
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๕๙  

เมื่อวันศุกร ์ ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
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นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายสม  นาแพง 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นายบุญยม  หนูนา 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสถิตย์  อันนารี 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายพรจิต  สนอุป 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 

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

สุริยา  ศรีกุฏ 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
บุญถัน  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
เสมือน  นาอุดม 
สม  นาแพง 
ดุสิต  มูลหล้า 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
โสพิน  แก้วอุดร 
บุญยม  หนูนา 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สถิตย์  อันนารี 
สุวรรณ์  นาอุดม 
สมคิด  ข าโพธิ์ 
นิรดาพร  ปัสสา 
ไสว  ศรีอุ่น 
นราศักดิ์  พิมสาร 
นนทกานต์  นาอุดม 
พรจิต  สนอุป 
สมพร  บุญประสพ 
จ านงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ 
๒. นางประยัติ  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑   
๓. นางกนกนาถ  จันทร์สี           สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๔. นายสุพจน์  ทิพวัฒน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 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 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ 
 ๑. นายณรงค์  นาอุดม   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๑ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญ นายเสมือน  นาอุดม  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท าหน้าที่ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศ
อ าเภอแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ยื่นค าร้องขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
สภาฯแต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงขออนุญาตต่อ
นายอ าเภอแวงน้อยขอให้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙  นายอ าเภอแวงน้อย พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙   
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศมาให้ทราบโดย
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายประจักร์  ไชยกิจ นายอ าเภอแวงน้อย  

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ทีป่ระชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ 
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นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ส าหรับวาระ ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
         เรื่องท่ี ๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมิน 
ทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้รับหนังสือแจ้งให้ถือปฏิบัติ วิทยุสื่อสาร
จังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ขก ๐๐๑๘/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่ได้มีประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรินฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับได้มีประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลเห็นชอบสมควรให้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไว้ทุกข์มีก าหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ประกาศขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพ และการจัดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา ๑ เดือน นั้น จังหวัดขอนแก่นจึงแจ้งขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชน สถานบริการ ร้านจ าหน่ายสุรา และสถานบันเทิงต่างๆ ในพ้ืนที่ งดหรือลดการ
แสดงเพื่อความบันเทิงหรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ในพื้นที่กลางแจ้งหรือพ้ืนที่สาธารณะ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมีหนังสือจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ขก ๐๐๒๓.๑ /  
ว ๒๗๔๒๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา แจ้งว่าตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีเป็น
จ านวนมาก จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุนจังหวัดและอ าเภอด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 
 ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกองอ านวยการ หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ืออ าเภออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่จังหวัดและอ าเภอจัดตั้งขึ้นและประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด 
 ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานและสนับสนุนกองอ านวยการ หรือหน่วยงานอื่น ตาม ข้อ ๑  
ในการจัดระบบการบริการให้ได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑ ประสานความร่วมมือจัดเตรียมสถานที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมพิธีสวดอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ศาสนา 

๒.๒ การบริการน้ าดื่ม ให้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ 
๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดของสถานที่อย่าง

ต่อเนื่อง โดยเพ่ิมความถี่ในการจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาดพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้ขยะตกค้างและเพ่ิมภาชนะรองรับขยะ 
เช่น ถังขยะ ถุงด า วางไว้ให้เพียงพอ 

๒.๔ จัดรถสุขาเคลื่อนที่ให้เพียงพอแก่ประชาชน หากไม่มีให้ก าหนดจุดบริการสุขาแก่ประชาชน เช่น โรงเรียน 
วัด สถานที่ราชการ หรือสถานที่เอกชน เป็นต้น และให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนทราบ รวมถึงจัดให้มี
การดูแลความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๕ สนับสนุนหน่วยงายด้านสาธารณสุขในการจัดให้มีหน่วยพยาบาลและหน่วยเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินให้
เหมาะสมกับจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นเพียงพอ รวมถึงให้มีหน่วย
กู้ชีพกู้ภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจ าเป็นให้พร้อม 

๒.๖ สนับสนุนฝ่ายความมั่งคง (ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง) ในการรักษาความปลอดภัย โดยการตรวจตราเฝ้า
ระวังในพ้ืนที่ที่มีประชาชนเข้าร่วมพิธี รวมทั้งติดตามข่าวสารเพ่ือป้องกันและระงับเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
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๒.๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในการจัดการจราจร ก าหนดเส้นทางเข้าออก จุดจอดรถของ

ประชาชนและหน่วยบริการต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยจัดท าแผนผังให้ชัดเจนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร 

