(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑
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ชื่อ - สกุล
นายสม นาแพง
นางดุสิต มูลหลา
นางจินตนา กุลสุวรรณ
นายสํารอง ปตตาทานัง
นางนิรดาพร ปสสา
นายวันชัย ปุงโพธิ์
นายบุญยม หนูนา
นายนนทกานต นาอุดม
นางละอองดาว นันทวิทยาคม
นายสุริยา ศรีกุฏ
นายสถิตย อันนารี
นางประยัติ ศรีอุน
นายเสมือน นาอุดม
นายบุญถัน นาอุดม
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นายสมพร บุญประสพ
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นางกนกนาถ จันทรสี
นายโสพิน แกวอุดร
นายจํานงค หนายโสก

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

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

หมายเหตุ

-๒-

ผูไมมาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา
๒. นายไสว ศรีอุน
๓. นายสมคิด ขําโพธิ์
๔. นายสุวรรณ นาอุดม

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓

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

นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักงานปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาสวนการเกษตร

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๑๙ คนครบองคประชุม
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ทําหนาที่เลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตํ าบลแวงน อ ยติ ด ภารกิ จ ไม ได ม าร ว มประชุ ม สภาฯ ขอเรี ย นเชิ ญ ท านเสมื อ น นาอุ ด ม รองประธานสภาทํ าหน า ที่
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๑ นายเสมือน นาอุดม รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย
สามัญที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งที่ใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพื่อทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี้

-๓เรื่องที่ ๑ การประชาสัมพันธเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากไดมีหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกน
แจ งวา ด ว ยร างพระราชบั ญ ญั ติการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น (ฉบับ ที่...) พ.ศ......ไดผ านการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งแล ว โดยมาตรา ๖๕ กําหนดวา การลงคะแนนให ก ระทํ าไดโดยวิธีก าร
ลงคะแนนดวยบัตรเลือกตั้งหรือการลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนนหรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
และมาตรา ๓๒/๑ กําหนดวา การนําเครื่องลงคะแนนไปใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใด
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหถือเปนทางเลือกแกผูมีสิทธิ
เลื อกตั้ งที่ ใชสิ ทธิลงคะแนน ดังนั้น เพื่ อเป น การเตรีย มความพรอมกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งกํ าหนดให มีการ
ลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของเขารวมสาธิตการใชเครื่องลงคะแนน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอแวงนอยกําหนดไวในวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่เทศบาลตําบลแวงนอย เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. จึงขอเชิญทานสมาชิกเขารวมสาธิตการใช
เครื่องลงคะแนนตามวันและเวลา ดังกลาว
เรื่องที่ ๒ รายงานสรุปจํานวนสมาชิก ครัวเรือนที่สามารถหักฌาปนกิจสงเคราะหในกรณีเสียชีวิตประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ ของกองทุนธนาคารขยะเพื่ อชีวิต อบต.แวงน อย จํานวนสมาชิกกองทุน สมัครครบ ๖ เดือน ๖๒๘
ครัวเรือน จํานวนสมาชิกกองทุนยังไมครบ ๖ เดือน ๑๒๒ ครัวเรือน รวมทั้งหมด ๗๕๐ ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน
เม.ย.๖๑ สามารถจายฌาปนกิจ เปนจํานวนเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ขอใหทานสมาชิกไดประชาสัมพันธพี่นอง
ประชาชนใหเขารวมเพราะตอนนี้ก็ไดประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตของครัวเรือนทั้งหมด สวนสมาชิกครัวเรือนไหนที่ยังไมถึง
๓๐๐ บาทก็ชวยประชาสัมพันธใหนําเงินมาใสในบัญชีใหเพียงพอ
เรื่องที่ ๓ ขอความรวมมือทานสมาชิกไดแจงโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจําป ๒๕๖๑ กลุมที่ยังคงคางเงินยืม
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน มีทั้งหมด ๑๐ กลุม ดังนี้
บานดอนหัน กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม ประธานกลุม นายชนะ ใจเที่ยง จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (สง๕
งวด)ยังไมครบกําหนดสงงวด๓ (งวดที่ ๑ คาง ๕,๐๐๐ งวดที่๒ คาง ๒๐,๐๐๐.-บาท )
บานหนองแขม กลุมเลี้ยงโค กระบือพันธุพื้นเมือง ประธานกลุม นายสมศักดิ์ วิชาธรรม จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐
บาท ยังไมครบกําหนดสง
บานกุดรู กลุมเย็บผาบานกุดรู ประธานกลุม นางธาราทิพย คุณวันดี
จํานวนเงินที่ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท เกิน
กําหนดแลวคาปรับ ๑๓,๖๐๙ บาท รวม ๒๘,๑๐๙.บาท สัญญาจะจายเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
บานอีโล กลุมสตรีเย็บผาบานอีโล ประธานกลุม นางจิราวรรณ เจียง จํานวนเงินที่ยมื ๑๐๐,๐๐๐บาท (เกินกําหนด
งวดที๕่ ) ๒๐,๐๐๐.บาท
บานโคกสี กลุมเลี้ยงโคกระบือพันธุพื้นเมือง ประธานกลุม นางนิรดา ปสสา จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ ยังไมครบ
กําหนดสงงวดที่๑
บานปาเปง กลุมเศรษฐกิจชุมชนบานปาเปง ประธานกลุม นายคําบล ทิพวงษ จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ ยังไมครบ
กําหนดสง
บานโนนศิลา กลุมเลี้ยงโคและกระบือ ประธานกลุม นายเสมือน นาอุดม จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คางคาปรับ
๑๘,๗๑๐ บาท สัญญาจะจายเดือนละ ๒,๐๐๐บาท (จายลาสุดเดือน ม.ค.๕๘)

