รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
-------------------------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ชื่อ - สกุล
นางดุสิต มูลหล้า
นางจินตนา กุลสุวรรณ์
นายนนทกานต์ นาอุดม
นายสุวรรณ์ นาอุดม
นายเสมือน นาอุดม
นายวันชัย ปุ้งโพธิ์
นายสุริยา ศรีกุฏ
นายสม นาแพง
นายบุญยม หนูนา
นายไสว ศรีอุ่น
นางประยัติ ศรีอุ่น
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นายสารอง ปัตตาทานัง
นางละอองดาว นันทวิทยาคม
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นายสถิตย์ อันนารี
นายสมพร บุญประสพ
นายบุญถัน นาอุดม
นายสมคิด ขาโพธิ์
นางนิรดาพร ปัสสา
นางกนกนาถ จันทร์สี
นายจานงค์ หน่ายโสก

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย

ลายมือชื่อ
ดุสิต มูลหล้า
จินตนา กุลสุวรรณ์
นนทกานต์ นาอุดม
สุวรรณ์ นาอุดม
เสมือน นาอุดม
วันชัย ปุ้งโพธิ์
สุริยา ศรีกุฏ
สม นาแพง
บุญยม หนูนา
ไสว ศรีอุ่น
ประยัติ ศรีอุ่น
นราศักดิ์ พิมสาร
สารอง ปัตตาทานัง
ละอองดาว นันทวิทยาคม
วิเชียร ดวงจุมพล
สถิตย์ อันนารี
สมพร บุญประสพ
บุญถัน นาอุดม
สมคิด ขาโพธิ์
นิรดาพร ปัสสา
กนกนาถ จันทร์สี
จานงค์ หน่ายโสก

หมายเหตุ

-๒ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา

ประธานสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายหนูกาลน์ นิบุญทา
๒. นายชัยวัฒน์ ทองน้อย
๓. นายอนุศกั ดิ์ มีทอง
๔. นายทองใบ สมแวง
๕. นางลาดวน ไชยคาภา
๖. นายสุภาพ ว่องไว
๗. นางรุ้ง สุขกาเนิด
๘. นายคชา วาระเพียง
๙. นายเดชมนตรี สันเสนาะ
๑๐.นางวิลาวรรณ สายมัน
๑๑.นางสาวรัตนา ไชยสาร

นายก อบต.แวงน้อย
รองนายก อบต.แวงน้อย
รองนายก อบต.แวงน้อย
เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนการเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๑ คนครบองค์ประชุม
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ทาหน้าที่เลขานุการ วันนี้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้ อ ยติ ด ภารกิจ ไม่ ได้ ม าร่ ว มประชุ ม สภาฯ ขอเรีย นเชิ ญ ท่ านเสมื อ น นาอุ ด ม รองประธานสภาท าหน้ า ที่
ประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ลาดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย มีมติให้
กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีกาหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ มี
กาหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายเสมือน นาอุดม รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัย
สามัญที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กาหนด กรมส่งเสริมฯจึงมีหนังสือแจ้ง