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามข่าวสารก าหนดการจัดพระราชพิธีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง ในกรณีที่เป็นวันที่มรการประกอบพระราชพิธีที่ส าคัญในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบด้วย  และหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๙๖ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้ง เรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์
หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และส านึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหา
ที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นชนบททุรกันดาร จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การจัดโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์
หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพ่ือให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มีนโยบายของรัฐให้ด าเนินการดังกล่าวได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการหรือกิจกรรมตามขอบอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแนวทางเดียวกับส่วนราชการ จึงเป็นการจัดงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ค่าจ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ
จ าเป็น เหมาะสมและประหยัด โดยค านึงถึงฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

๒. เพ่ือเป็นการส านึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือ
สนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจและ
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณา
ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมควรมีเนื้อหาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน 

๒.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน ก็อาจ
ด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ 
เช่น โครงการหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ 
โครงการชั่งหัวมัน โครงการมูลนิธิพระดาบส โครงการสระเก็บน้ าพระราม ๙ (แก้มลิง) เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ทั้งนี้ การด าเนินการตาม ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง และมีเหตุผล โดยค านึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและฐานะทางการคลัง  

เรื่องที่ ๒  ขอแนะน าพนักงานจ้างตามภารกิจเข้ามาท างานใหม่ สืบเนื่องจากทางอบต.เรามีต าแหน่งว่างคือ
ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้ด าเนินการสรรหาและได้ผู้มาด ารงต าแหน่งเรียบร้อยแล้วขอแนะน าให้
ท่านสมาชิกได้รู้จัก ชื่อ นางสาวรัตนา  ไชยสาร ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย เริ่มท างานเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  



-๕- 
 
เรื่องที่ ๓ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อยากให้ท่าน

สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านได้ทราบประกาศการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อยก็ได้มีหนังสือส่งไปถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมา
ก่อนหรือที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ให้มาข้ึนทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

เรื่องที่ ๔ ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนหรือที่ย้าย
ภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ให้มายื่นค าขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการตามแบบที่ก าหนด ณ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ซึ่งผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนในเดือนใดๆจะมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป ก็ขอเรียนให้ท่าน
สมาชิกสภาฯได้ทราบเพียงเท่านี้ครับ  

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  -  มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวัน
จันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   มีท่านใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงาน
การประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
          นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑ : ญัตติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ส าหรับเรื่องที่ ๑ เรื่อง
ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ทราบ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปลี่ยนแปลงระเบียบแผนพัฒนาเดิมคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในบางข้อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการผมขอแจ้งในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและเราต้องด าเนินการ คือกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อ ๓) ให้แก้ไข
ค าว่า “แผนพัฒนาสามป”ี เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกแห่ง (ข้อ ๔) ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” “โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ“การเปลี่ยนแปลง” ในข้อ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 
หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ (ข้อ ๕) ให้ยกเลิกความ
ใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อ
ประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพ
ของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการ
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่” 
(ข้อ ๖) ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ข้อ ๗) ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(ข้อ ๑๗) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป” 
(ข้อ ๘) ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(ข้อ ๑๘) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยาย 
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เวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบ
อ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม วรรคสี่และ
วรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ”  
(ข้อ ๙) ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(ข้อ ๒๒) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับ
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ข้อ ๑๐) ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ข้อ ๑๑) ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(ข้อ ๒๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 
(ข้อ ๑๒) ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
(ข้อ ๑๓) ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
(ข้อ ๑๔) ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 



-๘- 
 
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน 
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
(ข้อ ๑๕) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน การติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ 
ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากระเบียบ
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  
ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ ๒๗ แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลา
การจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแวงน้อย จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลแวงน้อย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๐  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแวงน้อย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

(๒)  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแวงน้อย  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
สถานที่ด าเนินงาน  ระยะเวลา  หน่วยงานด าเนินงาน 
 



-๙- 
   

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องกับการจัดท าแผน
ของจังหวัดและอ าเภอ  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี จ านวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเองและโครงการของหน่วยงานอ่ืน  
 ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจากหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒  ส่วนคือ 
  ส่วนที่  ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชโีครงการ/กิจกรรม  (ผด. ๑)   
๒.๒  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)  

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล น าร่างแผนการด าเนิน งานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน อบต.เราได้ร่วมกันจัดท าและประชุมสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. และได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

จึงได้น าเสนอแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้ที่
ประชุมสภาฯรับทราบและได้ประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงานให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านแผนงาน/
โครงการ ที่ อบต.แวงน้อยจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ต่อไป เรื่องที่  ๒ : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เชิญทา่นเลขาฯ ครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับ เรื่องที่  ๒ : รายงานผลการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เป็นเรื่องเสนอสภาฯทราบ  สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผมได้น าเรียนท่านสมาชิกฯ แล้ว (ข้อ ๑๓) 
ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



