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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยวิสำมัญที่ ๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒๔  มถินุำยน  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นางกนกนาถ  จันทร์ศรี 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทะวิทยาคม 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายสม  นาแพง 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นายบุญยม  หนูนา 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสถิตย์  อันนารี 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

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

กนกนาถ  จันทร์ศรี 
บุญถนั  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทะวิทยาคม 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ดุสิต  มูลหล้า 
สุริยา  ศรีกุฏ 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
สม  นาแพง 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
ไสว  ศรีอุ่น 
นนทกานต์  นาอุดม 
สมพร  บุญประสพ 
นราศักดิ์  พิมสาร 
สมคิด  ข าโพธิ์ 
บุญยม  หนูนา 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สถิตย์  อันนารี 
นิรดาพร  ปัสสา 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
เสมือน  นาอุดม 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
 
 

-๒- 
ผู้ไม่มำประชุม 

๑.นายสุวรรณ์  นาอุดม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  



 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า   นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง    รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง    เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖. นายสุภาพ  ว่องไว   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 ๑๐. นางวิลาวรรณ  สายมัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๑ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ   – ท าหน้าที่ เลขานุการ เรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอ าเภอแวงน้อย เรื่อง 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ได้ยื่นค าร้องขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) นายอ าเภอแวงน้อยพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๕ วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับตั้งแต่วันที่ 
๒๔ -๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีก าหนด ๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแก่น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประสูตร  หอมบรรเทิง 
นายอ าเภอแวงน้อย  

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

สมัยวิสามัญท่ี ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระ
ที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
 

-๓- 

เรื่องที่ ๑ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ไปร่วมงานปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ ๑๐เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาโดย อบต.แวงน้อยเป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดหาพันธุ์ไม้ และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการในระดับอ าเภอ จิตอาสาของแต่ละต าบลในเขตอ าเภอแวงน้อย 
ในปีนี้เราจะปลูกให้มันเหลือโดยได้กันพ้ืนที่ที่ปลูกไว้โดยล้อมรั้วไว้  

เรื่องที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ รัฐบาลได้ก าหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในส่วนอ าเภอแวงน้อย
จะจัดงานวันที่ ๒๖ มิถุนายน หน้าที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย โดยเดินรณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์พิษภัยยาเสพติด การ
ป้องกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็น นักเรียน กลุ่มสตรี ส่วนราชการต่างๆ ประชาชนทั่วไป การแต่งการ
นักเรียนชุดนักเรียน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปสวมเสื้อเหลืองชุดสุภาพ  



เรื่องที่ ๓ รายงานสรุปจ านวนสมาชิก ครัวเรือนที่สามารถหักฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตประจ าเดือน  
มิถุนายน  ๒๕๖๒ ของกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต  อบต.แวงน้อย จ านวนสมาชิกกองทุนที่ลาออก จ านวน ๖๒ 
ครัวเรือน ที่ขาดสิทธิ์ จ านวน ๑๖๙ ครัวเรือน ยังไม่ครบ ๖ เดือน ๑๖ ครัวเรือน สามารถหักค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 
จ านวน ๖๖๑ ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๒ สามารถจ่ายฌาปนกิจ   เป็นจ านวนเงินประมาณ 
๑๓,๒๒๐ บาท ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์พ่ีน้องประชาชนทราบผลการด าเนินงานของกองทุนฯเราด้วย
ครับ 

