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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยวิสำมัญที่ ๒/๒๕๕๙  

เมื่อวันพุธ  ที่  ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
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นายบุญถัน  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสม  นาแพง 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นายสุพจน์  ทิพวัฒน์ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายพรจิต  สนอุป 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 

บุญถัน  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สม  นาแพง 
ไสว  ศรีอุ่น 
สมพร  บุญประสพ 
เสมือน  นาอุดม 
สถิตย์  อันนารี 
สุวรรณ์  นาอุดม 
นนทกานต์  นาอุดม 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
สุพจน์  ทิพวัฒน์ 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
ดุสิต  มูลหล้า 
นราศักดิ ์ พิมสาร 
สุริยา  ศรีกุฏ 
พรจิต  สนอุป 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
นิรดาพร  ปัสสา 
โสพิน  แก้วอุดร 
จ านงค์  หน่ายโสก 

 

 
 
 

-๒- 
ผู้ไม่มำประชุม 

๑. นายบุญยม  หนูนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒   
๒. นางกนกนาถ  จันทร์สี           สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๓. นายสมคิด  ข าโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 



 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 

๕. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าส านักงานปลัด 
 ๖. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 
-เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๒ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศอ าเภอแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ยื่นค าร้อง
ขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่งจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯแต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงขออนุญาตต่อนายอ าเภอแวงน้อยขอให้เรียกประชุมสภาสมัยวิ สามัญ สมัยที่ 
๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  นายอ าเภอแวงน้อยพิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
ก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ นายประจักร์  ไชยกิจ นายอ าเภอแวงน้อย  

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

สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ส าหรับวาระ ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 

-๓- 
เรื่องท่ี ๑ ขอแนะน าผู้ช่วยนายช่างโยธา สืบเนื่องจากทางอบต.เรามีต าแหน่งว่างคือต าแหน่งนายช่างโยธาจึงได้ด าเนินการ
สรรหาและได้ผู้มาด ารงต าแหน่งเรียบร้อยแล้วขอแนะน าให้ท่านสมาชิกได้รู้จัก ชื่อ นางสาวปิยะวรรณ  จ าปาสาร 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะช่วยในเรื่องของการส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ประมาณการโครงการก่อสร้างต่างๆ เริ่มท างานเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เรื่องที่ ๒ การ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไดเ้กิดพายุพัดและฝนตก บ้านกุดรู บ้านหนองหอยได้รับความเสียหาย จ านวน ๓ หลัง บ้านโนน
ศิลา เสียหายจ านวน ๓ หลัง ทาง อบต.แวงน้อย ก็ด าเนินการช่วยเหลือไปแล้วโดยสนับสนุนวัสดุในการซ่อมแซม ไม้ 
สังกะสี ตามความเสียหายที่ไปส ารวจและช่างประมาณการราคา เรื่องที่ ๓  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทาง อบต.แวงน้อยเราก็ได้
ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.วันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานที่ อบต.แวงน้อยเรา เป้าหมายเราคือให้ได้ อปพร.ตาม
อัตราส่วนที่ก าหนดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ในส่วนของ อบต.เราก็ครบตามก าหนดมีพ่ีน้องเราที่มีจิตอาสาเข้ามารับการ
ฝึกอบรมก็ขอขอบคุณผู้น าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ ก็คงรอให้ทางท่านผู้ว่าลงนามวุฒิบัตรแล้ว
อาจจะจัดให้มีพิธีมอบอีกครั้ง เรื่องท่ี ๔  อบต.เราท างานมาก็มีเป้าหมายของเราก็เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกได้การันตีการ