-๑๐- 
 
พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” (ข้อ ๑๔) ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 ซึ่งตามระเบียบเดิมเราประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ระเบียบใหม่ก าหนดให้เราต้องติดตามและประเมินผลอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯจึงได้ด าเนินการ
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยทราบและได้ประกาศผลการติดตามให้ประชาชนทราบตามระเบียบฯก าหนดเมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงได้น ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯแจ้งสภาฯทราบในวันนี้  ซึ่งแบบการติดตามที่
น าเสนอต่อสภาฯเราก็ได้น าเข้าระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย มีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในด้านการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ในภาพรวม ซึ่งปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจของประชาชน   ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๙๗ %  
และในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๕ %  ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ %  ซึ่งจากผลการประเมินจะ
เห็นได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก  และระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๑๒  ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้   

นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามแผนยังได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
๑ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาและได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

บางโครงการไม่ได้ด าเนินโครงการหรือด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ คณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการควรมีการก าหนดแผนงาน/การด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณไว้อย่างชัดเจน มีกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
 ๒ บางโครงการมีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา และเป็นโครงการที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้อง

ด าเนินการแต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตั้งแต่เริ่มเสนอในการประชุมประชาคม 
ข้อเสนอแนะ การจัดประชุมประชาคมควรมีการเสนอโครงการที่ครอบคลุมไว้ในทุกๆด้าน และมีการจัดล าดับ

ความส าคัญของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน 
นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ท่านสมาชิกท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ / ไม่มี 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

          นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ต่อมาเรื่องที่  ๓ : ญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ส าหรับเรื่องที่ ญัตติ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สืบเนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ผมได้น าเรียนแล้วโดยในระเบียบนี้ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นจากเดิมเป็นแผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ซึ่งก าหนดไว้ตามระเบียบ 
 



-๑๑- 
 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ “(ข้อ ๑๘) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยาย
เวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อยจึงได้จัดประชุมประชาคมเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีตามระเบียบก าหนดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนสี่ปี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.และได้น าเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยให้ความเห็นชอบร่างแผนฯเมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จะประกอบไปด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ ๕ การติดตามประเมินผล รายละเอียดอยู่ใน
ร่างแผนที่ได้จัดส่งไปให้ท่านตามหนังสือเชิญประชุมแล้วครับ ตามระเบียบก าหนด “เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป”จึงได้น าเสนอแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ต่อไป 

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  -  มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายไหมครับ 
นางดุสิต  มลูหล้า ส.อบต.หมู่ที ่๖ – เรียนท่านประธานฯอยากให้แก้ไขร่างแผนพัฒนาสี่ปียุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก
สี หมู่ที่ ๖ สายศรีเมืองน้ าซับ ให้ตัดออกเพราะเป็นโครงการที่ซ้ ากับโครงการที่ ๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นโครงการเดียวกันค่ะ 

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ตัดโครงการนี้ออกนะครับเพราะท่านสมาชิกสภา 
หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของท่านแจ้งว่าโครงการซ้ าซ้อนกัน มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมครับ ทุกท่านคงได้ศึกษา
มาแล้ว ถ้ามีโครงการไหนซ้ าซ้อนหรือไม่ครอบคลุมมีโครงการไหนตกหล่นไปก็ขอให้เสนอนะครับก่อนที่เราจะลงมติ
เห็นชอบ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจะได้น าไปประกาศใช้เพื่อเป็นแผนพัฒนาต าบลเราต่อไป 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – เรียนท่านประธานฯอยากให้แก้ไขร่างแผนพัฒนาสี่ปียุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 
สายโนนขี้เหล็ก- บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ โครงการที่ ๕๖ โครงการซ้ ากันครับให้ตัดออก 

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ตัดโครงการนี้ออกนะครับเพราะท่านสมาชิกสภา 
หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของท่านแจ้งว่าโครงการซ้ าซ้อนกัน  

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  -  มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ด้วยคะแนนเสียง : เห็นชอบ  ๒๐  เสียง 
   : งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
 