-๔บานนาจาน กลุมเลี้ยงไกพื้นบาน ประธานกลุม นายสมบัติ ฉายชัยภูมิ จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยังไมครบ
กําหนดสงงวด ๓
บานโนนขี้เหล็ก กลุมเลี้ยงโคกระบือ ประธานกลุม นายบุญมี นาเม็ง จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คาปรับจํานวน
๒๐,๒๒๔ รวม ๔๒,๒๒๔ บาท สัญญาจะจายเดือนละ๑,๕๐๐ ยังไมจายเลยตั้งแตมีการไกลเกลี่ย
บานหนองแขม ๒ กลุมเลี้ยงโค-กระบือ ประธานกลุม นายอุทิศ ชวยนา จํานวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐บาท ยังไมถึง
กําหนดสงงวดที่ ๓
รวมเงินทั้งหมดที่กลุมคงคางเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ที่ยังไมครบสัญญา) เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.-บาท รวมเงิน
ทั้งหมดที่กลุมคงคางเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ที่ครบสัญญา/เกินสัญญา) เปนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๕๐๐.-บาท รวมเงินที่
กลุมคงคางเงินยืมทั้งหมด ๕๖๐,๕๐๐ ก็ขอใหทานสมาชิกไดแจงกลุมที่อยูในหมูบานของทานไดทราบและนํามาสงตาม
กําหนดแลวคอยทําเรื่องกูยืมใหมครับ
เรื่องที่ ๔ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผานมาไดเกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่ องคการบริหารสวน
ตํ า บลแวงน อ ย บ า นเรื อ นราษฎรได รั บ ความเสี ย หายซึ่ ง ทางองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแวงน อ ยเราก็ ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการออกตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนแลว มีหมู ที่ ๓ บานหนองแขม ๑ ไดรับความเสียหาย จํานวน ๙
ครัวเรือน เขาขายและหลักเกณฑใหการชวยเหลือ ๓ ครัวเรือน หมูที่ ๔ บานกุดรู ไดรับความเสียหายตามที่แจง ๖๐
ครัวเรือน เขาขายและหลักเกณฑใหการชวยเหลือ ๓๘ ครัวเรือน หมูที่ ๖ บานโคกสี ไดรับความเสียหายตามที่แจง ๖
ครัวเรือน เข าขายและหลั กเกณฑ ให การช วยเหลือ ๔ ครัวเรือน หมู ที่ ๑๒ บ านศรีเมื อง ได รับ ความเสีย หาย ๑
ครัวเรือน เขาตามหลักเกณฑ ๑ ครัวเรือน ตอนนี้อยูระหวางการดําเนินการเพื่อใหการชวยเหลือตอไป
ในสวนของผมก็มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบเพียงเทานี้ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สําเนารายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีทานใดจะ
แกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู ถ าม ไม มี ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งที่
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม เรื่องที่ ๑ : รายงานผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
สําหรับการเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ๑๔)
สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ กําหนดใน ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให ใช ค วามต อ ไปนี้ แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น