ท างานของเราบ้างว่ามีคุณภาพ ไม่ใช่มาเราชมเชยกันเอง  เราจึงได้ส่งประกวดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพได้มอบให้มหาวิทยาลัยจุฬาฯด าเนินการตรวจประเมิน อปท.ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเขาให้ส่งใบสมัครไม่เกิน ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เขาตรวจเอกสารแล้วปรากฏว่าส านัก
นายกฯได้มีหนังสือตอบรับแล้ว ตรวจด้านเอกสารผ่าน แจ้งนัดหมายลงมาตรวจในพ้ืนที่ อบต.แวงน้อย ช่วงเดือน 
พฤษภาคม -มิถุนายน ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบทราบว่าอาจจะมีนักวิจัยเข้ามาในพ้ืนที่ สอบถามการ
ด าเนินงานของ อบต.และอาจจะขอเอกสารเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งโครงการนวัตกรรมที่เราส่งเข้าประกวดคือ
โครงการด่านชุมชน ซึ่งเราด าเนินการมาหลายปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ อบต.จัดสรรงบประมาณไปให้ด าเนินการ แต่ สตง.ว่าผิด
ระเบียบเราก็ไม่ได้อุดหนุนแต่ก็ยังตั้งด่านหมู่บ้านอยู่โดยขอความร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่ ถ้ามีนักวิจัยมาสอบถามก็
ขอให้ท่านสมาชิกได้ให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ปีนี้เราส่งอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ปีหน้าเราก็จะส่งใหม่ อย่างน้อยถ้า
เราได้รับรางวัลก็จะเป็นการการันตีการท างานของเราจากหน่วยงานภายนอกและเรายังไดส้่งสถาบันพระปกเกล้าประกวด
ด้านความโปร่งใสในการท างานประชาชนมีส่วนร่วมโดยเขาให้จัดส่งเอกสารไม่เกิน ๒๙ พฤษภาคม นี้เราก็จะจัดเตรียม
เอกสารเพื่อส่ง นอกจากนี้ในช่วงเดือนนี้ก็จะมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ LPA เราก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรอรับการประเมินในส่วนนี้อีก อบต.แวงน้อย เจ้าหน้าที่เราท างานกันอย่าง
เต็มที่ทุกคน และท างานต่อเนื่องโดยตลอดอย่างน้อยเราก็จะรักษามาตรฐานการท างานของเราไว้ ซ่ึงในส่วนของอ าเภอ
แวงน้อยคะแนนการตรวจมาตรฐานเราได้คะแนนสูงกว่าทุก อปท.ในอ าเภอก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบเพียง
เท่านี้ครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญท่ี ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙  มีท่านใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑ : ญัตติพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 

-๔- 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ส าหรับญัตติพิจารณา

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีหลักการและเหตุผล
ประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้ หลักการ เพ่ือให้มแีผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาต าบลแวงน้อย ซึ่งได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาท้องถิ่น สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เหตุผล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘  ตามข้อ ๑๖ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ก็คือหลักการและเหตุผลที่ประกอบ
ญัตติ ส าหรับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)  รายละเอียดอยู่ในร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)  ที่เราส่งให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพ
โดยได้เชิญผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปประชุมเพ่ือก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่จังหวัดอุดร และ
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ดังนี้ 



วิสัยทัศน์  
“ ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้  และเมืองหลักเศรษฐกิจ ของภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ”  
พันธกิจ 

 ๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 ๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว 
 ๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
 ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
 ๗. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศำสตร์    ประกอบด้วย  ๘   ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 

-๕-  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การพัฒนาการเกษตรอย่างยังยืน   
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   ภายใต้หลักธรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรพัฒนำเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๕  แนวทำงกำรพัฒนำ  
๑.๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 
๑.๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้ 

มาตรฐาน  
๑.๓. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 ๑.๔. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร  
๑.๕. สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนการจราจรและการลดอุบัติเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย ๕  แนวทำงกำรพัฒนำ   
 ๒.๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 ๒.๒. พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดปลอดภัย 
   ๒.๓. พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
 ๒.๔. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสม 
            ๒.๕. สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว  ชุมชน  (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลาด  ทางระบาย  การก าจัดของเสีย) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพพลเมือง ประกอบด้วย ๗  แนวทำงกำรพัฒนำ   



๓.๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ   

๓.๒. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ  

๓.๓. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการกีฬา /
นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  

๓.๔. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน  
๓.๕. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
๓.๖. เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและ

สังคม  
๓.๗. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง     
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  ๗     
แนวทำงกำรพัฒนำ  

