรมการ
ผูดําเนินการของแตละหมูบานเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินการตลอดจนพูดคุยปญหาอุปสรรคการดําเนินการซ้ือขาย 
สวนใหญการดําเนินงานของคณะกรรมการ การปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการไมไดมาชวยกัน ทําใหมีคนทํางานนอย การชั่ง
น้ําหนักการคัดแยกยังไมชัดเจนเนื่องจากปญหาคนนอย การคัดแยกไมดีเราไปขายเลยไดราคาต่ําก็จะไดนําปญหาท่ีเกิดข้ึน
ไปแกไขเพ่ือการดําเนินการท่ียั่งยืนตอไป  

เรื่องท่ี ๕ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๐ เราไดประชุมคณะกรรมการบานหนองแขมท้ัง ๒ 
หมูบานและบานอีโลเจาภาพสถานท่ีไดกําหนดรูปแบบใน วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ชวงเชาไมมีกิจกรรมเปนการเตรียมงาน 
ภาคบายจะมีขบวนแหกระทงนางยักษและนางนพมาศ จะมีนางฟอนรําของกลุมแมบาน บานหนองแขม ๑ จํานวน ๒๐ 
คน บานหนองแขม ๒ จํานวน ๒๐ คนและบานอีโล จํานวน ๒๐ คน รวมท้ังหมด ๖๐ คน ขบวนอนุรักษประเพณีลอย
กระทง จํานวน  ๔๐ คน จากบานหนองแขมท้ัง ๒ หมูบาน โดยขบวนแหจากวัดราษฎรบํารุง มาหนองแวงสุม ตอนเย็นมี
การเจริญพระพุทธมนตพิธีทางศาสนา ภาคกลางคืนจะมีการแสดงสลับกับการประกวดหนูนอยนพมาศพิธีเปดประมาณ ๒
ทุมครึ่ง จะมีวิธีบูชาพระแมคงคา การแสดงสลับกับการประกวดนางนพมาศ สําหรับกระทงปนี้เรามอบใหสภาเยาวชน
ตําบลแวงนอยเปนผูทําขายเพ่ือเขากองทุนของสภาเยาวชนในสวนของนางนพมาศก็ขอความรวมมือใหสงทุกหมูบานนะ
ครับ ผมก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบในวาระนี้เพียงเทานี้ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  รายงาน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ 
วันจันทร ท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดรับรองรายงานการประชุมฯ 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี
คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ครั้งท่ี ๒ เชิญทานเลขาฯ ครับ 
         นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
สําหรับการเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ขอ๑๔) สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใน ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”ขอ ๑๔ ให
ยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯกําหนดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงไดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
แผนพัฒนาเม่ือวันท่ี ๒๔ ท่ีผานมาโดยคณะกรรมการไดจัดทํารายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
พิจารณาและไดนําเสนอรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในสวนของรายละเอียดรายงานผลการติดตาม
เราไดแจกใหกับทานสมาชิกไดศึกษาไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงผมขอสรุป ดังนี้  สวนท่ี ๑ จะเปนบทนํา ขอมูล
ท่ัวไป ระเบียบกฎหมายตางๆ สวนท่ี ๒ จะเปนวิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา สวนท่ี 
๓ จะเปนผลการดําเนินงาน การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผล
ตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการ
นํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงานเพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ  ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง กันยายน 
๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑–๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน) ขอใหทานสมาชิกไดดูเอกสารรายงานฯ ประกอบ 
 

 
 
 
 
 



 
-๕- 

          จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามไดเสนอปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
- ปญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  มีดังนี้ 
ปญหา 
๑) องคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล

นอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒) ในแตละหมูบานมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถดําเนินการไดหมด 
๓) ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
อุปสรรค 
๑.อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

- ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
ปญหา 
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล  ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
๒)  องคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก

โครงการ/กิจกรรม  เนื่องจากติดขัดดานงบประมาณดําเนินงานพัฒนาในแตละปมีจํากัด  
๓) องคการบริหารสวนตําบล ยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการ

ดําเนินงานได  เนื่องจาก ความเหมาะสมของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในระหวางหวงระยะเวลาการไวทุกข  
อุปสรรค 
๑)  องคการบริหารสวนตําบล  มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  
๒)  องคการบริหารสวนตําบล ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
- ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีระดับความสําเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีวางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  จึงมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้   

๑.ดานการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนตําบล  
๑) การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาขององคกร ควรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาระดับประเทศ  

ระดับภาค  และระดับกลุมจังหวัด  รวมถึงควรคํานึงถึงความสอดคลองในบริบทของพ้ืนท่ีดวย 
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา

สามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๓)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป 
 
 
 
 
 



 
 