-๕และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไม นอยกวาสามสิบ วันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”ขอ ๑๔ ให
ยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน (๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯกําหนดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงไดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
แผนพั ฒ นาเมื่อวันที่ ๒๔ ที่ผ านมาโดยคณะกรรมการไดจัดทํารายงานเสนอนายกองค การบริห ารสวนตําบลแวงนอย
พิจารณาและไดนําเสนอรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในสวนของรายละเอียดรายงานผลการติดตาม
เราไดแจกใหกับทานสมาชิกไดศึกษาไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งผมขอสรุป ดังนี้ สวนที่ ๑ จะเปนบทนํา ขอมูล
ทั่วไป ระเบียบกฎหมายตางๆ สวนที่ ๒ จะเปนวิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา สวนที่
๓ จะเปนผลการดําเนินงาน การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดเครื่องมือ
อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผล
ตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการ
นํ ามาหาค าและผลของประโยชน ที่ ได รับ จากแผนพั ฒ นา เป น แบบสอบถาม แบบวัดคุ ณ ภาพแผนแบบติด ตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงานเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูป แบบตางๆ ที่สอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คือการประเมิน ผลในเชิง
ปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑–๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) ขอใหทาน
สมาชิกไดดูเอกสารรายงานฯ ประกอบ
จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามไดเสนอปญหาและอุปสรรค ดังนี้
- ปญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน มีดังนี้
ปญหา/อุปสรรค
๑) เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทําใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินงานดานการจัดทําแผนพัฒนา และการอนุมัติ
งบประมาณเปนอยางมาก
๒) จํานวนโครงการในแผนสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมีอยูเปนจํานวนมากแตเนื่องจากมี
ขอจํากัดดานงบประมาณทําใหไมสามารถดําเนินการใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง

-๖ความเห็นขอสังเกตของคณะกรรมการ
๑) การดําเนินงานโครงการตางๆในปนี้ดําเนินการชาอาจไมเปนไปตามแผนดําเนินการที่กําหนดไว
๒) โครงการที่ไดรับอนุมัติแตละยุทธศาสตรมีความแตกตางกันมาก จะเนนไปในดานโครงสรางพื้นฐาน
อุปสรรค
๑) องค ก ารบริห ารส ว นตํ าบล มี งบประมาณไม เพี ย งพอต อ การดํ าเนิ น งานแก ไขป ญ หาและความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดทั้งหมด
๒) องคการบริหารสวนตําบล ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม
- ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานขององค ก ารบริห ารสว นตํ าบลแวงนอ ย มีระดั บ ความสํ าเร็จที่ ส ามารถบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค และเป าหมายที่ ว างไวและประชาชนมีค วามพึ งพอใจสู งสุ ด คณะกรรมการติ ด ตามประเมิน ผล
แผนพัฒนา จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑.ดานการดําเนิน งานขององคก ารบริห ารสวนตําบล
๑) การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาขององค ก ร ควรมี ค วามสอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นา
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุมจังหวัด รวมถึงควรคํานึงถึงความสอดคลองในบริบทของพื้นที่ดวย
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามป ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๓) การจัดทําแผนพัฒนาสามป ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๔) ควรเรงรัด ใหมีก ารดํ าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอ บั ญ ญั ติงบประมาณรายจาย ใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๕) องคการบริหารสวนตําบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละ
ดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

๒.ดานการบริก ารประชาชน
๑) ควรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและ
ถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
๓) การดําเนินโครงการใดๆ ใหมีหนังสือแจงประชาชนเขารวมใหมากเพื่อรับทราบขอมูลขาวสารและมี
สวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น
ก็ขอนําเรียนเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯใหทานสมาชิกไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามไหม ถาไมมีผมจะขอมติทานสมาชิกทาน
ใดเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) ขององคการ
บริหารสวนแวงนอย โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