-๓แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และเพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการซื้อสิทธิขายเสียงอันถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ สมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุ นการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร และกาหนด
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเสียใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติ
เห็ น ชอบแนวทางปฏิ บั ติ ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑.๑ ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับ การร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
๑.๒ ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
๑.๓ นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปจนถึงวันเลือกตั้ง การ
แต่งตั้ง (โยกย้าย) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาเท่าที่จาเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
๑.๔ ให้ข้าราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน
สถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ ให้ หน่ วยงานทุกฝ่ ายตามข้อ ๑.๔ สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให้พียงพอและเท่าเทียมกัน
๑.๖ ให้ มีการสนธิกาลังระหว่างทหาร ตารวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครอง
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องที่ ๒ รายงานสรุปจานวนสมาชิก ครัวเรือนที่สามารถหักฌาปนกิจสงเคราะห์ ในกรณีเสียชีวิตประจาเดือน
กุมภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ ของกองทุน ธนาคารขยะเพื่อชีวิต อบต.แวงน้ อย จานวนสมาชิกกองทุ น ที่ล าออก จานวน ๗๔
ครัวเรือน ที่ขาดสิทธิ์ จานวน ๑๔๑ ครัวเรือน ยังไม่ครบ ๖ เดือน ๑๒ ครัวเรือน สามารถหักค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้
จานวน ๖๗๕ ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สามารถจ่ายฌาปนกิจ เป็นจานวนเงินประมาณ
๑๓,๕๐๐ บาท ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้เข้าร่วม ส่วนสมาชิกครัวเรือนไหนที่ บัญชียัง
ไม่ถึง ๓๐๐ บาท ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นาเงินมาใส่ในบัญชีให้เพียงพอ
เรื่องที่ ๓ สื บ เนื่ องจากหน่ วยตรวจสอบคือ สานักงานตรวจเงิน แผ่ นดินจังหวัดขอนแก่นได้ เข้าตรวจสอบงบ
การเงินและมีข้อสังเกตเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีเงินคงค้างที่ไม่ชาระตามสัญญาหลายหมู่บ้าน ดังนั้น ขอความร่วมมือ
ท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒ กลุ่มที่ยังคงค้างเงินยืมองค์การบริหารส่วนตาบล
แวงน้อย ให้นามาชาระตามสัญญาซึ่งมีทั้งหมด ๔ กลุ่ม ดังนี้
บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประธานกลุ่ม นายชนะ ใจเที่ยง จานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ส่ง ๕ งวด) ยังไม่ครบกาหนดส่งงวด ๓ งวดที่ ๑ ค้าง ๕,๐๐๐ งวดที่๒ ค้าง ๒๐,๐๐๐.-บาท งวดที่๓ ค้าง ๒๐,๐๐๐.-บาท

-๔บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ กลุ่มเย็บผ้าบ้านกุดรู ประธานกลุ่ม นางธาราทิพย์ คุณวันดี
จานวนเงินที่ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท
เกินกาหนดแล้วค่าปรับ ๑๓,๘๙๕ บาท รวม ๒๖,๓๙๕.บาท สัญญาจะจ่ายเดือน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
๒๕๖๒ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ ประธานกลุ่ม นายเสมือน นาอุดม จานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐
บาท ค้างค่าปรับ ๑๘,๗๑๐ บาท สัญญาจะจ่าย ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑
กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ประธานกลุ่ม นายบุญมี นาเม็ง จานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับจานวน ๒๐,๒๒๔ รวม
๔๒,๒๒๔ บาท สัญญาจะจ่ายเดือนละ ๑,๕๐๐ ยังไม่จ่ายเลยตั้งแต่มีการไกล่เกลี่ย ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งกลุ่มที่
อยู่ในหมู่บ้านของท่านได้ทราบและนาเงินมาชาระหนี้ตามกาหนดต่อไป
เรื่องที่ ๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สืบเนื่องจากได้มีหนังสือจังหวัด
ขอนแก่นแจ้งให้อาเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐาน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์และควบคุมการเผาไหม้ในที่โล่งทุกประเภท แจ้งเตือนผลกระทบที่เกิดจากการเผา
โดยให้ ป ระชาสั มพัน ธ์ผ่ านทางช่ องทางการสื่ อสารต่างๆในพื้นที่ทุกช่องทางให้ ประชาชนทราบ เช่น หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน เป็นต้น
เรื่องที่ ๕ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ด้วยได้รับแจ้งจากอาเภอแวงน้อยให้
ทุกท้องถิ่นดาเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี้
๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้าทาความเข้าใจมาตรการตรวจสอบ ติดตามควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกัน
การลักลอบสูบน้าไปใช้ผิดประเภทและมาตรการอื่นๆ ในพื้นที่ตามความเหมาะสม
๒. จัดทาแผนแจกจ่ายน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค จัดส่งให้นายอาเภอทราบ
๓. จัดเตรียมกาลังคน สารวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้า เครื่องสูบน้า เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที
๔. ให้สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือที่ได้ดาเนินการแล้วในด้านต่างๆ ลงในแบบรายงาน
สถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๒ รายงานให้อาเภอทราบ
๕. อปท. ใดที่ยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับตาบล ขอให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมรายงาน
ผลการดาเนินการให้อาเภอทราบโดยด่วน
เรื่องที่ ๖ การพัฒ นาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่จังหวัดได้แจ้งเรื่องการจัดทาถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยมีเป้าหมายดาเนินการ
๑๐๐ % หรือให้ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สาหรับในเขตชุมชนเมืองให้จัดทาถังขยะเปียกรวม
อย่างน้อย ชุมชนละ ๑ แห่ง ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการแล้วให้ รายงานในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะอินทรีย์ ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ไปด้วย
ความเรียบร้อน จึงให้จังหวัดแจ้งอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยอาเภอ และแจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด (๒) ขับเคลื่อนการ
จัดทาถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกประเภทครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือน รวมทั้งประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน

