
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันศุกร์  ที่  ๑๑  มีนำคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
-------------------------------------------- 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
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๔. 
๕. 
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๗. 
๘. 
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๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

 

นายพิษณุพงษ์  สนอุป 
นายพรจิต  สนอุป 
นายบุญหนา  นาค า 
นายสงวน  ลาแอ้น 
นายประวัติชัย  ศรีอุ่น 
นายเสรี  นานอก 
นายอนุราช  นาดี 
นางสาวบัวลอง  สาคร 
นายสุนัน  บุญเรืองศรี 
นางอรทัย  ตะกรุดทอง 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

พิษณุพงษ์  สนอุป 
พรจิต  สนอุป 
บุญหนา  นาค า 
สงวน  ลาแอ้น 
ประวัติชัย  ศรีอุ่น 
เสรี  นานอก 
อนุราช  นาดี 
บัวลอง  สาคร 
สุนัน  บุญเรืองศรี 
อรทัย  ตะกรุดทอง 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
เบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
นนทกานต์  นาอุดม 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

( ไม่มี ) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๒. นายอนุศักดิ์  มีทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๓. นายสง่า  เชื้อกุดรู  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๔. นายบุญยม  หนูนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๖. นายสุภาพ  ว่องไว   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

-๒- 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๙. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑๐. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 ๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 ๑๒. นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๓ คน ครบองค์ประชุม  
นายจ านงค์   หน่ายโสก ปลัด อบต.  : ท าหน้าที่เลขานุการเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอ าเภอแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ยื่นค าร้องขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)  และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยซึ่งเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายอ าเภอแวงน้อยพิจารณาแล้ว อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมและที่แก้ไขถึงปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ -๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๐ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอ
แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  ๓  มีนาคม ๒๕๖๕ พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย
นายอ าเภอแวงน้อย 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ระเบียบวาระ
ที่ ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   

เรื่องที่ ๑ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรค ๒ ซึ่งก าหนดว่ารายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาฯ โดยคณะกรรมการได้จัดท ารายงาน 
 

-๓- 
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พิจารณาและได้น าเสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ ดังนี้  ส่วนที่ ๑ จะเป็นบทน า ข้อมูลทั่วไป ระเบียบ
กฎหมายต่างๆ ส่วนที่ ๒ จะเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ส่วนที่ ๓ จะเป็นผล
การด าเนินงาน การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่ง
ที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปี



งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑–๓/๑ (แบบอื่นๆ : 
ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
          ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามได้เสนอปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๑) เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง

โดยไม่มีการค านึงถึงห้วงเวลาในการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับมี การปรับปรุงระบบการ ใช้
งานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (ระบบ e plan ) ซึ่งท าให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ด าเนินการจึงต้อง
เสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลติดตามประมวลผลในระบบและข้อมูลที่ได้มีการด าเนินงานจริง เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กัน 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑) การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ด้านการสาธารณสุข  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม  ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
เพ่ิมข้ึน  

๒) การด าเนินงาน  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญควรพิจารณาเร่งจัดท าโครงการตามที่ได้มีการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วให้เสร็จสิ้นและทันภายในปีงบประมาณ   

๓) ควรมีการประสานงานการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  

๔) ก่อนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ให้จัดส่งโครงการ
เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๑. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๑) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 

-๔- 
๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท า

ไม่ได้   
๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
๓) การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ด้านการสาธารณสุข  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม  ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
เพ่ิมข้ึน  

๔) การด าเนินงาน  เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความส าคัญควรพิจารณาเร่งจัดท าโครงการตามที่ได้มีการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วให้เสร็จสิ้นและทันภายในปีงบประมาณ   

๕) ควรมีการประสานงานการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  

๖) ก่อนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ให้จัดส่งโครงการ
เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   



    ส าหรับรายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูเอกสารรายละเอียดรายงานฯที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ศึกษาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ครับ  

เรื่องท่ี ๒ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๕) ซึ่งเป็นมาตรการส าหรับ
พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) ตามข้อก าหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) และได้ออกประกาศมาตรการเพ่ิมเติม ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง มาตรการ 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๓)  และฉบับที่ 
๖๔ นั้น 