-๖- 
 ๔.๑. การบริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน  
 ๔.๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชน  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๓. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๔.๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  
 ๔.๕. สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  โซล่าฟาร์ม 
 ๔.๗. พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต  แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน  อปท.  ตามศักยภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย  ๕    แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  

๕.๑. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 ๕.๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 ๔.๓.  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย  (Food  Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ภาวะสุขภาพ 
 ๕.๔. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 ๕.๕. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับพื้น 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ ประกอบด้วย  ๕     แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  

๖.๑. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
๖.๒.  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
๖.๓.  สนับสนุนการฟ้ืนฟูแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล

สุขภาพ  
๖.๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)และพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน  
๖.๕.  เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนา ระบบการส่งต่อ

ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ  
ยุทธศำสตร์ที่  ๗  กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรแข่งขัน ภำยใต้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย   ๕     แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  
 ๗.๑. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  



 ๗.๒. อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๗.๓.  พัฒนาส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้   
 ๗.๔.  พัฒนา  ส่งเสริม  การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 ๗.๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ   
ยุทธศำสตร์ที่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา  

๘.๑. ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน 
 

-๗-   
๘.๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
๘.๓. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
๘.๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
๘.๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบจาก

การพัฒนาในท้องถิ่น  
ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์นี้ เป็นกรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น ทีนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางของ

ยุทธศาสตร์จังหวัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   (พ.ศ.๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓) ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  (Vision)  ในกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

“ต ำบลแวงน้อยเมืองน่ำอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหำรบ้ำนเมืองด้วยหลักธรรมมำภิบำล 
สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี” 

พันธกิจ 
         ๑.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
        ๒.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
        ๓.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 ๔.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว 
๕.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

          ๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
๗.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่

เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศำสตร์    ประกอบด้วย  ๘   ยุทธศำสตร์ 
 ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การพัฒนาการเกษตรอย่างยังยืน   
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  ภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   ภายใต้หลักธรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรพัฒนำเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๕  แนวทำงกำรพัฒนำ  



๑.๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 
 

-๘- 
๑.๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้ 

มาตรฐาน  
๑.๓. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
๑.๔. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร  
๑.๕. สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนการจราจรและการลดอุบัติเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย ๕  แนวทำงกำรพัฒนำ   
 ๒.๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 ๒.๒. พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดปลอดภัย 
   ๒.๓. พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
 ๒.๔. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสม 
            ๒.๕. สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว  ชุมชน  (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลาด  ทางระบาย  การก าจัดของเสีย) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพพลเมือง ประกอบด้วย ๗  แนวทำงกำรพัฒนำ   

๓.๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ   

๓.๒. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ  

๓.๓. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  

๓.๔. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน  
๓.๕. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
๓.๖. เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและ

สังคม  
๓.๗. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง     
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  ๗     
แนวทำงกำรพัฒนำ  
 ๔.๑. การบริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน  
 ๔.๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชน  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๓. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๔.๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  
 ๔.๕. สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

-๙- 
 ๔.๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  โซล่าฟาร์ม 
 ๔.๗. พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต  แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน  อปท.  ตามศักยภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย  ๕    แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  



๕.๑. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 ๕.๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 ๔.๓.  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย  (Food  Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ภาวะสุขภาพ 
 ๕.๔. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 ๕.๕. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับพื้น 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ ประกอบด้วย  ๕     แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  

๖.๑. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
๖.๒.  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
๖.๓.  สนับสนุนการฟ้ืนฟูแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล

สุขภาพ  
๖.๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)และพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน  
๖.๕.  เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนา ระบบการส่งต่อ

ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ  
ยุทธศำสตร์ที่  ๗  กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรแข่งขัน ภำยใต้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย   ๕     แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  
 ๗.๑. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
 ๗.๒. อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๗.๓.  พัฒนาส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้   
 ๗.๔.  พัฒนา  ส่งเสริม  การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 ๗.๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ   

ยุทธศำสตร์ที่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา  
๘.๑. ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน   
๘.๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติง านและบริการ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
๘.๓. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
๘.๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
๘.๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบจาก

การพัฒนาในท้องถิ่น  
 
 