-๕และศาสนสถาน ให้ ครบทุกแห่ง โดยประเภทศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กโรงเรียน และศาสนสถาน ให้ ดาเนินการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนศึกษาและนาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
จังหวัดพิ จารณาแล้ ว เพื่ อให้ การดาเนินการเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ จึงให้ อาเภอ
ดาเนินการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอาเภอ และแจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
๒. ให้ อาเภอและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการจัดทาถังขยะอินทรีย์ ห รือถังขยะเปียกประเภท
ครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือน รวมทั้งประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศาสนสถาน ให้ครบทุกแห่ง ภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน และศาสนสถาน ให้ดาเนินการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนศึกษาและนาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
เรื่องที่ ๗ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกาหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม
ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรง
มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตาบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ เป็นจุดเริ่มต้น
ของการกระจายอานาจการปกครองให้แก่ประชาขน ถือเป็นการกาเนินของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศ
เพื่ อ เป็ น การน้ อ มร าลึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และให้
สาธารณชน ได้ เห็ น ความส าคั ญ ของการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น รากฐานส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นจึงแจ้งแนวทางการจัดวันท้องถิ่นไทยประจาปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. จังหวัดขอนแก่นกาหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วัน
ท้องถิ่นไทย ประจาปี ๒๕๖๒” ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น โดยเชิญ
หน่วยงาน ส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น
๒. การจั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ผ ลงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น อาทิ เช่ น การเผยแพร่ และจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ “ของดี ของเด่น ท้องถิ่นขอนแก่น” การจัดนิทรรศการต่างๆ ของแต่ละอาเภอ
จังหวัดขอนแก่นจึงขอเรียนเชิญข้าราชการ ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายสั กการะ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เข้าร่วมวันท้องถิ่นไทยประจาปี ๒๕๖๒ แห่งละ ๑๐ คน โดย
จัดเตรียมพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะและจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วน
อาเภอแวงน้อยเราทราบข่าวว่าอาจจะจัดเองที่อาเภอ ก็รอความชัดเจนอีกครั้งจะแจ้งเป็นหนังสือเรียนเชิญท่านสมาชิกทุก
ท่านเข้าร่วมครับ

-๖ในส่วนของผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สาเนารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีท่านใด
จะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู้ ถ าม ไม่ มี ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องที่ ๑ : ผลการพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณา
เหตุผล ความจาเป็น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นขาดการประชุมสภาฯติดต่อกัน ๓ ครั้ง เชิญท่านเลขาครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ
เรื่องที่ ๑ : ผลการพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณาเหตุผ ล ความจาเป็น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นขาดการ
ประชุมสภาฯติดต่อกัน ๓ ครั้ง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนางกนกนาถ จันทร์สี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕
ได้ขาดการประชุมสภาฯ ติดต่อกันสามครั้ง นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย โดยมติที่ประชุมสภาฯ ในการ
ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณา
เหตุผล ความจาเป็น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นขาดการประชุมสภาฯ ติดต่อกัน ๓ ครั้ง ตามคาสั่งสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแวงน้อย ที่ ๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วรายงานสภาฯทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/
พิจารณาโดยละเอียดแล้ว และได้แจ้ง นางกนกนาถ จันทร์สี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕
ได้มาชี้แจงเหตุผล ความจาเป็ น ต่อคณะกรรมการฯ แล้วเมื่อ วันพุธ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯได้
ประชุมและมีมติ ดังนี้
ข้อ ๑ กรณีขาดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนางกนกนาถ จันทร์สี ชี้แจงว่าไม่สบายมีอาการวิงเวียน อาเจียน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภาฯ ได้ โดยได้โทรศัพท์แจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยทราบแล้ว
คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แวงน้อย ได้ยืนยันว่า นางกนกนาถ จันทร์สี ได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สบายมีอาการวิงเวียน อาเจียน ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสภาฯได้จริง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นว่า การขาดประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ ของนางกนกนาถ จันทร์สี มีเหตุผลความจาเป็น จานวน ๗ ท่าน
ข้อ ๒ กรณีขาดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวัน
จันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนางกนกนาถ จันทร์สี ชี้แจงว่าเนื่องจากในวันดังกล่าวได้เดินทางไปยังบ้านพี่สาวเพื่อ
รับพี่สาวมาจากจังหวัดสกลนคร อาเภอสว่างแดนดิน เพื่อไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ลูกของพี่สาวที่จังหวัดชลบุรีเป็นเหตุให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมสภาได้ทัน
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าในวันดังกล่าว นางกนกนาถ จันทร์สี ได้เดินทางไปยังบ้านนาง
วงศ์เดือน ไก่ขัน ซึ่งเป็นพี่สาวที่อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อรับไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของนางสาวหนึ่งฤทัย
ไก่ขัน ซึ่งเป็นลูกพี่สาวจริงทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯได้

