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ชื่อ - สกุล
นายสม นาแพง
นายสุริยา ศรีกุฏ
นางจินตนา กุลสุวรรณ
นางนิรดาพร ปสสา
นางละอองดาว นันทวิทยาคม
นายนนทกานต นาอุดม
นางดุสิต มูลหลา
นายบุญถัน นาอุดม
นายเสมือน นาอุดม
นายไสว ศรีอุน
นางกนกนาถ จันทรสี
นายสมคิด ขําโพธิ์
นายบุญยม หนูนา
นางประยัติ ศรีอุน
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา
นายสุวรรณ นาอุดม
นายสถิตย อันนารี
นายวันชัย ปุงโพธิ์
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นายสํารอง ปตตาทานัง
นายสมพร บุญประสพ
นายจํานงค หนายโสก

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

ลายมือชือ่
หมายเหตุ
สม นาแพง
สุริยา ศรีกุฏ
จินตนา กุลสุวรรณ
นิรดาพร ปสสา
ละอองดาว นันทวิทยาคม
นนทกานต นาอุดม
ดุสิต มูลหลา
บุญถัน นาอุดม
เสมือน นาอุดม
ไสว ศรีอุน
กนกนาถ จันทรสี
สมคิด ขําโพธิ์
บุญยม หนูนา
ประยัติ ศรีอุน
กิตติศักดิ์ ศรีโยธา
สุวรรณ นาอุดม
สถิตย อันนารี
วันชัย ปุงโพธิ์
นราศักดิ์ พิมสาร
วิเชียร ดวงจุมพล
สํารอง ปตตาทานัง
สมพร บุญประสพ
จํานงค หนายโสก

ผูไมมาประชุม
๑. นายโสพิน แกวอุดร
ผูเขารวมประชุม
๑. นายหนูกาลน นิบุญทํา
๒. นายอนุศักดิ์ มีทอง
๓. นายทองใบ สมแวง
๔. นางลําดวน ไชยคําภา
๕. นายสุภาพ วองไว
๖. นางรุง สุขกําเนิด
๗. นายคชา วาระเพียง
๘. นางปาณิสา ประถังธานี

-๒สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐
นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๒ คนครบองคประชุม
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ทําหนาที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อานประกาศอําเภอแวงนอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดยื่น
คํารองขอเปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ๒๒) ซึ่งจําเปนจะตองเสนอขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย นายอําเภอแวงนอยพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกั บ ข อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
กําหนด ๑๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๐ วัน ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑ นางไพรจิต ชนะภัย ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ) รักษาราชการแทน นายอําเภอแวง
นอย
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารส วนตําบลแวงนอย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯแจงใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ

-๓นายจํานงค หน ายโสก เลขานุ การสภาฯ – กราบเรียนท านประธานสภาและสมาชิกผู ทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สําหรับเรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ มีเรื่องที่จะแจงให
ทานสมาชิกไดรับทราบอยู ๒ เรื่องครับ
เรื่องที่ ๑ ดวย นายสุพจน ทิพวัฒน ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๑๒ ตําบล
แวงน อย อํ าเภอแวงน อย จั งหวั ดขอนแก น ได รั บการเลื อกตั้ งเป นสมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนตํ าบลแวงน อย เมื่ อวั นที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดยื่นหนังสือแจงประสงคขอลาออกจาก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่
๑๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ซึ่งนายอําเภอแวงนอยไดอนุมัติใหลาออก
แลวโดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๒ การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.๒๕๖๑ มีหนังสือกรมแจง
ใหทองถิ่นดําเนินการ ดวยในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.๒๕๖๑ มีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวัน และเปนชวงที่
ประชาชนใชรถใชถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนที่สรางความสูญเสียตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนสูงกวาในชวงเวลาปกติ ดังนั้น เพื่อ
เปนการปองกันและลดความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหวางวั นที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงขอความรวมมื อจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้น ที่
พิจารณาใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการ ดังนี้
๑. ประสานการดําเนินการปองกันและลดอุบั ติเหตุทางถนนรวมกับศูน ยอํานวยการความปลอดภั ยทางถนน
จังหวัดและศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางอําเภอ เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการและสนับสนุนอัตรากําลัง ภารกิจ
งบประมาณ และการรณรงคตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ และสภาพพื้น ที่ของแตละพื้นที่ ทั้งนี้ การ
กําหนดเปาหมายการดําเนินการ (จํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ) และการตั้งจุดตรวจรวม/ดานตรวจรวมบนเสนทาง
สายหลัก (ทางหลวงแผนดิน) ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานของจังหวัดและอําเภอ
๒. ประสานกับสถานีตํารวจและหนวยทหารในพื้นที่ เพื่อบูรณาการการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน/ดาน
ชุมชน และการจัดชุดสายตรวจตามเสนทางสายหลัก (ทางหลวงแผนดิน) สายรอง(ทางหลวงชนบท/ถนนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น) และในสถานที่ชุมชนหรือหนาสถานบันเทิง เพื่อเปนการปองปรามการฝาฝน
หรือกระทําความผิดตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม)ไดแก ๑) ความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ๒) ขับรถ
ยอนศร ๓) ฝาฝนสัญญาณจราจร ๔) ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไมมีใบขับขี่ ๖) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา ๘) ไมสวมหมวก
นิรภัย ๙) มอเตอรไซคไมปลอดภัย ๑๐) ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ขณะขับรถ
๓. การใช มาตรการควบคุ มทางสั งคมและชุ มชน โดยเทศบาล องคก ารบริห ารส ว นตํ าบล รว มกับ กํานั น
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตํารวจบาน ทหาร และประชาชนในพื้นที่บูรณา
การจัดตั้ง “ดานชุมชน” เพื่อสกัดกลุมเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติในการใชรถใชถนนของคนในพื้นที่
และนักทองเที่ยว ดังนี้

-๔๓.๑ สํารวจขอมูลสถานที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลสงกรานตในพื้นที่ทุกแหง
พร อ มทั้ งร ว มกั น จั ด ทํ า แผนงานและกํ า หนดแนวทางในการดู แ ลความปลอดภั ย ให เหมาะสมตลอดจนการจั ด ทํ า
“ประชาคมชุนชน/หมูบาน” กําหนดขอปฏิบัติดานความปลอดภัยทางถนนใหประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยงของผูใชรถใชถนนในพื้นที่
๓.๒ สํารวจและเก็บขอมูลผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือผูที่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อกําหนดขอปฏิบัติ
และแนวทางในการเฝาระวัง ปองปราม ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง
๓.๓ การจัดกิจกรรมทางศาสนา “๑อําเภอ ๑ กิจกรรม” เชน ทําบุญตักบาตร หรือกิจกรรมตามแตละศาสนา
๓.๔ จัดตั้งกลุมจิตอาสาซึ่งมาจากสมาชิกของชุมชนเพื่อสอดสองเฝาระวังผูมีพฤติกรรมเสี่ยง เชน มีพฤติกรรม
เมาแลวขับ พฤติกรรมที่อาจจะกอใหเกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุ และรวมรณรงคใหคนในหมูบานตนเองตระหนักถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร และรักษาวินัยจราจรอยางเครงครัด
๓.๕ ขอความรวมมือผูนําในพื้นที่ เชน นายอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน
ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโดยใชรูปแบ “เคาะประตูบาน” เพื่อสรางความตื่นตัวใหแกประชาชนในการปฏิบัติตามกฎ
จราจรอยางเครงรัด เพื่อลดปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งใหกลไก”สถาบันครอบครัว” เพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยง
โดยใหสมาชิกในครอบครัวคอยตักเตือน และเฝาระวังคนในครอบครัวของตนเอง เพื่อปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
๓.๖ ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน โดยจักทําแผนงานประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
แนวทางความรูดานความปลอดภัยทางถนนชุมชน/หมูบาน และรณรงคประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชรถใชถนนรับทราบ
ดังนี้
๑. ใหรับทราบเกี่ยวกับมาตรการบังคับใชกฎหมายที่จะดําเนินการในชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๖๑ ผานสื่อ
ทุกชนิดอยางตอเนื่อง
๒. ใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๖๑ ใน
พื้นที่
๓. รณรงคประชาสัมพันธใหมีการเปดไฟหนารถทุกชนิดในระหวางสัญจร เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นแกผู
ขับขี่และผูใชถนนผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง
๔. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงลดปจจัยเสี่ยงดานถนน ดังนี้
๔.๑ จัดใหมีถนนปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อลดปจจัยเสี่ยง กวดขันและสรางวินัยจราจรใหกับผูใชถนนอยางนอย ๑
สาย ตามมาตรการถนนปลอดภัย “๑ ทองถิ่น๑ ถนนปลอดภัย”
๔.๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของสํารวจถนน และตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง
จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ และดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหมีความปลอดภัย
โดยใหมีการดําเนินการจัดทําปายเตือน ปายสัญลักษณ เพื่อใหประชาชนผูใชรถใชถนนสังเกตเห็นไดชัดเจน