-๑๐- 
ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ก็เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายก าหนด  เราออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เพ่ือรับทราบปัญหา และน ามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในพ้ืนที่และได้เชิญประชาคมต าบลมาประชุม
และก าหนดวิสัยทัศน์ในภาพรวมของต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนได้จัดท าร่างแผนฯ และได้น าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงได้น าเสนอต่อสภาฯเพ่ือให้
ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนฯก าหนดต่อไป ส าหรับท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือ
จะสอบถามก็ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านพรจิต
ครับ 



 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ –  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ที่
ทางฝ่ายบริหารเสนอเพราะว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นที่เขาก าหนดไว้ และครอบคลุมทุกด้านแล้ว 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ –  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เราครอบคลุมดี แต่อยากให้เจ้าหน้าที่
ได้รับหมายในการจัดท าแผนออกประชาคมตามหมู่บ้านและชี้แจงให้ประชาชนทราบแต่ละโครงการด้วย อาจจะท าเหมือน 
อบต.สัญจร เป็นต้น 
 นายวิเชียร  ดวงจมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ –  ยุทธศาสตร์ทั้งหมดครอบคลุมในทุกด้านในแผนนี้ ผมเห็นด้วยครับ
ถ้าปฏิบัติได้เป็นสิ่งที่ดี พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์ แต่ผมอยากฝากในด้านของยาเสพติดและอบายมุขอยากให้
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ด้วยคะแนนเสียง : เห็นชอบ  ๒๑  เสียง 
   : งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  เรื่องเพ่ือพิจารณาต่อไปนะครับ เรื่องที่  ๒  ญัตติร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เชิญท่านเลขาฯครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ ส าหรับญัตติร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มี
หลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้ หลักการ เพ่ือให้มีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการ
บริหารงานพัฒนาต าบลแวงน้อยเพ่ือประโยชน์ของประชาชนต่อไป เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ตามข้อ ๑๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของทุกปีก่อนจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยน าโครงการที่ก าหนดไว้จะด าเนินการในปีถัดไปมาใช้หรืออาจทบทวนปรับปรุง โดยการก าหนดรายละเอียด 
เป้าหมาย หรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่หรือเพ่ิมเติมโครงการส าหรับปีถัดไป ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 
-๑๑- 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย นี้ ก็ขอให้สภาฯได้พิจารณาครับ ส าหรับร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ก็ได้ส่งให้
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว แผนพัฒนาสามปีเราจะใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งโครงการในแผนจะเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
เรา และได้ผ่านการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนก็ได้จัดท า
ร่างแผนเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว จึงได้น าเสนอต่อสภา
ฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนก็อยากจะอธิบายให้ท่านส ารองได้ทราบว่าให้เราออกไป
ประชาคมซึง่จริงๆแล้วเราออกไปแล้วนะครับ ตอน อบต.พบประชาชน ไปรับทราบปัญหาแต่ละหมู่บ้าน และทบทวนแผน
ชุมชนไปด้วย จากนั้นก็มาประชุมประชาคมต าบลให้ประชาคมรับรอบโครงการของแต่ละบ้าน และก็มาประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯเพ่ือให้ความเห็นชอบแผนวันนั้นท่านก็ไม่ได้มาประชุมกระบวนการจัดท าแผนเราท าครบถ้วนตาม
ระเบียบฯก าหนดก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบโครงการ โครงการไหนที่จ าเป็นเร่งด่วนเราก็จัดล าดับไว้ต้นๆเพ่ือน าไปจัดท า
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญครับ 
          นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ –  ขออนุญาตสอบถามว่าแผนนี้เราจะขอความเห็นชอบในสมัยประชุม
สามัญอีกหรือไม่ครับ 



         นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ถ้าสภาฯเห็นชอบแล้วท่านนายกก็จะประกาศใช้แผนเลยและส่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การประชุมครั้งนี้คือขอความเห็นชอบต่อสภาฯแล้ว และในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณก็ต้องน าโครงการที่อยู่ในแผนไปจัดท าครับ 
         นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ –  กระผมเห็นด้วยการด าเนินการตามแผนงานโครงการ แต่ละองค์กรที่
หนักๆผมเห็นก็คือการซื้อรถยนต์ เทศบาลท่านเลขาบอกว่านายกประกาศใช้แผนได้เลยไม่ต้องผ่านสภา ส าหรับ อบต.เรา
การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางคันแรกรถ ๔ ประตูกระผมเห็นด้วยคันเดิมไปไม่ถึงไหนแล้วความปลอดภัยไม่มี คันที่ ๒ รถตู้
เหมาะส าหรับไปเป็นกลุ่มคณะหรือขบวนท้องถิ่นอ่ืนเขามีแล้วแต่ของเราไม่มีกระผมเห็นด้วยส่วนรถกระเช้าผมว่ามี
ความส าคัญไม่ใช่ใช้รถขยะไฟซ่อมไฟผมว่าไม่ทันกินครับ และสุดท้ายที่ส าคัญคืออยากถามว่าเรามีเงินไหมที่จะตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถเหล่านี้ตามโครงการในแผนฯ ซึ่งถ้ามกีระผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเราควรซื้อครับ 
         นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ –  กระผมอยากสอบถามว่า ไฟฟ้าครัวเรือน และไฟฟ้าการเกษตร ความ
แตกต่างอยู่ตรงไหนคนที่มีที่นามักจะถามตลอดเม่ือไหร่จะขยายไฟฟ้ามาให้ ผมก็ตอบว่าต้องมีบ้านเลขที่เขาก็บอกว่าถ้าไม่
มีไฟฟ้าจะสร้างบ้านเรือนอย่างไร ต้องท าอย่างไรถึงจะได้ไฟฟ้าการเกษตรมาใช้ทุกวันนี้ราษฎรจะออกไปสร้างบ้านเรือนอยู่
นากันเยอะ 
         นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที ่๒ – โครงการทุกโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมานี้
ผมเห็นว่าครอบคลุมทั้งหมด ผมอยากสอบถามการเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ ทุกปีเห็น อบต.เราฉีดให้ฟรีปีนี้ท าไมไม่มีฉีด ผมได้สอบถามไปทางฝ่ายปกครองก็บอกว่าต้องซื้อจากปศุสัตว์มา
ฉีดเอง ปีนี้เราจะซื้อวัคซีนมาฉีดให้หรือไม่ครับ  
         นายวิเชียร   ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที ่๓ –  ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาศูนย์กู้ชีพ อบต.แวงน้อยแต่ละ
ปีงบประมาณ ๔ แสนกว่าบาท และจัดซื้อวัสดุส าหรับงานกู้ชีพอีก ๑ หมื่นบาทมันเพียงพอหรือไม่ และโครงการสืบสาน
งานประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ตามที่จริงแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ อบต.เรางานประเพณี ที่เราตั้งงบประมาณไว้ ๗ 
หมื่น ถ้าเราจัดให้เต็มที่เหมือนเทศบาลจะท าได้หรือไม่โดยจัดหางบประมาณมาเพ่ิมเติมและโครงการก่อสร้างตลาดชุมชน 
เป็นโครงการที่ดีแต่ผมว่างบประมาณน้อยไปหน่อยถ้าจะท าจริงๆ ๑ แสนบาท น้อยเกินไปครับ 