-๖- 
๔)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสามารถดําเนินการได

ในปงบประมาณนั้น   
๕)  องคการบริหารสวนตําบล  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี

จะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม   
๒.ดานการบริการประชาชน 
๑)  ควรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  

ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
๓)  ควรใหมีการจัดโครงการ  อบต.เคลื่อนท่ี พบประชาชนเพ่ือเปนประโยชนแกชาวบาน และควรเชิญหนวยงาน

ราชการขางเคียงเขารวม  เชน  โรงเรียน  สาธารณสุขอําเภอ  โรงพยาบาล  ปศุสัตว  เกษตร เปนตน เพ่ือใหความรูแก
ประชาชน 

๔) การดําเนินโครงการใดๆ ใหมีหนังสือแจงประชาชนเขารวมใหมากเพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารและมีสวนรวม
ในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลมากข้ึน 
 ก็ขอนําเรียนเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯใหทานสมาชิกไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ  
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล  ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน อยูในวาระของการรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาฯ  ปญหาในการปฏิบัติในการประชาคมพ่ีนองประชาชน
ออกมาไมมากเปนเรื่องจริงนะครับจะออกมาแตคนท่ีสนใจเทานั้นเราก็พยายามแกไขไมใชไมประชาสัมพันธนะครับ ทาง
ผูนําประชาสัมพันธอยูตลอด การปฏิบัตงิานของ อบต.พ่ีนองประชาชนเชื่อถือนะครับเพราะเม่ือมาเสนอปญหาแลวไดรับ
การแกไข บางสวนก็ติดขัดอยูกับงบประมาณพ่ีนองท่ีไมไดออกประชาคมฟงคําชี้แจงก็ไมเขาใจหาวาเราแกไขปญหาลาชา
แตเม่ือเทียบระหวางการทํางานของเรากับทางปกครองในเรื่องของคุณภาพของงานแลวสูเราไมไดในเรื่องความละเอียด ก็
ตองขอขอบคุณทางเจาหนาท่ีท่ีไดจัดเตรียมเอกสารใหเราไดอยางละเอียดเพ่ือตอบพ่ีนองประชาชนเราไดครับ 
 นายสํารอง  ปตตาทานัง  ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมมองปญหาวามีสมาชิกสภาฯเราบางหมูบานไมเขาถึงพ่ีนองประชาชน ไมประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต.
เราใหพ่ีนองในพ้ืนท่ีไดรับทราบ ในเรื่องงบประมาณตางๆ ก็ไมชี้แจงใหพ่ีนองประชาชนทราบ เพราะฉะนั้นก็ฝากทาน
สมาชกิสภาฯทุกทานไดเขาถึงพ่ีนองประชาชน ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องนะครับ 
 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยบางครั้งประชาชนก็อาจจะไมเขาใจระบบการทํางานของทาง
ราชการทําใหมองวาการแกไขปญหาลาชา ซ่ึงการแกไขปญหาการดําเนินการในแตละครั้งเราตองมาปฏิบัติตามระเบียบ 
กฏหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆไดกําหนดไว เชน การดําเนินโครงการตางๆเราตองมีคณะกรรมการออกตรวจสอบ มีการ
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนา กองชางตองออกไปสํารวจประมาณราคาเพ่ือดําเนินการ มาจนถึงการพิจารณาอนุมัติจัดหา
งบประมาณเพ่ือดําเนินการซ่ึงการดําเนินการแตละข้ันตอนบางครั้งก็ใชเวลาพอสมควรอาจจะไมทันใจพ่ีนองประชาชนใน
พ้ืนท่ีทําใหมองวาการทํางานของเราลาชา เพราะฉะนั้นก็ตองอาศัยทานผูนําหมูบาน ทานสมาชิกสภาฯไดเปนตัวแทนของ 
อบต.ในการท่ีจะชี้แจง ประชาสัมพันธในเรื่องตางๆใหพ่ีนองประชาชนไดเขาใจในการทํางานของเราดวยครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับ 
 
 
 
 



 
-๗- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐)   ขององคการ
บริหารสวนแวงนอย โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๒๐  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายจํานงค    หน ายโสก เลขานุการสภาฯ   – สําหรับวาระเรื่องอ่ืนๆ   เรื่องท่ี  ๑  ตาม ท่ีระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ องคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย (๑) ผูบริหาร
ทองถ่ิน ประธานกรรมการ (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภา
ทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (๔) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (๕) 
ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ (๖) ผูแทน
ประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ (๗) ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ (๘) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได องคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบกําหนด
แตเนื่องจากวากรรมการในสวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม (๓) ซ่ึงมี ๓ ทานนั้น คือ ๑.นายพรจติ  สา
อุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑  ๒.นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ ๓. นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ นั้น นายพรจิต  
สาอุป ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ ไดลาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน
ดังนั้นจึงขอใหทางสภาฯไดพิจารณาคัดเลือกแทนสมาชิกท่ีลาออกไป จํานวน ๑ ทานครับ   
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ –เชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอและมีผูรับรองจํานวน ๒ ทานครับ 
 นายสํารอง  ปตตาทานัง  ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมขอเสนอ นายสม  นาแพง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๗ ครับ ขอผูรับรองครับ 
 ผูรับรอง  ๑. นายสุวรรณ  นาอุดม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๑๓ 