-๗นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ – ต อ ไป เรื่ อ งที่ ๒. : พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗) เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
เรื่องที่ ๒. : พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗) สืบเนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ไดรับหนังสือรองทุกขจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ผูนําชุมชน ประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย วาไดรับความเดือดรอนเนื่องจากถนน หนทางที่สัญจรไปมาชํารุดเปนหลุมเปนบอ
ประชาชนสัญจรไปมาลําบากมากอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน และบางหมูบานไมมีทางระบายน้ําทําใหเวลา
ฝนตกเกิดน้ําทวมขังถนนสัญจรไปมาลําบาก อาจกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคตางๆ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย ไดแต งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ตามคําสั่งที่ ๖๑/๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๑๔ กุมภาพั น ธ ๒๕๖๑
คณะกรรมการไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยไดออกสํารวจประมาณราคาเพื่อจัดทําโครงการแกไขปญหาความเดือดรอน ปรากฏวาตองดําเนินโครงการ
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน จํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (สองลานหก
แสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน) นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงพิจารณางบประมาณที่จะมาดําเนินปรากฏวาไม
งบประมาณในการดําเนินการ จึงพิจารณาจายขาดเงินสะสมตามหลักเกณฑ ดังนี้
๑. โครงการดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒ นาสี่ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใชเมื่อวัน ที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑ ) ประกาศใชเมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน
ดังกลาวไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ ฯ
๓. งบประมาณที่ตั้งไวในการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวน ประเภทงบกลาง เงินสํารองจาย เพื่อเปน
คาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวน เพื่อการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลแวงนอยเชน
การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯ และอื่นๆ ตั้งไว ๓๐๑,๔๗๐.๐๐บาท โดยไดเบิกจายกรณีจําเปนเรงดวนบรรเทา
ความเดือดรอนของราษฎรจากสาธารณะภั ยที่เกิ ดขึ้ น ในเขตพื้ น ที่ ตําบลแวงนอย งบประมาณคงเหลื อ ณ วัน ที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐,๖๘๕.๕๐.-บาท ไมเพียงพอในการดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชน และตองสํารองงบประมาณไวเพื่อรองรับการเกิดสาธารณภัยตางๆที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกปในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย
๔. เมื่อตรวจสอบโครงการตางๆที่ตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อนําโครงการที่มีเงินเหลือจายหรือโครงการที่ไมมีความจําเปนตองดําเนินการมาโอนเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการปรากฏวา
ไมมีเงินเหลือจายและทุกโครงการที่ตั้งไวก็มีความจําเปนตองดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปที่กําหนดไว
จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เพื่อพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

-๘๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง บานแวงนอย หมูที่
๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๑๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๕
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ที่สัญจรไปมา
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูที่ ๒ ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๖๗ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๕
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบันราษฎรใชสัญจรไปมาลักษณะของถนนกวาง แตยังไมเปนรูปถนนที่
ชัดเจนแนนอน อาจเกิดการรุกล้ําพื้นที่ถนนของบานที่อยูติดถนนสายดังกลาว และสภาพถนนปจจุบันราษฎรสัญจรไปมา
ลําบาก จึงตองดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๓. โครงการกอสรางกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานหนองแขม ๑ หมูที่ ๓ โดยวางทอระบายน้ํา
คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ชนิดผาครึ่งซีก พรอมวางทอ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๘๔ ทอน ความยาวรวม
๒๖๗ เมตร ทอคสล . ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ จุด และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.
แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)

-๙คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๔๒
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ (๓)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากมีน้ําเนาเสียไหลลงสูถนนเพราะไมมีรางระบายน้ํา เกิดน้ําขังสงกลิ่น
เหม็น เปนบอเกิดเชื้อโรคและเปนแหลงเพาะพันธุยุงได
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต (พรอมฝาปด) สายกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันตก) บานกุดรู หมู
ที่ ๔ โดยกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ความยาว ๒๒๖ ม. และวางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๓๔
ทอน พรอมบอพัก จํานวน ๑ บอ และเทคอนกรีต ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ ม. และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๔๓
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ (๓)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากเวลาฝนตกจะมีน้ําทวมถนนเปนประจํา สัญจรไปมาลําบาก เกิดน้ําขัง
สงกลิ่นเหม็น เปนบอเกิดเชื้อโรคและเปนแหลงเพาะพันธุยุง ชวงแลงสภาพถนนเปนหลุมเปนบอลึกเนื่องจากถูกน้ํากัด
เซาะอาจกอใหเกิดอันตรายในการสัญจรไปมา
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม.
ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๓๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สอง
แสนสามหมื่นบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๒๘