         -๑๒- 
           นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้แยกแยะการจัดท าแผนออกจากการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่านพรจิตว่ารถที่เราตั้งไว้ในแผนสามปีบางทีเราอาจจะไม่ซื้อก็ได้ก็ต้องดูความจ าเป็นอีก
ที คือทางคณะกรรมการจัดท าแผนฯมองเห็นความส าคัญของการซื้อรถจึงบรรจุไว้ในแผนถ้าปีนี้ไม่เงินเราก็ซื้อปีหน้า 
แม้แต่ประมาณการก็ยังไม่ใช่ราคาที่แท้จริงเป็นเพียงการประมาณ ในส่วนการซื้อรถยนต์ส่วนกลางที่เราตั้งไว้ก็คือรถคัน
เดิมมันเก่าแล้วความปลอดภัยไม่มี ผมก็เลยมีนโยบายว่าถ้าเจ้าหน้าที่ อบต.แวงน้อย จะเข้าประชุมที่จังหวัดก็ให้ขอใช้
รถยนต์ส่วนตัวแม้ค่าใช้จ่ายจะแพงหน่อยแต่ก็มีความปลอดภัยกว่ากัน ในเรื่องไฟฟ้าที่ท่านวันชัยสอบถามก็ต้องประกอบ 
ไปด้วยต้องมีบ้าน บ้านต้องมีเลขที่ ไฟฟ้าถึงจะให้แต่ถ้าอยู่ไกลกว่า ๑ กิโลเมตร ก็ต้องลงหม้อแปลงใหม่ แต่ถ้ามีเงินก็ต้อง
ออกเอง ถ้าไม่มีเงิน อบต.ก็ต้องอุดหนุนไฟฟ้าด าเนินงาน ถ้า อบต.ไม่มีเงินทางราษฎรอาจจะสมทบกันด าเนินการได้ แต่
สถานที่ที่จะขยายเขตต้องสมดุลด้วยถ้าเกิดว่าไฟฟ้าที่เราจะขยายเขตไปมีบ้านอยู่หลังเดียวเหมาะสมหรือไม่  ที่เขาขอมา
บ่อยๆคือบ้านแวงน้อยที่ร้องเรียนไป อบต.อุดหนุนไม่ได้เพราะงบประมาณสูง ไฟฟ้าการเกษตรตามหลักเกณฑ์ก็ต้องมี
แหล่งน้ าจ านวนกี่ไร่ผมจ าไม่ได ้มีพ้ืนทีท่ าการเกษตร มีเครื่องยนต์ทางการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ในพ้ืนที่เราไม่มี และท่าน
ส ารองสอบถามเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าข้อบัญญัติปี ๕๙ เราไม่ได้ตั้ง เพราะ สตง.ทักท้วงว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่
ของท้องถิ่นในการด าเนินการแต่เป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ ทางปศุสัตว์ต้องถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.ก่อน มีแต่หนังสือหารือ
แจ้งว่าในปี ๒๕๖๐ ให้เป็นปีที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเราก็ซื้อวัคซีนไปฉีดปรากฏว่าเขาเรียกเงินคืนเราก็เลยไม่ได้ตั้งงบตั้งแต่
ปี ๕๘,๕๙ สตง.ตีความว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการเอง อบต.ฉีดได้เฉพาะหมาจรจัดนี่ก็คือปัญหาแต่เราก็
ต้องตั้งไว้ในแผนเผื่อเขามีการถ่ายโอนภารกิจมาให้ อบต. ส าหรับการจ้างเหมากู้ชีพเราก็ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้อยู่
กู้ชีพคิดตามเวรตามผลัด และวัสดุหน่วยกู้ชีพตั้งไว้ ๑ หมื่นบาท ตอนนี้เราก็ยังไม่รูจะซื้ออะไรเพียงแต่บรรจุไว้ในแผนก่อน
ถ้าจะซื้ออะไรก็ต้องไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติอีกที  ส่วนงานประเพณีก็เป็นการประมาณการในการจัดท าแผนถ้าตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติเราจะท าจริงๆให้ยิ่งใหญ่เราก็เพ่ิมงบประมาณเข้าไป ก็ขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับ 



นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ด้วยคะแนนเสียง : เห็นชอบ  ๒๑  เสียง 
   : งดออกเสียง ๑ เสียง 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  ก็เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาฯครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ผมมีเรื่องจะแจ้งในวาระอ่ืนๆ คืออยากให้ท่านสมาชิกช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านได้มาจ่ายค่าบริการจัดเก็บขยะ ในส่วนแผนที่จะให้เจ้าหน้าที่เราไปเก็บ
ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเราอาจจะเก็บพร้อมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ส่วนรายชื่อที่ส่งให้ท่านเก็บให้หรือผู้ใหญ่บ้านเก็บ
ให้ก็ต้องขอขอบคุณ เรื่องที่ ๒ ช่วงนี้ท่านสมาชิกได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ก็ได้เร่งรัดในเรื่องของการจัดหาผู้รับ
จ้างไปด าเนินการประเภทแหล่งน้ าก่อนเพราะถ้าฝนตกมาอาจจะด าเนินการไม่ได้ ถนนคอนกรีตก็ด าเนินการไปเรื่อยๆใน
ส่วนของการตรวจรับงานจ้างเราก็ได้เชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างของแต่ละ
หมู่บ้านที่ทางท่านผู้น าได้ส่งรายชื่อมาก็จะได้แต่งตั้งให้ท างานต่อไป 
          นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที ่๒ – ส าหรับรายชื่อการจัดเก็บขยะผู้ใหญ่บ้านก็ได้เอามาให้ผมแต่ผมก็ยัง
ไม่ได้ประกาศให้เพราะว่ายังไม่ชัดเจนตอนประชุมประชาคมเห็นแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บ พอฟังค าชี้แจงแล้วผมก็ 
 