ด้ วย เนื่ อ งจ ากสถาน การณ์  ก ารแพ ร่ ระบ าด ของโรค ติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า ๒ ๐ ๑ ๙  (COVID-๑ ๙ )                                                           
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และในระดับประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ แต่ความรุนแรงของโรคเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในอัตราต่ า การบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ยังสามารถบริหารจัดการได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ และเข็มที่ ๔ อย่างต่อเนื่อง แต่
ในขณะนี้ความครอบคลุมของวัคซีนเข็มกระตุ้นยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจะคงมาตรการบาง
มาตรการให้เหมาะสมและเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ภายใต้เงื่อนไขการให้
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ควบคู่ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอย่างสมดลและยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นสามารถกลั บมา
ด ารงชีพเป็นปกติได้โดยเร็ว 

-๕- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๖๕ จึงออกค าสั่งไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๖๔ 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อ ๓ แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๕๘ โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๓ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  

ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คน หากเกินจ านวนตามที่ก าหนด
ทุกกรณี ต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอในเขตท้องที่นั้นๆ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องก้นโรคให้นายอ าเภอ
ในเขตท้องที่ ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้าเพ่ือประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมเป็นเวลา ๓ วัน ส าหรับกรณีผู้ได้รับ
อนุญาตก่อนมาตรการนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ 
 กรณีกิจกรรม หรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยให้ด า เนินการตาม
มาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

(๑) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือ 
ออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพ่ือการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อขั้นแรก 

(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยประโยชน์หรืออ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน 
(๔) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในท่ีพักอาศัย สถานที่ท างาน การประชุมโดยวิธีการทาง 



อิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกก าลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการก าหนด 
(๕) กิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรมที่มีจ านวนรวมกันของบุคคลจ านวนมากกว่า 
สองร้อยคน ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมนั้น ๆ และต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอ าเภอใน
เขตท้องที ่ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมเป็นเวลา ๓ วัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ ๓ แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓ โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน 
 “ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้าน 
ได้ตามเวลาปกติ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจ าหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถาน ประกอบการอ่ืน ที่มีลักษณะ
คล้ายกนัในทุกเขตพ้ืนที ่ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ ๖ แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๕๘ โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน 

-๖- 
“ข้อ ๖ การจัดกิจกรรมทางสังคม 
ก. ให้ชะลอหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ ในระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ หากมีความจ าเป็นต้องจัดให้แจ้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่ ทั้งนี้ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบงดจัดให้มีการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขบวนแห่และมหรสพทุกชนิด และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด
อย่างเคร่งครัด 

ข. ส าหรับกิจการประเพณีงานศพ ซึ่งต้องจัดในระหว่างวันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้
เจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบจัดงานถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. จ ากัดจ านวนคนร่วมงานไม่เกิน ๕๐ คน 
  ๒. ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมงานจนแล้วเสร็จโดยเร็วไม่ควรเกิน ๓ วัน 
  ๓. ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน 
  ๔. งดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
  ๕. ไม่จัดให้มีมหรสพทุกประเภทตลอดการจัดงาน 

ค. ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ และ ประชาชน งดการ
จัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริงหรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ยกเว้นบุคคล
ในครองครัวในระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในประกาศนี้ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระ
รากชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา  ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้น 

ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไปครับ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ส าเนารายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สามัญที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ มีท่านใดจะแก้ไข
ในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ขอแก้ไข หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๙ จากท้ายแก้ไขจาก นายพรจิต  สนอุป สมาชิกสภาฯ อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๑๑ เป็น นาย
นนทกานต์  นาอุดม สมาชิกสภาฯ อบต.แวงน้อย หมู่ที่ ๕ ครับ 



นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านไหนจะขอแก้ไขในส่วนไหนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่
มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สามัญที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๕ ครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑ :  ญัตติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕)  