-๕๔.๓ ใหกําหนดมาตรการแนวทางในการแกไข ปองกันปญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟใหมีความปลอดภัยในการ
สัญจร ดังนี้
(๑) รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่นตระหนักถึงอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางลักผาน
โดยเฉพาะทางงลักผานที่มักเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรหาทางลดทางลักผาน และไม
ควรปลอยใหมีทางลักผานเพิ่มขึ้น
(๒) ตรวจสอบสภาพบริเวณถนนที่เปนจุดตัดทางรถไฟอยูในพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละแหง หากบริเวณจุดตัดรถไฟใดเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขอใหจัดทําปายหยุด ปาย
เตือน ปายสัญลักษณ รูปรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศนในระยะทางกอนเขาถึงจุดตัดทางรถไฟ เพื่ อใหผูขับขี่ได
ระมัดระวังการขับขี่ยิ่งขึ้นและสามารถมองเห็นรถไฟไดจากระยะไกล
๔.๔ ให จัดเตรียมชองทางพิ เศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดทําปายเตือนป ายแนะนํ า
ตางๆ ใหชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ขอใหจัดจุดพักรถ และจุดบริการตางๆเพิ่มเติม เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน
๕. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอม ดังนี้
๕.๑ ขอให ป ระสานงานบรูณ าการรวมกับทุ กภาคส วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง
(Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร ปายโฆษณาที่บังวิสัยทัศนการขับขี่ เปนตน และ
ปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่สมบูรณ ใหปรับปรุงสภาพแวดลอมขางทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทางรวม
ทางแยก เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน
๕.๒ เนนกลุมจิตอาสารวมกับคนในชุมชน / หมูบานรวมกันสอดสอง ดูแลถนนภายในหมูบานตนเองใหอยูใน
สภาพปลอดภัยในการสัญจร
๕.๓ ใหสํารวจจุดที่ยังไมมีไฟฟาแสงงสวาง และเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ใหมีการแกไขโดยการติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวางใหครบทุกจุด
๕.๔ ขอความร วมมื อผู รับ เหมากอสรางใหเรงดําเนิ น การกอสราง หรือซอมแซมถนนให แลว เสร็จกอนชว ง
เทศกาล หากไม แล ว เสร็จ ให ติด ตั้ งป า ยเตื อนผูใชร ถใชถนนทราบกอนถึงบริเวณดังกลาว และขอความรวมมือหยุด
ดําเนินการในระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๖. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง มีมาตรการดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ดังนี้
๖.๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ กําหนดแนวทางในการ
ตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัย ใหแกนักทองเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต างประเทศใน
สถานที่ทองเที่ยว สถานบันเทิง พิจารณาจัดพื้นที่เฉพาะสําหรับเลนน้ําสงกรานตที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม

-๖แอลกอฮอล ทุกชนิด (Zoning) และสถานที่ จัด งานเฉลิมฉลอง รื่น เริงทุ กแห งเพื่ อปองปรามการกระทํ าความผิ ดตาม
กฎหมาย สรางความมั่งใจ และสรางภาพลักษณที่ดีแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
๖.๒ ในจั งหวั ด ที่ มี พ รมแดนติ ด กั บ ประเทศเพื่ อ นบ าน จั งหวั ด ที่ เป น แหล งท อ งเที่ ย ว ขอให พิ จ ารณาหา
มาตรการหรือแนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในชวงเทศกาลสงกรานต
๖.๓ ขอความรวมมือรานคางดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณขางทาง ในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
และในสถานที่ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการหามจําหนายใหกับบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป และเวลาหามจําหนาย และ
ขอความรวมมือผูจัดเทศกาลสงกรานตในพื้นที่ใหงดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณจัดงาน
๖.๔ รณรงคและขอความรวมมือนักทองเที่ยวแตงกายใหเหมาะสม ไมสอแหลมตอการถูกคุกคามทางเพศ และ
จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจตราดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
๖.๕ ขอความรวมมือผูประกอบการโรงแรม รีสอรท หอพักใหเขมงวดในการรับผูเขาพักโดยเฉพาะผูเขาพักที่
เปนเยาวชน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด และขอใหรวมบูรณาการกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
ออกตรวจตราสถานประกอบการดังกลาว เพื่อปองกันการมั่วสุมของเยาวชน
๖.๖ รณรงคสงเสริมใหเทศกาลสงกรานตเปนเทศกาลแหงความสุข ปลอดภัย รวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
และแกไขปญหาขยะ
๗. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่หรือแหลงทองเที่ยวทางน้ํา กําหนดมาตรการแนวทางการดูแล
ความปลอดภัยทางน้ํา เพื่อปองกันการเกิดอุบัติภัยตางๆ รวมทั้ง บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ โปะเทียบเรือ แพ อุปกรณชูชีพ ปายบอกจํานวนผูโดยสาร หวงชูชีพตามกําหนด เปนตน เพื่อใหมีความ
พรอมชวงกอนเทศกาลสงกรานต
๘. จั ดเตรีย มความพรอมของหน วยกูชีพกูภัยในความรับ ผิดชอบ ดานบุคลากร เครื่องมือพาหนะ และวัส ดุ
อุปกรณในการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ และควรมีการฝกอบรมหนวยกูชีพใหมีความพรอมรวมถึงจัดเตรียมความ
พรอมของระบบการชวยเหลือผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแตละพื้นที่ เชน กําหนดใหมีทีมกูภัยฉุกเฉินระดับทองถิ่น
อําเภอ และบูรณาการการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม
เรื่องที่ ๓ ขอขอบคุณผูมีจิตศรัทธาทุกทานที่ไดรวมบริจาคในการทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ
อปพร.ตําบลแวงนอย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผานมาซึ่งมียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๔๙๖๙๕.๕๐ บาท หักคาใชจายใน
การดําเนินการ ๕๔๒๐ บาท คงเหลือยอดเงินที่นําฝากทั้งสิ้น ๔๔๒๗๕.๕๐ บาท ครับ ผมก็มีเรื่องแจงเพื่อทราบเพียงเทานี้
ครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีทานใดจะสอบถามไหมครับ ถาไมมี ตอไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่ อวัน จันทร ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๖๐ มีทานใดจะแก ไขในสวนไหนหรือไมครับ ถ าไมมีผ มขอมติรับ รองรายงานการ
ประชุมดวยครับ