๒. นายสถิตย  อันนารี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๘ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีผูเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม :  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับวาระเรื่องอ่ืนๆ  เรื่องท่ี ๒ ขอใหสภาฯพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวง
นอย  จังหวัดขอนแกน แทนนายพรจิต  สนอุป สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๑๑ ท่ีลาออกไปลง
สมัครรับเลือกตั้งผูใหญบาน ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้มีสัดสวนสมาชิกสภาฯเปนกรรมการอยู ๒ ทาน คือ ๑.นายพรจิต  สน
อุป ท่ีลาออกจากสมาชิกสภาฯ และ ๒.นางกนกนาถ  จันทรสี ขอใหสภาฯพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 

 
 
 
 
 



 
-๘- 

หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจํานวน ๑ ทานแทน  นายพรจิต  สนอุป
ครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ –เชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอและมีผูรับรองจํานวน ๒ ทานครับ 
 นางประยัติ  ศรีอุน  ส.อบต.หมูท่ี ๑ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ดิฉันขอเสนอ นางละอองดาว  นันทะวิทยาคม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๘ คะขอผูรับรองคะ 
 ผูรับรอง  ๑. นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๓ 

๒. นายบุญยม  หนนูา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูท่ี ๒ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีผูเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม :  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีผูเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติครับ 
นายวันชัย  ปุงโพธิ์  ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ใน

ปนี้ฝนดีกวาทุกปท่ีผานมาทําใหทางขาด ชํารุดเปนหลุมเปนบอ ซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราซอมแซมไป
ครั้งหนึ่งแลวฝนก็ตกลงมาอีกลําหวยขาดสัญจรไปมาไมไดชาวบานเลยฝากถามมาวาเราจะไปทําใหอีกไหม ในสวนทางเปน
หลุมเปนบอนั้นตอนนี้ฝนหยุดแลวใกลฤดูเก็บเก่ียวแลวชาวบานจะตองใชเสนทางในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร แต
ทางขามลําหวยขาดสัญจรไปมาไมได ถนนก็ชํารุดเปนหลุมเปนบออยากเรียนสอบถามวาเรามีงบประมาณซอมแซมหรือไม
และจะดําเนินการซอมแซมชวงไหนครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง  ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน สําหรับผมก็มีเรื่องเสนอความเดือดรอนของชาวบานชวงนี้ก็เปนชวงปลายฝนตนหนาว ชวงท่ีผานมาฝนตกหนักทาง
สัญจรไปมาชํารุด ชาวบานไดรับความเดือดรอน ในสวนของบานดอนหัน หมูท่ี ๒ ก็มีหนองศาลเจาถูกน้ําเซาะพังบางจุด 
๒ -๓ เมตรเปนน้ําท่ีไหลลงหนองบริเวณท่ีไหลลงก็ตื้นเขิน ขอความอนุเคราะหถามีงบประมาณขอความกรุณาซองแซมให
ดวยครับ  
 นายสถิตย  อันนารี  ส.อบต.หมูท่ี ๘ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ถนนสายหนองหญาขาวซ่ึงคาบเก่ียวกับเขต อบต.ทานางแนว อยากทราบวาเราจะดําเนินการแกไขไดหรือไม ไดคุยกับ 
ผอ.กองชางแลวบอกวาสวนท่ีซอมแซมไดรายงานไปท่ีอําเภอแลว ผมอยากทราบวาหนวยงานไหนจะเปนผูรับผิดชอบใน
การซอมแซมครับ ตอนนี้รถ ๔ ลอสัญจรไปมาไมไดเลย อีกไมก่ีวันก็จะเก็บเก่ียวผลผลิตแลวครับก็ขอแจงท่ีประชุมทราบ
เพียงแคนี้ครับ 
 นายสม  นาแพง  ส.อบต.หมูท่ี ๗ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน บาน
หนองหอย หมูท่ี ๗ ก็ขอแจงท่ีทราบคือหวยอีงอง หมูท่ี ๗ ยังไมไดใสทอน้ํา ถาน้ํามาก็จะหมดไปก็ขอฝากทางฝายบริหาร
ไดดูแลในสวนนี้ดวยครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีผูเสนออีกไหมครับ ถาไมมีขอเชิญทานนายกครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ก็