-๑๐๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองเปนอันตรายตอสุขภาพของผูที่
สัญจรไปมาและบานที่อยู ๒ ฝงถนน
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา บานโคกสี หมูที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐
ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๗๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๐
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ที่สัญจรไปมาและบานที่อยู ๒ ฝงถนน
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงนอยศึกษา บ านโคกสี หมูที่ ๖ ขนาดผิ ว
จราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๐๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๐
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ที่สัญจรไปมาและบานที่อยู ๒ ฝงถนน

-๑๑๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บานหนองหอย หมูที่ ๗ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐
ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ
๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๑
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ที่สัญจรไปมา
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานปาเปง หมูที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐
บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๒
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวเปนถนนทางเขาหมูบานเปนถนนสายหลักที่ราษฎร
บานปาเปง จํานวน ๘๙ ครัวเรือน ๓๐๕ คน ใชสัญจรไปมาสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง
และมีสภาพเปนโคลนตม ไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูที่สัญจรไปมา
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙

-๑๒๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - โนนศิลาปาเปง บานโนนศิลา หมูที่ ๙
ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๔๔๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน อยกําหนด
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๔
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวเปนถนนเชื่อมหมูบาน ๓ หมูบาน คือ บานหนอง
แขม บานโนนศิลา บานปาเปง สภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม
ราษฎรที่สัญจรระหวางหมูบานสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูที่สัญจรไป
มา
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูที่ ๑๐ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๘๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐
ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๗
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวราษฎร บานนาจาน หมูที่ ๑๐ ใชในการสัญจรไปมา
สภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรที่สัญจรระหวางหมูบาน
สัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูที่สัญจรไปมา
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานโนนขี้เหล็ก หมูที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๙๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม.

-๑๓หรื อตามสภาพพื้ น ที่ และติ ดตั้ งป ายโครงการตามรายละเอีย ดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ
๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๘
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวราษฎร บานโนนขี้เหล็ก หมูที่ ๑๑ ใชในการสัญจร
ไปมา สภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรที่สัญจรระหวาง
หมูบานสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูที่สัญจรไปมา
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
๑๓.โครงการวางฝาปดรางระบายน้ํา บานหนองแขม ๒ หมูที่ ๑๓ โดยวางทําการวางแผนพื้น และเทคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง ๒.๒๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หนา ๐๕๐ ม. พรอมบอพักจํานวน ๔ บอ พรอมเทคอนกรีตจากปาก
รางถึ งเขตรั้ว บ าน หนา ๐.๑๐ ม. และติ ด ตั้ งป ายโครงการตามรายละเอีย ดแบบแปลนของ อบต. แวงน อ ยกํ าหนด
งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)
คําชี้แจงงบประมาณ
๑. จํานวนเงินสะสมที่สามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายที่ตองจายแลว จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท
๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๖
๓. เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)
๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากรางระบายน้ําดังกลาวมีลักษณะปากกวาง และไมมีแนวกั้นซึ่งอาจเกิด
อันตรายจากอุบัติเหตุรถตกรางระบายน้ํา กอใหเกิดความไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาของราษฎร
๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙
รวมจํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (สองลานหกแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน)
จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพื่อพิจารณาครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติ ตรวจสอบ
ท า นสมาชิ ก ที่ อ ยู ในห อ งประชุ ม แล ว ๑๙ ท า น ท า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ จ า ยขาดเงิ น สะสม จํ า นวน ๑๓ โครงการ
งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (สองลานหกแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน)ตามที่ทางฝายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบจํานวน ๑๙ เสียง
ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง

-๑๔นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ เชิญทานเลขาครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกียรติทุกทาน บานหนอง
แขม หมูที่ ๓ เวลาชวงฝนตกทางคุมทานตะวัน น้ําจะทวมลงมาเออลนครัวเรือนราษฎรประมาณ ๕ - ๖ หลังคาเรือนเปน
ถนนสวนบุคคลเราพอมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไรไหมครับผมก็นําเรื่องนี้มาปรึกษาสภาฯ
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน บาน
อีโลกําลังกอสรางฝายน้ําลน เดี๋ยวนี้ลําหวยโสกรังตอนกลางสัญจรไปมาไมไดก็ขอแจงทางฝายบริหารชวยดูแลดวยครับ
นายโสพิน แกวอุดร ส.อบต.หมูที่ ๑๐ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม
สอบถามเรื่อง บานนาจาน หมูที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ประชาคมหมูบานแลวจะสงโครงการตลาดประชารัฐ
สถานที่ทําตลาดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานตรงที่วางขางวัด ประชาคมอยากทําตรงนั้น แตมีวิธีการขั้นตอนอยางไร
ในการจะขอใชสถานที่ตรงนี้ครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่
ทานวันชัยไดแจง ผมก็ไดรับเรื่องรองเรียนมาตั้งแตออกประชาคมแลว ทราบวาเปนถนนสวนบุคคลบานพอไสว ก็จน
ปญญาครับเวลาฝนตกน้ําลําหวยก็เออลนมาถนนก็เปนถนนสวนบุคคลไมใชทางสาธารณะที่เราจะนํางบประมาณลงไปทํา
ได สวนบานอีโล หมู ๕ เรื่องถนนผมวาเอารถไถปรับแกไขปญหาเฉพาะหนากอนพอสัญจรไปมาไดคอยจัดหางบประมาณ
มาทีหลัง ทานโสพิน ที่ทานจะทําตลาดสถานที่ศูนยเด็กความคิดที่ดี แตสถานที่ใกลศูนยเด็กลูกหลานเราเรียนอยูตรงนั้นปง
ไกปงปลาควันก็จะลอยไปหาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอาจจะไมสงผลดีตอสุขภาพของลูกหลานที่มาเรียน ผมนาจะเกิดปญหากับ
ลูกหลานเราได และถ าผู ป กครองทราบจะว าอยางไร ใครจะกลาให ลูกหลานมาเรีย น ต องประชาคมและก็ตองคิดให
รอบคอบถึงผลเสียระยะยาวกับลูกหลานเราดวยครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานไหนจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานโสพินครับ
นายโสพิ น แก วอุ ด ร ส.อบต.หมู ที่ ๑๐ – กราบเรีย นท านประธานสภาและสมาชิก ผูท รงเกี ย รติ ทุ ก ท าน
ขอบคุณทานนายกที่ชี้แจง ปญหาอุปสรรคก็ยอมมีเปนธรรมดาครับ ผมเห็นเมืองพลโรงเรียนก็ยังติดตลาด ผมก็จะไดแจง
ใหพี่นองประชาชนไดทราบตอไป ในสวนเรื่องปงยางนั้นสวนใหญก็จะประกอบอาหารมาที่บานและนํามาวางขายเลย แต
ไมเปนไรครับผมจะแจงใหทางหมูบานทราบตอไป ถามีที่ใหมก็อาจจะเปลี่ยนที่ขอบคุณมากครับ เรื่องตอมาอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเชิงชาย ชํารุด ผุพัง ก็ขอใหซอมดวยครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอ
เสริม หมูที่ ๓ ที่ไดรับการรองเรียนเวลาน้ําหลากไดรับความเดือดรอนจริงๆครับ พวกผมพยายามแกไขแลวแตไมไดก็นํามา
แจงทางฝายบริหารก็ทราบเพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน สวนที่วาเงินเราจายไมไดหรือไมมีจายในการปรับเกรดรอบ
ที่ ๒ นั้นก็สุดวิสัยก็ตองทําความเขาใจกับพี่นอง ความเดือดรอนของพี่นองเดือดรอนจริงๆครับถาพอมีเงินสวนไหนจะมา
ดําเนินการก็ขอฝาก
เรื่องตลาดทานโสพินเราตองมองอนาคตขางหนาตลาดกับโรงเรียนนั้น อนาคตถานําตลาดไปไวในโรงเรียนอยู
สวนไหนก็กระทบทั้งนั้น อนาคตเด็กที่มาเรียนจะเปนอยางไร ผูปกครองจะเห็นดวยไหมถานําตลาดไวในโรงเรียน ผลที่จะ
ไดรับของประชาชนคืออยากมีที่ขายของถามีที่ใหมก็นาจะพิจารณาครับ