-๗คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นว่า การขาดประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของนางกนกนาถ จันทร์สี มีเหตุผลความจาเป็น จานวน ๗ ท่าน
ข้อ ๓ กรณีขาดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนางกนกนาถ จันทร์สี ชี้แจงว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ ซึ่งแจ้งตามหนังสือที่ ขก
๘๖๘๐๖/๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทาให้ไม่ทราบวันประชุมสภาฯ
คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมั ยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวัน
จันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งแจ้งตามหนังสือที่ ขก ๘๖๘๐๖/๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เมื่อตรวจสอบทะเบียน
ผู้รับหนั งสื อปรากฏว่า นายนนทกานต์ นาอุดม สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลแวงน้อย เป็นผู้ รับหนังสื อนัด
ประชุมแทน นางกนกนาถ จันทร์สี จากการตรวจสอบกับ นายนนทกานต์ นาอุดม ผู้รับหนังสือแทนให้ข้อมูลว่าไม่ได้ส่ง
มอบหนังสือนัดประชุมสภาฯให้ นางสาวกนกนาถ จันทร์สี ทาให้ไม่ทราบวันนัดประชุมฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นว่า การขาดประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของนางกนกนาถ จันทร์สี มีเหตุผลความจาเป็น จานวน ๗ ท่าน
จึงขอแจ้งรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณาเหตุผล ความจาเป็น กรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นขาดการประชุมสภาฯ ติดต่อกัน ๓ ครั้ง ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยได้รับทราบครับ
มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ
นายเสมือน นาอุด ม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่ ๑ : พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย เชิญท่านเลขาครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ
สาหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๒๒) เพื่อประโยชน์ ของประชาชน การเพิ่มเติม แผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ เพิ่ ม เติ มพร้ อ มเหตุผ ลและความจ าเป็ น เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บ ริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิ ดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิ บวันนับแต่วั นที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย สืบเนื่องจาก
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยเราได้จัดโครงการ อบต.พบประชาชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพัน ธ์-วัน ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้เสนอโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเพราะได้รับความ
เดือดร้อนอยู่หลายโครงการซึ่งทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อยก็ได้สั่งการให้ทางกองช่างลงไปตรวจสอบ
ซึ่งมีบางโครงการไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกาหนดจึง
จาเป็นต้องดาเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดหางบประมาณมาบาบัด แก้ไข ความเดือดร้อนให้
ประชาชนในพื้นที่ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุม

-๘คณะกรรมการเมื่อวันที่ ๗ มีน าคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และได้นาเสนอร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จึงได้
นาเสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบและผู้บริหารประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ
ต่อไป สาหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ -ก็ขอให้ ท่านสมาชิกสภาฯได้ช่วยกันพิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย ตามที่ทางผู้บริหารได้เสนอมา ท่านสมาชิกท่านไหน
สงสัยก็เชิญสอบถามได้ครับ
นายหนูกาลน์ นิบุญทา นายก อบต.แวงน้อย – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ครับอยากสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายโนนป่าแต้ หรือ สายโคกแปน
ครับเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าถนนสายนี้ว่าสายโคกแปน
นายนราศักดิ์ พิมสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔ –เป็นถนนสายเดียวกันครับ ชาวบ้านเขาเรียกถนนสายนี้อยู่ ๒ ชื่อคือ
สายโนนป่าแต้ และ สายโคกแปน ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใด สงสัยหรือจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแวง
น้อย ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมาโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แวงน้อย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ เชิญท่านเลขาครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็ขอ
แจ้งการดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาจานวน ๓
โครงการ คือ ๑ โครงการติดตั้ง DL ทีวีติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานก็ดาเนินการแล้วและรายงานจังหวัดแล้ว
โครงการที่ ๒ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายกุดรู-หนองไผ่ ก็ดาเนินการแล้ วเสร็จแล้ วแต่ผู้ รับจ้างยังไม่ส่ งงาน
โครงการที่ ๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านอีโล-บ้านแวงน้อย ผู้รับจ้างแจ้งลงงานแล้วแต่ยังไม่นาเครื่องจักรมา
ทางาน ส่วนที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติเราก็ทยอยดาเนินการไปตามแผนจัดหาพัสดุก็แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับงาน
ของเรา อีกเรื่องหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่ ๑๕ มีนาคม กองการศึกษาจะจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยเพื่อเป็นกาลังใจให้ลูกหลาน
เราที่เรียนจบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเข้าร่วมครับ
นายนนทกานต์ นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอ
สอบถามว่าในปีนี้เราจะจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานหรือไม่ครับ
นายวันชัย ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บ้านหนอง
แขม หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้าที่ดาเนินการไปแล้วที่ผ่านมาไม่แล้วเสร็จโครงการ ขาดท่อยาวประมาณ ๔๐
เมตร ในฤดูฝนเกรงว่าถ้าน้าไหลแรงจะกัดเซาะถนนคอนกรีตเราเสียหายได้พอจะมีงบประมาณแก้ไขในส่วนนี้ไหมครับ
นายสารอง ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อ
ผมได้ดูแผนแล้วผมตั้งข้อสังเกตอยากทราบเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัด ที่ จัดให้แต่ละบ้านใช้เกณฑ์อะไรครับ
จานวนประชากร หรือพื้นที่ หรือความเดือดร้อน แต่ละบ้านครับขอสอบถามครับ และขอขอบคุณทาง อบต.แวงน้อยเราที่