เรื่องที่ ๔ สืบเนื่องจากหน่วยตรวจสอบคือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นได้เข้าตรวจสอบงบ
การเงินและมีข้อสังเกตเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีเงินคงค้างที่ไม่ช าระตามสัญญาหลายหมู่บ้าน ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยก็ได้สั่งการให้ด าเนินการเร่งรัดการช าระหนี้ของกลุ่มที่มีหนี้ค้างช าระ ดังนั้นขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกสภาฯได้แจ้งโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ประจ าปี  ๒๕๖๒  กลุ่มที่ยังคงค้างเงินยืมองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย  ให้น ามาช าระตามสัญญาซึ่งมีทั้งหมด  ๔   กลุ่ม  ดังนี้ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   ประธาน
กลุ่ม นายชนะ    ใจเที่ยง   จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ง ๕ งวด) ยังไม่ครบก าหนดส่งงวด ๓  งวดที่ ๑ ค้าง 
๕,๐๐๐ งวดที่๒ ค้าง ๒๐,๐๐๐.-บาท งวดที่๓ ค้าง ๒๐,๐๐๐.-บาท บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔   กลุ่มเย็บผ้าบ้านกุดรู   ประธาน
กลุ่ม นางธาราทิพย์   คุณวันดี   จ านวนเงินที่ยืม ๕๐,๐๐๐ บาท เกินก าหนดแล้วค่าปรับ ๑๓,๘๙๕ บาท รวม ๒๖,๓๙๕.
บาท สัญญาจะจ่ายเดือน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ 
ประธานกลุ่ม นายเสมือน  นาอุดม จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค้างค่าปรับ ๑๘,๗๑๐ บาท สัญญาจะจ่าย ๑๐ 
เดือน กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ๒๕๖๒  บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ   ประธานกลุ่ม นายบุญมี   นาเม็ง 
จ านวนเงินที่ยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับจ านวน ๒๐,๒๒๔ รวม ๔๒,๒๒๔ บาท สัญญาจะจ่ายเดือนละ ๑,๕๐๐ ยังไม่
จ่ายเลยตั้งแต่มีการไกล่เกลี่ย ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งกลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านได้ทราบและน าเงินมาช าระหนี้
ตามก าหนดต่อไป 

เรื่องท่ี ๕ ในช่วงนี้ไข้เลือดออกก าลังระบาดหนักในเขตอ าเภอแวงน้อยเรา เป็นอันดับที่ ๑ ของจังหวัดขอนแก่นก็
ขอให้ท่านสมาชอกได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้พึงระวังถ้าลูกหลานมีอาการเป็นไข้ให้รีบไปพบแพทย์
เพ่ือตรวจรักษา วันนี้ทางสาธารณสุขก็แจ้งว่ามีไข้เลือดออกท่ีบ้านโนนศิลาอีก ๑ รายครับ 

เรื่องที่ ๖ การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพของท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัด
ให้มีการประเมินท้องถิ่นทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เราก็ก าลังจัดเตรียมเอกสาร 
การปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมิน การประเมินก็จะมีอยู่ ๔ ด้านด้วยกัน ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ด้านที่ ๒  
 

-๔- 

บริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ ด้านที่ ๓ การเงินการคลัง ด้านที่ ๔ การให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น ก็ขอแจ้งให้
ท่านสมาชิกได้ทราบครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -  ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีท่าน
ใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม ่  

เรื่องท่ี ๑  :  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๙ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) เชิญท่านเลขาครับ 
         นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  –  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับเรื่องที่ ๑ :  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๙ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งในการทบทวนระยะเริ่มแรกให้จัดท า
ประชาคมในระดับต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราก็ได้ด าเนินการตามแนวทางหนังสือสั่งการก าหนด โดย
ได้จัดประชุมประชาคมต าบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนฯ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และ
ได้น าเสนอนายกเพ่ือเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วครับ ก็
ขอให้ท่านสภาชิกสภาฯ ได้พิจารณาครับ 

-๕- 

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถาม อภิปราย ไหมครับ
ส าหรับญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอให้
พิจารณา 
          นายอนุศักดิ์  มีทอง รองนายก อบต. – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแขมสอง สายวัดคริสตจักรไปทุ่งนา กว้าง ๕ เมตร นั้น สายนี้ถนนมีความ
กว้าง ๔ เมตร ครับทุกครั้งที่เราก่อสร้างก็ ๔ เมตรมาตลอดดังนั้นขอแก้ไขจาก ๕ เมตรเป็น ๔ เมตรครับ 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  -ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้แก้ไขนะครับอาจจะพิมพ์ตัวเลขผิด เพราะ
เดิมที่เราท าไว้ก็เม่ือปี ๖๑ ก็กว้าง ๔ เมตร 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ   - มีท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมติท่าน
สมาชิกตรวจสอบท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว ๒๑ ท่าน ท่านใดเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ตามร่างทีฝ่่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบจ านวน  ๒๑  เสียง 
  ไม่เห็นชอบจ านวน  ๐  เสียง 