-๗มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ศรี โยธา ประธานสภาฯ - ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู ถาม ไม มี ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งที่
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม พิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ ๒๒)
เชิญทานเลขาฯครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม พิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ ๑ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ ๒๒) โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๕๖๔)
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย แลวนั้น เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดรับหนังสือรองทุกข จาก
ประชาชนในพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการตางๆ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ซึ่งเปนโครงการเรงดวนที่ตองใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับประชาชน ซึ่งโครงการที่เกิดปญหาไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากไมปรากฏในแผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย และเนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพาราเพื่อแกไขปญหายางพาราตกต่ํารวมทั้งใหสวน
ราชการ/หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสํารวจ ความตองการ และพิจารณาทําโครงการหรือกิจกรรมที่มีสวนผสมยางพารา
ประกอบกับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เงิ น อุ ด หนุ น สํ าหรั บ การดํ า เนิ น งานตามแนวทางสาธารณสุ ข พร อ มทั้ งแจ งแนวทางการ
ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ดังกลาว และขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
สอดคล องกั บ ข อ เท็ จ จริ งและสถานการณ ป จ จุ บั น รวมถึ งเพื่ อแก ไขป ญ หาความเดื อ ดร อ นให กับ ประชาชนในพื้ น ที่
รับ ผิ ด ชอบ และเพื่ อให การดํ าเนิ น การขององค การบริ ห ารส วนตํ าบลแวงน อย เป น ไปตามระเบี ย บและกฎหมายที่
เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงไดจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ( เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ ) นี้ขึ้นเพื่อใหเปนไปตามหนังสือสั่งการและมีความสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการเรงดวนของประชาชน รวมถึงใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป ในสวนของรายละเอียด
โครงการมีดังนี้
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

-๘แผนงานเคหะและชุมชน
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๑ บานแวงนอย – สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง - โดยดําเนินการ
กอสรางถนน คสล. กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๒ บานดอนหัน - สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน -โดยดําเนินการกอสราง
ถนน คสล. กวาง ๓ เมตร ยาว ๘๙ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๕ บานอีโล - สายประชารัฐ -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง ๕
เมตร ยาว ๙๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๖ บานโคกสี - สายโรงเรียนแวงนอยศึกษา -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล.
กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๖ บานโคกสี - สายดอนปูตา -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง ๔
เมตร ยาว ๗๐ เมตร งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๗ บานหนองหอย -สายหนองหอย–โคกกลาง โดยดําเนินการกอสรางถนน
คสล. กวาง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๘ บานปาเปง – สายทางเขาหมูบาน -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล
กวาง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๙ บานโนนศิลา -สายหนองแขม– โนนศิลา - ปาเปง -โดยดําเนินการกอสราง
ถนน คสล กวาง ๕ เมตรยาว ๙๐ เมตร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๑๐ บานนาจาน – สายทุงตะวัน – เขตเทศบาล -โดยดําเนินการกอสรางถนน
คสล กวาง ๔ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางถนน คสล.หมู ๑๑ บานโนนขี้เหล็ก – สายรอบบาน -โดยดําเนินการกอสรางถนน คสล กวาง
๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ๒๐๑,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน/
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
-โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม -สายศิลาอาตสร หมูที่ ๙ บานโนนศิลา ดําเนินการปรับปรุงผิวทาง
คอนกรีตเดิม โดยปรับระดับผิวทางดวยวัสดุผสมพารมแอสฟททติก กวาง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ
๓๕๐,๐๐๐ บาท
-โครงการวางฝาปดรางระบายน้ํา บานหนองแขม ๒ หมูที่ ๑๓ ดําเนินการวางแผนพื้นและเทคอนกรีต ขนาด
กวาง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร พรอมบอพัก จํานวน ๔ บอ งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท
-โครงการตอเติมอาคารสํานักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ดําเนินการตอเติมอาคารสํานักงานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท

-๙-โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต (พรอมฝาปด) สายกุดรู – หนองไผ
(ฝงตะวันตก) บานกุดรู
หมูที่ ๔ ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ความยาวรวม ๒๒๖ ม.และวางทอระบายน้ํา คสล. จํานวน ๓๔
ทอน พรอมบอพักจํานวน ๑ บอ และเทคอนกรีต ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท
-โครงการกอสรางรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานหนองแขม ๑ หมูที่ ๓ ดําเนินการวางทอระบายน้ํา
คสล.ชนิดผาครึ่งซีก พรอมวางทอ คสล. จํานวน ๖๔ ทอน ความยาวรวม ๒๐๔ เมตร ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน ๑ จุด งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่ อดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อเครื่องปรั บ อากาศแบบแยกสว น ชนิ ดตั้งพื้ น หรือชนิ ดแขวน (มีร ะบบฟอกอากาศ)
จํานวน ๒ เครื่อง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พรอมดําเนินการติดตั้ง งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ขอ
สอบถามครับ โครงการกอสรางรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานหนองแขม ๑ หมูที่ ๓ ดําเนินการวางทอระบาย
น้ํา คสล.ชนิดผาครึ่งซีก พรอมวางทอ คสล. จํานวน ๖๔ ทอน ความยาวรวม ๒๐๔ เมตร ตัดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจํานวน ๑ จุด ทอเทาไหรครับ
นายคชา วาระเพียง ผูอํานวยการกองชาง – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ครับ ทอบริเวณหนาบานขนาด ๔๐ ครับ สวนทองที่วางขนาด ๓๐ ครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานสมาชิกทานไหนสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมขอมติ
เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ( เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ )ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยครับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบจํานวน ๑๖ เสียง
ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - เรื่องที่ ๒ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมแทนสมาชิกทีล่ าออก เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
สําหรับ เรื่องที่ ๒ พิจารณาเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนสมาชิกที่ลาออก
เนื่องจากนายสุพจน ทิพวัฒน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๑๒ ไดลาออกไปประกอบอาชีพ
สวนตัวซึ่งการลาออกทําใหตําแหนงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมวางลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๖ กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น
(๒) ตาย

-๑๐(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสุดลง
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหม หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(๕) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่
เนื่องจากคณะกรรการตรวจรายงานการประชุมเราที่สภาเลือกไวเดิมมี ๓ ทานประกอบดวย นายวิเชียร
ดวงจุมพล ประธานกรรมการ นายสุพจน ทิพวัฒน กรรมการ และนางประยัติ ศรีอนุ กรรมการ ดังนั้นสภาเราจึงตอง
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาแทน นายสุพจน ทิพวัฒน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑)
คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๕ ภายใต
บังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปน
คณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับ
รอง
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่นและใหนําวิธีการเลือกตาม
ขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -เชิญทานสมาชิกไดเสนอรายชื่อครับ พรอมผูรับรอง ๒ ทานครับ
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ –ผมขอเสนอนายสํารอง ปตตาทานัง ครับ ผูรับรอง ๑.นายวันชัย
ปุงโพธิ์ ๒.นายบุญถัน นาอุดม
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกไหมครับ ถาไมมี ก็เปนมติที่ประชุมคัดเลือก นาย
สํารอง ปตตาทานัง เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนนายสุพจน ทิพวัฒน ที่ลาออกไปนะครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญทานเลขาฯครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ครั บ สํ า หรับ เรื่อ งอื่ น ๆ ในส ว นของผมก็ จ ะนํ าเรีย น คือ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(Local Performance Assessment : LPA) ๒๕๖๑ จะมีการตรวจประเมินหวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้
จะเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเราจะมีการประเมินเปนประจําทุกๆปจากหนวยงานตรวจสอบเพื่อการทํางานที่
โปรงใสของหนวยงานเราทางเจาหนาที่ก็จะไดเตรียมความพรอมในดานของเอกสารเพื่อรอรับการตรวจประเมิน ในสวน
ของผมเองก็ไดรับการแตงตั้งใหเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินฯแตก็จะไปตรวจที่อําเภออื่นไมไดตรวจที่อําเภอ
ของเราผมก็มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบเพียงเทานี้ครับ