-๑๓- 
เข้าใจและจะประชาสัมพันธ์รายชื่อคนที่ยังไม่ได้เสียค่าขยะให้ครับ ขอขอบคุณเงินสะสมที่ด าเนินการให้แต่ละหมู่บ้านท า
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
          นายโสพิน  แก้วอุดร ส.อบต.หมู่ที ่๑๐  – ก็ขอขอบคุณส าหรับการเจาะบ่อบาดาลให้กับบ้านนาจานเจาะได้น้ า 
แล้วเยอะมากด้วย ส่วนคุณภาพน้ าที่จะใช้ได้ดีหรือไม่ต้องให้กรมทรัพยากรน้ าตรวจก่อน เรื่องที่ ๒ ผมได้ส่งรายงานเรื่อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานทางเฟสบุ๊คให้ครูศูนย์ในเรื่องไม้เชิงชายห้อยหลุดผมเกรงว่าทรัพย์สินจะเสียหายไปมากว่านี้
ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารดูแลด้วยครับ 
          นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต. – ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ช่วยกันดูแลและแจ้งให้ทราบในเรื่อง
ต่างๆ และได้ให้ความเห็นชอบในร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอขึ้นมาเป็นกรอบใน
การพัฒนาและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ก็ขอขอบคุณครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ขอตอบท่านโสพินนะครับหนังสือจากหัวหน้าศูนย์ฯ รายงานขึ้น
มาแล้วนะครับและก็บันทึกขออนุมัติซ่อมแซมมาแล้วในส่วนของการซ่อมแซมอาจจะใช้พนักงานของเราในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างอ่ืนต้องรอจัดท าโครงการ ในส่วนของหนองศาลเจ้าเขาไลน์มาบอกว่าอนุมัติงบประมาณแล้วเป็นงบของ
ทหารมาด าเนินการแต่ก็ยังไม่แน่นอนต้องรอความชัดเจนเป็นหนังสือแจ้งมาก่อน ส่วนประปาบ้านโนนขี้เหล็กประปาก็มี
สิทธิ์ที่จะไดสู้งเพราะอยู่ในบัญชีหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาใช้ ส่วนของบ้านหนองแขมก็ส่งไปแล้วแต่เป็นหมู่บ้านที่ไม่อยู่ใน
บัญชีบ้านโนนขี้เหล็กจะมีสิทธิ์ได้มากกว่าเพราะบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ ปกติจะใช้ประปาจากหนองแวงสุ่มน้ าไม่เคยแห้ง
แล้งมาปีนี้ที่น้ าในหนองแห้งประสบภัยแล้ง 
         นายทองใบ  สมแวง เลขานุการนายก อบต. – ก็ขอแสดงความยินดีกับบ้านนาจานด้วยครับที่เจาะได้น้ าแล้ว 
เป้าหมายต่อไปก็คือบ้านป่าเป้งยังไม่รู้ชะตากรรมเจาะแล้วหัวเจาะขาดหัวละแสนขาดคาบ่อ เห็นว่าจะขุดเจาะที่ใหม่ฝาก
ทางท่านสมาชิกส ารวจกับเขาด้วยถ้าผมไม่อยู่เพราะต้องไปอบรม อีกเรื่องฝากทางครูศูนย์เรื่องของเล่นเด็กช ารุด โรงเรียน
บ้านบะแหบเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว และฝากท่านสมาชิกสภาฯช่วยส ารวจไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าขยายเขตครัวเรือนที่ยัง
ไมเ่พียงพอให้ส ารวจเข้ามาทุกหมู่บ้านด้วยครับ 
         นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – ผมมีเรื่องแจ้งคือร่องน้ าที่ท าไว้มีน้ าขังน้ าไม่ไหล อยากให้ผู้บริหารไปดูเป็น
หลุมอยู่นั้นไม่ได้ระดับครับถ้าเอาปูนไปเทให้สูงสักนิดได้ระดับกันน้ าก็คงจะผ่านไปได้ ก็ต้องขอขอบคุณที่ด าเนินการให้ครับ 
         นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – ในเรื่องการเสียค่าบริการจัดเก็บขยะบ้านผมระบุมา ๒๖ ครัวเรือนแต่อยู่
จริงๆประมาณ ๒๐ ครัวเรือนนะครับ การจัดเก็บเราต้องดูด้วยเพราะมีบ้านหลังที่เขาจัดการขยะเองด้วย บ้านเลขที่ไม่มี