   งดออกเสียง  ๐  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาครับ 



นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  –  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
หลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต่อไปก็จะได้มอบหมายให้
กองช่างได้ลงไปตรวจสอบ ส ารวจ รายละเอียดอีกครั้ง เพ่ือที่จะได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณต้องตรงกัน โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติต้อง
น ามาจากแผนปี ๒๕๖๓ ปีอ่ืนๆจะน ามาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนก็ต้องด าเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผนก่อนก็ขอแจ้งให้
ท่านทราบ ส าหรับโครงการที่เราไม่สามารถด าเนินได้ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ คือรางระบ้านน้ าสายกุดรู-หนองไผ่ เราก็ขอ
โอนไปเรียบร้อยแล้วไปท ารางระบายน้ าบ้านกุดรูสายภายในหมู่บ้าน วางท่อบ้านหนองแขม และซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน
หนองแขม ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือหาผู้รับจ้างมาด าเนินการครับ  ในส่วนของเรื่องถนนหนทางช ารุดทาง
ท่านสมาชิกก็แจ้งเข้ามาเพ่ือเราจะได้ตรวจสอบและจัดหางบประมาณซ่อมแซม ในส่วนของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมขยะ
เปียกซึ่งเราก็ได้รายงานจังหวัดเป็นประจ าก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้ขอความร่วมมือแต่ละครัวเรือนจัดท าขยะ
เปียกในแต่ละหมู่บ้านครับ 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต. – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริม
ท่านปลัดฯในส่วนของโรคไข้เลือดออกซึ่งก าลังระบาดหนักในพ้ืนที่ของเรา ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านช่วยกันดูแลในเรื่องลูกน้ ายุงลาย ขอความร่วมมือท่านสมาชิกร่วมกับ อสม.แต่ละบ้านให้ช่วยกันเฝ้าระวังครับ และ
อีกเรื่องหนึ่งคือบ่อขยะที่ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้เราก็ได้ฝังกลบเรียบร้อยแล้วฝากท่านประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้อง
ประชาชนที่จะน าขยะไปทิ้งเองที่บ่อขยะให้เข้าไปทิ้งในบ่ออย่าทิ้งตากข้างถนนทางเข้าเพราะดูแล้วไม่สะอาดก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ 

 
-๖- 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
บริเวณสองฝั่งถนนสายท่าวัด-แวงน้อย จากบ้านหนองม่วง ต าบลทางขวาง มาถึงดอนหันต้นกระถินปกคลุมไหล่ทางทัศน
วิสัยในการมองเห็นไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอันตราย และขยะถุงพลาสติกท่ีประชาชนทิ้งลงสองข้างทางเวลามีตลาดคลอง
ถมน้ าก็ไปขังอยู่ก็เป็นบ่อเกิดลูกน้ ายุงลาย ขอเสนอให้ทางท่านนายกจัดหางบประมาณหรือถ้าไม่มีงบประมาณเราจัด
โครงการรณรงค์ท าความสะอาดสองฝั่งถนนขึ้นเชิญชวนจิตอาสามาด าเนินการได้ไหมครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส าหรับโครงการธนาคารขยะเพ่ือชีวิตที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าลงไปสู่หมู่บ้าน ทางบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ 
เริ่มมีปัญหาขยะที่น ามาขายมีแนวโน้มลดลงในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเป็นฤดูที่เข้าสู่การท าการเกษตร ก็รอดูว่าจะ
ลดลงอีกหรือไม่ แต่ขยะที่ไม่ลดลงคือถุงพลาสติกที่แลกแต้มก็ดีที่มีการรวมรวมมาและเพ่ือการจัดเก็บที่เป็นระบบไม่ทิ้งให้
เป็นที่เป็นทาง ส่วนรางระบายน้ าบ้านหนองแขมก็จะประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบในการช่วยกันดูแลเรื่องน้ าขัง
ที่เป็นบ่อเกิดของลูกน้ ายุงลายแต่ก็ไม่พ้นผู้น าครับตราบใดที่เรายังอยู่ในหน้าที่ก็จะท าให้ดีที่สุดครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๐๐ 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)   ส ารอง  ปัตตาทานัง                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายส ารอง  ปัตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)   ประยัติ  ศรีอุ่น                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