-๙ได้ จั ดสรรไฟสั ญ ญาณจราจรลดความเร็ ว จ านวน ๒ จุดให้ กับ บ้ านดอนหั น แต่จุด ที่ เขียงเนื้อ ชาวบ้ านแจ้ งจุดที่ ติด ไม่
เหมาะสม บดบังภูมิทัศน์ ก็ขอให้ตรวจสอบครับ สาหรับเงินเศรษฐกิจชุมชนอยากจะให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์หรือส่งให้
เจ้าตัวโดยตรงครับเพราะถ้าฝากให้แต่สมาชิกไปส่งบ่อยๆก็จะดูไม่ดีครับ ในส่วนการฉีดวัคซีนหมาและแมวของกองส่งเสริม
การเกษตร บ้านดอนหัน ก็มีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาขอฉีดอยู่ครับ พอถามว่าตอนลงทะเบียนทาไมไม่มาลงก็บอกติดธุระ ผม
ก็ขอแจ้งเรื่องอื่นๆเพียงเท่านี้ครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง
แรกก็ตามที่ท่านวันชัยได้พูดไปแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะครับชาวบ้านฝากมาถาม เรื่องที่ ๒ โครงการปิดท่อระบายน้า
บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๓ พี่น้องฝากถามว่าเสร็จหรือยัง ส่งงานหรือยังเพราะงานยังไม่เรียบร้อย เศษหิน เศษปูนถนนไม่
เป็นระเบียบ และตรงที่เททับถนนด้านขวาเป็นแบบเหล็กตลอด ก่อนดาเนินการก็ได้คุยกันแล้วว่าจะทาสโลปและทาสี เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ ชาวบ้านก็ฝากถามมาครับ
นายหนูกาลน์ นิบุญทา นายก อบต.แวงน้อย – ก็ให้ท่านปลัดได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบครับ
นายจานงค์ หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สาหรับท่านวันชัยท่อระบายน้าที่ขาดอยู่ประมาณ ๔๐ เมตร ตอนนี้ก็ได้ให้ช่างไปสารวจและประมาณราคาแล้วในส่วนของ
งบประมาณก็คงต้องดูอีกครั้งว่ามีงบประมาณดาเนินการหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีงบประมาณโอนก็คงจะจ่ ายขาดเงินสะสม
เพราะอยู่ในแผนแล้ว ท่านสารองที่ถามว่างบประมาณตามแผนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ ที่อยู่ในแผน
ตัวเลขงบประมาณยังไม่ตายตัวจะทราบงบประมาณที่แน่ชัดก็ตอนที่จะจัดทางบประมาณ ที่ผ่านมาก็ใช้เกณฑ์ประชากร
ความจาเป็น พื้นที่ คือมองหลายด้านๆครับ ตอนที่จัดสรรงบประมาณแล้วหากท่านสงสัยก็มาสอบถามนายกว่าใช้อะไร
เป็นเกณฑ์ครับ สาหรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเราพิจารณาแล้วก่อนติด การติดเราก็จะไปติดที่หน้าแดนเขาไม่ได้
เพราะถ้ าเขามี การถมที่ ก็ จ ะต้ อ งได้ เคลื่ อ นย้ ายต้ องหาเขตแดนที่ ช นกั น พอดี เราพิ จ ารณากัน หลายคนครับ เดี๋ ย วจะ
ตรวจสอบดูอีกทีครับถ้ามีปัญหาจริงๆก็ค่อยแก้ไข เรื่องโครงการเงินเศรษฐกิจชุมชนต่อไปก็จะให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
ครั บ เรื่ อ งวั ค ซี น หมาและแมวเดี๋ ย วจะมี เก็ บ ตกอยู่แ ต่ รอบนี้ ค นที่ ไม่ ได้ล งทะเบี ยนอย่าเพิ่ งฉี ด และก็ส ารวจผู้ ที่ ไม่ ได้
ลงทะเบียนพร้อมเราจะมีฉีดรอบสองอยู่ครับผมก็กาชับเกษตรแล้ว สาหรับท่านวิเชียรโครงการปิดท่อระบายน้าเสร็จหรือ
ยัง ผู้รับ จ้างยังไม่ส่งงานครับในส่ วนของหั กหลบเราไม่ได้ กาหนดในแบบ และเป้าหมายเราก็ไม่อยากให้คนขึ้น ก็จะหา
งบประมาณมาทาสีให้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับ เรื่องของท่านนนทกานต์ที่ถามว่าโครงการอบรมและศึกษาดูงานจะไป
หรือไม่เราตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติแล้วก็แล้วแต่คณะผู้บริหารว่าจะไปหรือไม่ไป ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ไปพอเขามาตรวจ
ประเมินฯ LPA โครงการที่เกี่ยวกับการอบรมบุคลากร อบต.แวงน้อย เราก็ไม่มีผลงานให้เขาตรวจเราก็ไม่ได้คะแนนใน
ส่วนนี้ ในส่วนของผมเองก็อยากจะให้ดาเนินโครงการทุกโครงการที่เราตั้งงบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติฯ และก็มีผลการ
ดาเนินงานให้เขาตรวจ LPA ด้วย ในส่วนปีนี้เราจะจัดหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่นโยบายผู้บริหารครับถ้าจะจัดก็ต้องมีการอบรม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการไปศึกษาดูงานด้วย
นายหนูกาลน์ นิบุญทา นายก อบต. – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ขอ
เพิ่มเติมท่านเลขาครับ ทางฝ่ายบริหารเปิดไฟเขียวให้ตลอดในเรื่องของการอบรมและการศึกษาดูงาน ในปีที่ผ่านมาที่ไม่ไป
เพราะเราส่งแบบตอบรับให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว พอให้ส่งแบบตอบรับการศึกษาดูงานก็ไม่ส่ง ที่ตอบกลับมาก็ไม่ประสงค์
ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน แต่พอมาแจ้งในสภาฯก็อยากไปอีก ปีนี้ถ้าท่านสมาชิกสภาฯจะไปทางฝ่ายผู้บริหารก็ พร้อมจัด
ให้แต่ก็ขอให้ตอบแบบตอบรับมา ในส่วนปีนี้ก็จะดูห้วงเวลาก่อนและจะมอบให้รองชัยวัฒน์ดูแลในเรื่องของการอบรมและ
ศึกษาดูงาน

-๑๐นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่
มีผมขอปิดประชุมครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น .(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

( นายจานงค์ หน่ายโสก )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแวงน้อย

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ดวงจุมพล)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสารอง ปัตตาทานัง)

(ลงชื่อ)
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