-๗- 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๒/๒ เชิญท่านเลขาชี้แจงให้ที่ประชุม
สภาฯ ทราบครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ  เรื่องที่  ๑ :  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้รับหนังสือร้อง
ทุกขจ์ากท่านสมาชิกฯและผู้น าชุมชนแจ้งว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ท่านนายกจึงสั่งการให้กองช่างออกตรวจสอบ
และประมาณการราคา จัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  แต่เมื่อมาตรวจสอบโครงการกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วปรากฏว่าไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการนั้นโครงการ
จะต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม โดยได้ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยให้ความเห็นขอบแล้ว และตามระเบียบแผนฯต้องเสนอสภาฯเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบด้วย โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านแวงน้อย  -สายจากเขตเทศบาลต าบลแวงน้อย-ล าห้วย
ขอนขว้าง –โนนบ้านข่า 

๒. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องน้ าไร้ท่อ  หมู่ ๓  บ้านหนองแขม 
๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีต  บ้านนาจาน  หมู่ ๑๐ 
๔. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. และร่องน้ าไร้ท่อ หมู่ ๑๓  บ้านหนองแขมสอง 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ ๔  บ้านกุดรู  -สายซอยบ้านนางส าเนียง 
๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. และร่องน้ าไร้ท่อ  หมู่ ๕  บ้านอีโล 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ ๖  บ้านโคกสี   -สายชุมชนโคกสี นายายเข็ม ตาใส 
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗  บ้านหนองหอย -สายหนองหอย-โคกกลาง 
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     หมู่ ๘  บ้านป่าเป้ง –สายรอบบ้าน 
๑๐. โครงการปรับปรุงถนน หมู่ ๑๒   บ้านศรีเมือง –สายคันคูล าห้วยทราย 

และโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒  บ้านดอนหัน –สายเขียงหมู –หนองศาลเจ้า 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙  บ้านโนนศิลา  -สายเพชรศิลาใต้ ถนนหนองแขมโนนศิลา 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๑  บ้านโนนขี้เหล็ก   -สายประสาทอุทิศ 
๔. โครงการปรับปรุงรั้วส านักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
จึงเสนอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลีย่นแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

๓/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ต่อไปครับ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านไหนสงสัย หรือเพ่ิมเติมไหมครับส าหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 



เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภาฯให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ครับ 

-๘-  
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ :  เรื่องที่  ๒. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑๗ เชิญท่านเลขาชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้โดยมีขั้นตอนการด าเนินการคือ  ๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น รับฟังปัญหาความต้องการ  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบด้วย ส าหรับแผนพัฒนาที่ก าลังใช้ในปัจจุบันคือแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ซึ่งใช้ปีงบประมาณนี้เป็นปีสุดท้ายส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ระเบียบก าหนดให้เราต้องด าเนินให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้ขอขยายการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายอ าเภอแวงน้อย ซึ่งตอนนี้ก็
ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  รับฟังปัญหาความต้องการ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงเสนอญัตติให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในวันนี้ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ส าหรับญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยนั้น  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ผ่านกระบวนขั้นตอนต่างๆ
ตามที่ระเบียบ กฏหมาย คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ก าหนดไว้  ท่านสมาชิกสภาฯบางท่านก็ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่ งเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ก็ได้แจกให้กับท่านสมาชิกได้ศึกษาก่อนวันประชุมแล้ว ๓ วันพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม มีท่านสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสอบถาม เพ่ิมเติม ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ :  ผมขอมติจากสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ครับ  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ  จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

-๙- 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ :  เรื่องที่  ๓. ญัตติพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง



งบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เชิญท่านเลขาชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ 
ทราบครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ญัตติพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ และ ประกาศใช้แล้วตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น ปรากฏว่ามีรายละเอียดโครงการ บางโครงการที่
พิมพ์ข้อความผิดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้จึงมีความจ าเป็นต้องขอ อนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากอยู่ในประเภท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเสนอสภาฯพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อควำมเดิม 
๑.แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน ๒ เครื่องๆ 
๗,๕๐๐ บาท ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- อุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer , Scaner , Copie 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank printer จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได้ 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ถึง ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได ้

-๑๐- 
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
ข้อควำมใหม่ 
๑.แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบหัวฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน ๒ เครื่องๆละ 
๗,๕๐๐ บาท ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท 



คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- อุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scaner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ  
๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  
๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Baes-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ 
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

เหตุผล/ความจ าเป็น ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายคาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลตัวเลข
ผิด ประกอบกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดิมเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฉบับปัจจุบันเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  มีบางข้อความเปลี่ยนแปลง 

 
-๑๑- 

ข้อควำมเดิม 
๒. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
- ประเภทโครงการปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
- ปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยรื้อของเดิมขนาดกว้าง ๒.๙๔ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร แล้ว
ปรับปรุงขึ้นใหม่ขนาด กว้าง ๒.๙๔ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร จ านวน ๕๒ ช่อง หรือมีปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๒๔๔.๖๐ 
ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หน้า ๑๒ 
ข้อควำมใหม่ 
๒. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- ประเภทโครงการปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
- ปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยรื้อของเดิมที่เป็นเหล็กตาข่ายออก แล้วก่ออิฐฉาบเซาะร่อง 
สูง ๑.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๔ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่ออิฐไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๔ ตารางเมตร พร้อมเทคานทับหลัง คสล.
ขนาด ๐.๑๐ X ๐.๒๐ เมตร ตลอดความยาวรั้ว และทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียด



แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หน้า ๑๒ 

เหตุผล/ความจ าเป็น กองช่างฯ ได้ตรวจสอบพ้ืนที่ ที่จะด าเนินการปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย มีความยาวของรั้วที่จะด าเนินการแล้ว ปรากฏว่าพ้ืนที่รั้วและความยาวของรั้วมากกว่ารายละเอียดก าหนด 
เนื่องจากมีช่องด้านหลังอาคารเก็บพัสดุที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการด้วย ประกอบกับรายละเอียดรั้วที่จะปรับปรุงใหม่
ไม่ได้ก าหนดคานเอ็นทับหลัง คสล.ไว้ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง และสวยงาม  

จึงเสนอสภาฯพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๒ โครงการ ดังกล่าว
ครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ :  มีท่านสมาชิกท่านใด สงสัย หรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากสภาฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ครับ  

มติที่ประชุม :  อนุมัติ  จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนที่เราจะได้ประชุมฯใน ระเบียบวาระที่ ๕ 

เรื่อง ญัตติพิจารณาอนุมัติการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ผมขอพักการประชุมสภาฯ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน
ก่อนครับ และประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.ครับ 

-พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.- 

 
-๑๒- 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ :  ประชุมต่อนะครับ  เรื่องที่   ๔. ญัตติพิจารณาอนุมัติการโอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เชิญท่านเลขา
ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ญัตติพิจารณาอนุมัติการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ประเภทโครงการปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณในการด าเนินการโครงการปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯจ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท นั้นไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 

๑. แผนงำนบริหำรทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง   
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๐๔,๘๐๐.๐๐  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๑,๔๑๙,๕๒๐.๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด  ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๒๙,๕๒๐.๐๐ 
บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 



๑.แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- ประเภทโครงการปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
- ปรับปรุงรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยรื้อของเดิมที่เป็นเหล็กตาข่ายออก แล้วก่ออิฐฉาบเซาะร่อง 
สูง ๑.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๔ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่ออิฐไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๔ ตารางเมตร พร้อมเทคานทับหลัง คสล.
ขนาด ๐.๑๐ X ๐.๒๐ เมตร ตลอดความยาวรั้ว และทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หน้า ๑๒ งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขออนุมัติโอน
เพ่ิม  ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด 

๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ 

-๑๓- 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ :  มีท่านสมาชิกท่านใด สงสัย หรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ

จากสภาฯ อนุมัติการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ครับ  

มติที่ประชุม :  อนุมัติ  จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ประชุมต่อนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๖ เชิญท่านนายกครับ 
นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายก อบต. : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