ฝากทานสมาชิกสภาฯดูแลโครงสรางพ้ืนฐานของเรา รถขนดินวิ่งภายในหมูบานโดยไมไดเสียภาษีใหเราถนนเสียหาย สวน
โครงการท่ีประสบอุทกภัยเราทําไปแลวชวงหนึ่งงบประมาณท่ีผานมาประมาณสี่แสนกวาบาทงบประมาณของเรา สวนท่ี
เสียหายใหมประมาณ ๑๗-๑๘ โครงการโครงการไหนเกินศักยภาพทองถ่ินเราก็จะของบไปทางจังหวัดสวนโครงการ
เรงดวนท่ีประชาชนสัญจรไปมาไมไดเลยเราก็จะใชงบของเราซอมแซมเลยไมรองบประมาณจากท่ีอ่ืนก็ขอนําเรียนใหท่ี 

 
 
 
 
 



 
-๙- 

ประชุมทราบ ในสวนวันลอยกระทงก็ขอเชิญทานสมาชิกเขารวมและสนับสนุนกระทงลูกหลายสภาเยาวชนดวย สวน
โครงการท่ีมีเขตติดตอกับทานนางแนวก็ไดสงไปใหทางอําเภอแลว 
 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน สําหรับถนนหนทางท่ีชํารุด เสียหาย เนื่องจากการเกิดอุกทกภัยในชวงท่ีผานมา ชวงแรกเราก็ไดดําเนินการแกไขแลว
ตอมาก็มีพายุเขามาอีกและก็เกิดความเสียหายซํ้าอีกก็ไดสํารวจประมาณการ โดยเราไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดเคลื่อนท่ี
เร็วออกสํารวจจุดท่ีเรงดวนท่ีประชาชนใชสัญจรไปมาไมได ก็จะใชงบประมาณเรงดวนดําเนินการสวนนี้กอน ในสวน
โครงการท่ีสามารถปรับปรุงซอมแซมไดเราก็จะดําเนินการปรับเกรดโดยใชงบประมาณของเราถาไมพอก็คงจะจายขาดเงิน
สะสมดําเนินการก็ประมาณเดือนธันวาคมถึงจะไดประชุมจายขาดเงินสะสม แตถาใชงบประมาณไมมากก็อาจจะไมไดใช
เงินสะสมก็ตองตรวจสอบดูงบประมาณกอน  สวนโครงการท่ีเราขอรับการสนับสนุนไปยังอําเภอก็มีไมมากสวนใหญก็เปน
การปรับเกรด ในสวนของการบริหารงบประมาณ อบต.ไมไดในเรื่องของความรวดเร็วบางทานอาจจะมองวางบประมาณ
ของอําเภอเร็วกวาแตท่ีจริงแลวเขาก็มีกระบวนการงบประมาณเหมือนกันแตเรามารูตอนท่ีเขามาดําเนินแลวจึงมองวา
รวดเร็ว ในสวนของการขนดินขุดดินหรือถมดินนั้น ตามกฎหมายกําหนดไมใหบรรทุกเกิน ๑๒ ตันวิ่งบนถนน ถาเราจะเอา
เรื่องก็ตองไปแจงความ ในสวนของการถมดินถาจะมีการถมดินตองแจง อบต.กอนแมวาจะเปนท่ีของตัวเองก็ตามครับ 

นายสถิตย  อันนารี  ส.อบต.หมูท่ี ๘ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
เก่ียวกับน้ําประปาเครื่องปมคลอรีนไมทํางานน้ํามีกลิ่นเหม็นเพราะเครื่องปมคลอรีนไมทํางานไมรูวาสัญญาหมดหรือยัง
และเราจะแกไขอยางไรครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  - ก็ขอตรวจสอบสัญญากอนวาหมดสัญญาหรือยังใหทานสมาชิกฯ
ทําหนังสือแจงเขามาเดี๋ยวผมจะใหทางชางไฟฟาลงไปตรวจสอบดูครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานไหนจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมีก็ไดเวลาอันสมควรแลวนะครับ 
ผมก็ขอขอบคุณทานนายก ฝายบริหาร หัวหนาสวนทุกทานและทานสมาชิกทุกคนท่ีเขารวมการประชุมสภาฯในครั้งนี้ดวย
นะครับ ผมขอปดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น .- 

                                                         (ลงชื่อ)      จํานงค   หนายโสก          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)                                    ผูรับรองรายงานการประชุม 
             (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

 

 (ลงชื่อ)    วิเชียร  ดวงจุมพล                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)   

 (ลงชื่อ)     สุพจน  ทิพวัฒน                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน  ทิพวัฒน) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุน                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