คนอยู่ก็มี อีกเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมขุดหนองละเลิง บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ พอขุดแล้วโล่งบ้านกุดรูก็จะมีน้ าเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่
โล่งถ้าเราปรับภูมิทัศน์ขึ้นมารู้สึกว่าดูดีขึ้นและได้ข่าวว่าถ้าได้เงินหมู่บ้านละ ๒ แสนเขาจะวางท่อส่งน้ าจากหนองคูน้อยไป
หนองละเลิงที่ท าประปาด้วย 
         นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – ผมมีเรื่องที่จะแจ้ง เรื่องแรก ฝ่ายโยธาการออกรังวัดเพ่ือด าเนิน
โครงการนั้น มีปัญหาของแนวเขตซึ่งผู้ที่ออกรังวัดนั้นไม่รู้ให้ไปถามผู้น าพอมาดูแล้วขาดไปประมาณ ๑๐ เมตร ผิดพลาดไป
ก็ไม่เป็นไรขอฝากไว้ต่อไปถ้าจะส ารวจพ้ืนที่หรือรังวัดให้ประสานทางผู้น าด้วยจะได้ไม่ผิดพลาดอีก เรื่องที่ ๒ ประชาชน
พอใจโครงการต่างๆที่อบต.แวงน้อยท าให้ ในส่วนงานปกครองก็มีโครงการออกมาพร้อมๆกันกับของ อบต.เราประชาชน
บางคนสับสนไม่รู้ว่าโครงการไหนงบของ อบต.โครงการไหนงบของปกครอง ก็อยากให้ทางท่านสมาชิกสภาฯได้
ประชาสัมพันธ์โครงการของเราอย่าให้พี่น้องสับสน 
 
 

-๑๔- 
 
         นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต. – ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอ ท่านพรจิตที่ได้เสนอการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองละเลิงที่ขุดใหม่ บ้านกุดรู ท่านวิเชียรที่แจ้งการรังวัดพ้ืนที่ก็จะแจ้งทางกองช่างเวลาลงพ้ืนที่รังวัด
หรือส ารวจก็ขอให้ประสานผู้น าหมู่บ้านก่อน และท่านสมที่เสนอปัญหาร่องน้ าไม่ไหล ส่วนใหญ่ผมกับท่านปลัดจะลงพ้ืนที่
ส ารวจด้วยตัวเองถ้าไม่ลงก็ไม่จบมีปัญหาตามมา ก็อยากแจ้งท่านสมว่าให้เหตุมันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยพิจารณาแก้ไข 
โครงการต่างๆท่านปลัดลงไปดูพ้ืนที่เอง บางทีผมก็ลงไปดูเอง ถ้าให้ช่างไปวัดก็มีแต่ขาดผมก็พยายามบอกอยู่ในส่วนนี้ ก็
ขอขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณมากนะครับ
ท่านนายกและท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯในครั้งนี้  ก็ได้เวลา
อันสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐ น. - 
 

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

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)       กิตติศักดิ์  ศรีโยธา         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
           

(ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)       สุพจน์  ทิพวัฒน์                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)       ประยัติ  ศรีอุ่น                      เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