-๑๕อยากสอบถามเรื่องสุดทายโครงการกอสราง อบต.ที่เคยทํามาการประมาณการ ออกแบบ ปร.๔ ปร.๕ ผอ.กอง
ชางเปนผูรับรอง ตอนนี้ทางปกครองมีเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาใหทําโครงการเขาฝากถามมาวาปนี้ใหทางวิศวกรเปนคน
เซ็นตจะทําอยางไร ก็ขอเพิ่มเติมและเรียนถามเทานี้ครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน การ
ตั้งตลาดก็จะมีการขายทุกอยาง และมีขยะมูลฝอย ควันไฟตางๆ ซึ่งกอใหเกิดมลพิ ษตอสุขภาพเด็กที่ เรียนในศูนยเด็ก
ปญหาเรื่องรถผูที่จะมาซื้อของอีกจอดตามขางทาง ผูปกครองที่นําเด็กมาเรียนที่ศูนยเราเขาก็เห็นศูนยเรามีรั้วรองขอบชิด
ถาตั้งตลาดมีผลกระทบแนนอนครับ
อีกเรื่องชวงสงกรานตที่ผานมาทาง อบต.ก็ไดจัดทําปายเตือนใหดานชุมชนบานดอนหัน และก็มีทางฝายบริหาร
และเจาหนาที่ไปตรวจเยี่ยมผมก็ตองขอขอบคุณครับ
นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๘ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมขอ
สอบถามเกี่ยวกับการอบรมและไปศึกษาดูงานครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ -ทานวิเชียรเรื่องน้ําเออลนหนาบานพอไสวติดตรงเปนที่เอกชน แนว
ทางแกไขใหผูนําไปพูดกับเจาของที่ใหเสียสละมอบใหเปนที่สาธารณะเราก็จะไปดําเนินการให ทานนนทกานตแจงคันคูลํา
หวยชํารุดสงมาแลวแตเราไมไดดําเนินการใหเนื่องจากเราสงโครงการใหจังหวัดจังหวัดก็ใหเรามาดูงบประมาณของเรา ก็
ใหสงเขามาใหมเปนลักษณะชํารุด เสียหาย สวนทานโสพินตลาดไทยนิยมยั่งยืนขอตั้งตลาดโดยขอใชที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กใหทําหนังสือเขามาเพื่อตรวจสอบ เนื่องจากพื้นที่ อบต.เราไดรับถายโอนเราไมไดไปตั้งเองและที่ดินตรงนี้ชาวบาน
เขาใจวาเปนที่วัดตาจากการตรวจสอบกับที่ดินแลวเนื่องจากเอกสารสิทธไมใชที่วัดเปนปญหาการใชที่ดิน อบต.ไมมีอํานาจ
ใหใครมาใช มีหนาที่ดูแล แผนงานแตเดิมเราจะใชที่ตรงนี้ทําโรงอาหาร ก็ใหทําหนังสือเขามาก็จะตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมื่ออนุญาต ก็จะเสนอสภาเราพิจารณา และเสนอจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตซึ่งใชเวลานานพอสมควรถาเปนไปไดอยากใหพิจารณาหาที่ใหม ในสวนของทานวิเชียร แบบ ปร.๔-๕ ปจจุบัน
เปนปญหาซี่งกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดงานกอสรางทุกอยางจะตองมีแบบแปลนที่ ไดรับการรับรองจากวิศวะกร เป น
ปญหาไปทั่วประเทศเขาก็ใหแกไขโดยใหหาวิศวะกรขางเคียงเซ็นตกอน งานอาคารเราไมเอาเขาเสนอสภาฯก็เพราะวิษ
วกรยังไมเซ็นต ในสวนโครงการ หมูที่ ๓ หมูที่ ๑๓ ก็ตองหาวิศวะกรมาเซ็นตรับรองแบบ อยากชี้แจงใหทราบวามีปญหา
ทุกที่ครับ สวนศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กบ านนาจาน ยังไมทัน เห็น เรื่องครับ ก็จะเรงรัดให ทางชางลงไปตรวจสอบจะให ทาง
หัวหนาศูนยทําเรื่องแจงมามา ท านสถิตยถามเรื่องการอบรมและศึกษาดูงาน เราก็ตกลงจะไปที่กาญจนบุรี เนื่ องจาก
กลุมเปาหมายเราไมถึงจึงจําเปนตองยกเลิกโครงการซึ่งตอนแรกเราจะไปคันเดียวแตพอมาดูกลุมเปาหมายแลวจํานวน
พนักงานและสมาชิกเราก็ไมนาจะเพียงพอจึงไดเพิ่มอีก ๑ คัน โดยมีเปาหมายนําผูนําหมูบาน กลุมอาชีพไปรวมศึกษาดู
งานดวยติดตอสถานที่ศึกษาดูงานและรถไวหมดแลวแตเมื่อสํารวจจํานวนผูที่จะไปปรากฏวาจํานวนเปาหมายไมถึงตามที่
เรากําหนดจึงแจงทานสมาชิกสภาฯ วาปนี้คงจะไมไปก็นําเงินสวนนี้มาพัฒนาพื้นที่ของเราตอไป
นายชัยวัฒน ทองนอย รองนายกฯ – ในสวนฝายบริหารก็ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่เขารวมกิจกรรมตาง
กับทาง อบต. เดือนที่ผานมาตั้งจุดตรวจจุดบริการวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ขอขอบคุณ อปพร.เราที่ไดมาเขาเวรอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน ดานชุมชนบานดอนหันและบานหนองแขมก็ตองขอขอบคุณเปนดานชุมชนที่
เขมแข็งมาก ระเบียบกฏหมายเมาแลวขับปนี้ก็บังคับอยางจริงจังแตก็ยังมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอยู ทางฝายบริหารก็ไดเขารวม
รดน้ําผูสูงอายุบานหนองแขม ทั้ง ๒ หมูบาน ในสวนการจายขาดเงินสะสมแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนก็ให