-๑๑นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอในวาระอื่นๆนี้ไหมครับ
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอ
สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณซอมแซมหลังจากที่เกิดอุทกภัยที่ผานมาวาเรามีงบประมาณที่ซอมแซมหรือไม แลวเราจะ
ซอมแซมชวงไหนมีชาวบานสอบถามมาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
สําหรับงบประมาณซอมแซมที่เราไดสํารวจและก็ทางชางไดประมาณราคามาประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท นั้น ในชวงนี้ผาน
ระยะเวลาที่เราจะซอมแซมแลว งบประมาณที่เราจะใชในการซอมแซมก็ไมมีแลวเรานําไปชวยเหลือพี่นองประชาชนที่
ประสบวาตภัยที่ผานมาก็คงจะตองดําเนินการสํารวจใหมและจัดหางบประมาณมาดําเนินการใหมครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมอยาก
สอบถามเรื่องถนนคอนกรีต หมูที่ ๓ บางจุดแตกราวถาเราจะซื้อวัสดุยางมะตอยมาดําเนินการไดหรือไม คือซื้อไวที่ อบต.
ถามีถนนชํารุดก็นําไปซอมแซมเลยไดหรือไมครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ในสวนของการจัดซื้อวัสดุมาเก็บไวเพื่อรอซอมแซมนั้นไมสามารถทําไดครับ จะตองมีสาเหตุกอนวาซื้อมาเพื่อซอมถนนเสน
ไหน อยางไร เขากันในดานการปองกันการทุจริตนะครับ ในสวนของถนนที่อยูในพื้นที่เราจริงๆแลวทางกองชางจะตองมี
แผนงานการซอมแซมถนนในพื้นที่เขาแผนไวและก็ตั้งงบประมาณในการซอมแซมไวในขอบัญญัติโดยหลักการแลวตอง
ดําเนินการอยางนี้ครับ
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอ
สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่เราตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
วาเราจะจัดไหมจัดในชวงไหนครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -ในสวนของโครงการอบรมและศึกษาดูงานผมจะขอมติจากทานสมาชิก
วาเราจะจัดหรือไม
มติที่ประชุม : เห็นชอบจํานวน ๑๕ เสียง
ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -ทีนี้สถานที่ที่เราจะใชในการศึกษาดูงานอยากใหทานสมาชิกสภาฯได
เสนอครับ
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับผมขอ
เสนอจังหวัดกาญจนบุรีครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -สรุปโครงการอบรมและศึกษาดูงานมติสภาฯเราใหจัดโดยจัดฝกอบรม
ที่ อบต.แวงนอยเราและไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

-๑๒มติที่ประชุม : เห็นชอบจํานวน ๑๕ เสียง
ไมเห็นชอบจํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ – เรียนทานประธานและทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอ
สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่เราตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ
ตานยาเสพติดประจําตําบลแวงนอยวาเราจะจัดไหม
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -ในสวนของโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยาเสพติดประจําตําบล
แวงนอยผมจะขอมติจากทานสมาชิกวาเราจะจัดหรือไม
มติที่ประชุม : เห็นชอบใหจัด จํานวน ๐ เสียง
ไมเห็นชอบใหจัด จํานวน ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ -ก็เปนมติที่ประชุมสภาเราวาในปนี้โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธตานยา
เสพติดประจําตําบลแวงนอย เราไมจัดเนื่องจากการดูแลเยาวชนที่มารวมงานยาก ในสวนของโครงการโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานที่จะไปดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี ก็ขอใหทางฝายเลขาไดประสานงานสถานที่ดูงาน สวนวัน เวลา ก็คงจะได
กําหนดและแจงใหทานสมาชิกไดทราบอีกครั้งครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – เรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับ ผมขอเพิ่มเติมในสวนของโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุในเทศกาลสงกรานตในปนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยเราจะจัดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากทางรัฐบาลประกาศใหวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เปนวันหยุด ในสวน
ของกลุมเปาหมายก็จะเปนผูสูงอายุในตําบลเราประมาณ ๒๐๐ คนเขารวมครับ
นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกครับ ถาไมมีก็ขอขอบคุณมากนะครับ
ทานนายกและทานหัวหนาสวนราชการและทานสมาชิกสภาฯ ที่ใหความรวมมือในการประชุมสภาฯในครั้งนี้ ก็ไดเวลา
อันสมควรแลว ผมขอปดการประชุมสภาฯ ครับ

-๑๓- เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. (ลงชื่อ)

จํานงค หนายโสก
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( นายจํานงค หนายโสก )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)

เสมือน นาอุดม
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายเสมือน นาอุดม)
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)

วิเชียร ดวงจุมพล
(นายวิเชียร ดวงจุมพล)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สํารอง ปตตาทานัง
(นายสํารอง ปตตาทานัง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ประยัติ ศรีอุน
(นางประยัติ ศรีอุน)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