สืบเนื่องจาก วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๗.๑๐ น.ได้เกิดอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน ๒ หลัง คือบ้านของนางลี  
ศิลากลาง   บ้านเลขที่ ๒๐๗ ไฟไหม้ทั้งหลัง และบ้านของนายสกล  น้อยคูณ บ้านเลขที่ ๑๓๓ ไฟไหม้เสียหายบางส่วน 
บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราโดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนก็ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์
เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กฏหมาย ก าหนด โดยนางลี  ศิลากลาง ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน 
๕๗,๕๐๐ บาท และนายสกล  น้อยคูณ ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท  นอกจากนี้ยังได้ประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ
ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ ครับ ส าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านที่ให้ความส าคัญในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นเรา ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็จะได้น าแผนพัฒนา
ทีส่ภาฯเห็นชอบในวันนี้เป็นกรอบในการพัฒนาต าบลแวงน้อยของเราต่อไปครับ   

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียน ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
อยากสอบถาม ถนนสายโนนขี้เหล็ก-หนองหอย ที่เราได้เทถนนคอนกรีตไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วในส่วนที่เหลือพอจะมีโอกาส
ที่จะเทต่ออีกได้หรือไม่ครับเพราะประชาชนก็ใช้สัญจรเยอะไม่ว่าจะเป็นบ้านโนนขี้เหล็ก บ้านหนองหอย  เรื่องต่อมา
ค่าตอบแทนของกู้ชีพก็มีผู้ถามมาว่าสามารถจะขึ้นค่าตอบแทนให้ได้ไหม ผมก็ว่าอยู่ที่ท่านนายกจะอนุมัติหรือไม่ ผมดูที่อ่ืน
ส่วนใหญ่หน่วยกู้ชีพมีแต่คนรุ่นใหม่ ส่วนกู้ชีพของเราส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุอยากให้เราได้น าคนรุ่นใหม่ได้เข้าทาท างาน
ในจุดนี้บ้างครับ ส่วนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯเรา ผมก็ทราบว่าอยู่ที่รายได้ อบต.เรา แต่ถ้ามีหลักเกณฑ์ไหนที่ทางสมาชิก
เราสามารถที่จะปรับค่าตอบแทนได้ก็ฝากท่านเลขาด้วยนะครับ และเรื่องสุดท้ ายการพัฒนาพ้ืนที่ ตอนนี้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วร้องทุกข์เข้ามาก็ได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วแต่เวลาเข้าไปด าเนินการอยากให้แจ้งสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่รับทราบด้วย
นะครับ 



นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายก อบต. : ขอตอบท่านพรจิตรในประเด็นการเข้าไปด าเนินงานในพ้ืนที่แต่ไม่ได้

ประสานงานกับท่านสมาชิกสภาฯต่อไปผมก็จะก าชับกับทางผู้ที่เข้าไปด าเนินงานในพ้ืนที่แต่ละบ้านให้ประสานท่าน
สมาชิกสภาฯในพ้ืนที่มาร่วมด าเนินงานหรือร่วมตรวจสอบด้วยกันครับ อีกเรื่องกลุ่มไลน์ สภา อบต.แวงน้อย ตั้งขึ้นมาเพ่ือ
ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านกิจการสภาฯ ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เรื่องร้องทุกข์ต่างๆ เพ่ือความรวดเร็วก็ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯเวลามีเรื่องที่จะแจ้งทาง อบต.ให้ทราบหรือด าเนินการแก้ไขในเรื่องต่างๆก็ลงทางกลุ่มไลน์ได้เลยครับ  เรื่อง
ต่อมาทาง อบต.เราจะจัดท าโครงการหมอพบหมาเพ่ือฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็จะประสานท่าน
สมาชิกสภาฯได้เข้ามาร่วมด าเนินงานด้วยกันครับ 

-๑๔- 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ทางสภาเราก็ได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะปัญหาเป็นเวลา

พอสมควรแล้วนะครับ  มีท่านไหนจะเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีวันนี้เราก็ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดการ
ประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕  ครับ 

 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๐๐ น .- 

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

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)       สงวน  ลาแอ้น              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสงวน  ลาแอ้น) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
(ลงชื่อ)     พรจิต  สนอุป                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรจิต  สนอุป) 

 (ลงชื่อ)      บุญหนา  นาค า                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญหนา  นาค า) 

 (ลงชื่อ)       นนทกานต์  นาอุดม         เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายนนทกานต์  นาอุดม) 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