-๑๖ทานสมาชิกสภาฯชวยกันดูแลใหการกอสรางเปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนกําหนด อีกเรื่องขยะในการบริหารจัดการ
ขยะกองทุ นขยะมี ครัวเรือนที่ สมัครเป นสมาชิกคิด เป น ประมาณ ๖๐ เปอรเซ็น ต อยากใหป ระชาสัมพั นธให กับ พี่ นอง
ประชาชนทราบและมาสมัครเพิ่มขึ้นเพราะจะเปนสวัสดิการใหกับครัวเรือนในพื้นที่
นายหนูกาลน นิบุญ ทํา นายก อบต.ฯ – ขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดนําปญ หามาเสนอสภาฯเราเพื่อจะได
ตรวจสอบและดําเนินการแกไขให ในสวนของทานโสพินก็ขอฝากทานโสพินเพราะอาจจะเกิดปญหากับเด็กที่เรียนในศูนย
เรา และที่ตรงนั้นก็ไมใชพื้นที่ของ อบต.ขอแนะนําใหใชที่วัดไดไหมสถานที่กวางขวาง ในเรื่องของศูนยก็เคยบอกแลวถามี
ปญหาใหแจงมาทาง อบต.ก็จะไดแจงครูศูนยรายงานเขามาเพื่อดําเนินการแกไขซอมแซมครับ
นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๘ – ผมมีเรื่องปรึกษาครับลําหวยยางบง บานปาเปง หมูที่ ๘ ขาด ๒ จุด เรา
ไมไดไปศึกษาดูงานแลวงบประมาณในสวนนี้ดําเนินการซอมแซมไดหรือไมครับ
นายจํานงค หน ายโสก เลขานุ ก ารสภาฯ –ก็ขอใหทําหนังสือสงขึ้น มาใหมครับ งบประมาณที่เราตั้งไวงบ
ซอมแซมตั้งไวที่แสนสองบาท แตตอนนี้ใชไปบางสวนแลวถางบไมเพียงพอก็โอนที่เราไมไดไปศึกษาดูงานมาดําเนินการ
ครับ
นายเสมื อน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องอื่น ๆ นะครับมี ทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ
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