-๑๒- 
 
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ก็เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาฯครับ 
          นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที ่๑๑ – ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ นะครับ ผมก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบในส่วนของเงินประชารัฐ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ของผมได้น างบประมาณไปท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางเข้าหมู่บ้านครับ 
          นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕  – สอบถามเกี่ยวกับถนนหนทางที่ช ารุดเนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา 
ท าให้ถนนในพื้นที่ต าบลแวงน้อยเราช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ สายจากถนน 
๒๐๖๕ - ล าห้วยนาบ้านพระเจ้า ช ารุดมาก ผมส่งหนังสือร้องทุกข์เข้ามาแล้วอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อยตรวจสอบซ่อมแซมใหด้้วยครับ 
          นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓  – ส าหรับในช่วงนี้ใกล้จะถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว ถนน
สาธารณะหลายสายในต าบลเราช ารุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนส่งพืชผลทางการเกษตรล าบาก ขอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้ด าเนินการตรวจสอบ และก็จัดหางบประมาณเพ่ือปรับเกรดถนนที่ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ในส่วนของถนนในต าบลเราที่ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ก็ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยหลายหมู่บ้าน 
เราก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางกองช่างก็ได้ออกส ารวจ ประมาณการราคา ในช่วงวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ก็มีถนนหลายสายที่ที่ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องด าเนินการปรับเกรดซ่อมแซมให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกบางหมู่บ้านท่อทรุดเพราะน้ ากัดเซาะต้องซ่อมแซมถมดินหลังท่อ รายละเอียดทีส่ ารวจมามี ดังนี้ 

  บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๖ สาย ท่อทรุดเนื่องจากน้ ากัดเซาะต้องถมดินหลังท่อ จ านวน ๑ จุด ดังนี้  

 ๑. ถนนสายแวงน้อย – บ้านโนนศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๒๘๐ ม.  
 ๒. ถนนสายแวงน้อย – ถนนลาดยางโยธาธิการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม.  
 ๓. ถนนแวงน้อยล าห้วยนา (ตอนที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๕๐ ม.  
 ๔. ถนนสายแวงน้อย – ล าห้วยนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘๕ ม.  
 ๕. ถนนสายแวงน้อย – หนองแวงห้วยทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๓๐ ม.  
 ๖. ถนนสายวัดป่าศรัทธาธรรม – ถนนสายแวงน้อยห้วยทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.  
     ยาว ๑,๐๐๐ ม.  
 ๗. ล าห้วยขอนขว้าง ท่อทรุด เนื่องจากน้ ากัดเซาะต้องถมดินซ่อมแซม 

  บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๖ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายตะวันตกหมู่บ้าน – ป่าช้า – คันคูห้วยล าห้วยทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.  
 ๒. ถนนสายเขียงหมู – หนองแวงห้วยทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.  
 ๓. ถนนสายหนองศาลเจ้า – เขียงหมู ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม.  
 ๔. ถนนสายหนองศาลเจ้า – ถนนสายแวงน้อยห้วยทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม.  
 ๕. ถนนห้วยทรายแวงน้อย – สะพานหนองม่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๑๐ ม.  
 ๖. ถนนสายห้วยทราย – สะพานหนองม่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม.  
 
 



-๑๓- 
 

  บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๓ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายหนองแขม – บ้านบะแหบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม.  
 ๒. สายล าห้วยสะแกราษฏร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.  
 ๓. ถนนวายตะวันออก – ห้วยสะแกราษฏร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม.   

  บ้านกุดร ูหมู่ที่ ๔ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม จ านวน ๓ 
สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายกุดรู – หนองแขม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ม.  
๒. ถนนสายกุดรู – หนองหญ้าปล้อง – ถนนสายทางหลวง ๒๐๖๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๘๒๖ ม.  

 ๓. ถนนสายคันคูล าห้วยบ่า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๔๕ ม.  

  บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม จ านวน ๗ 
สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนแยกทางหลวง ๒๐๖๕ – เข้าบ้านพระเจ้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.  
 ๒. ถนนแยกทางหลวง ๒๐๖๕ – บ้านอโีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๒๐ ม.  
 ๓. ถนนแยกทางหลวง ๒๐๖๕ – โนนเชียงคูณ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๘๐ ม.  
 ๔. ถนนสายคนัห้วยโสกรัง – ป่าช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม.  
 ๕. ถนนสายป่าช้า – อีโล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม.  
 ๖. ถนนสายห้วยโสกรัง – บ้านแวงน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม.  
 ๗. ถนนสายคันคูล าห้วยนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๓๖ ม.  

  บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม จ านวน 
๓ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนโคกสี – ศรีเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม.  
 ๒. ถนนล าห้วยขอนขว้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม.  
 ๓. ถนนหน้าโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗ ม.  

  บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๑ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายหนองหอย – โคกกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑๔,๐๐๐ ตร.ม. 

  บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซมจ านวน 
๓ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายเข้าหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
 ๒. ถนนสายรอบบ้าน – สายกฐิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕,๖๐๐ ม.  
 ๓. ถนนสายเข้าโรงเรียนป่าเป้ง – น้ าซับ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๙๐ ม. 



-๑๔- 

  บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๕ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายเข้าหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. 
 ๒. ถนนสายโนนศิลา – สมาคมเพ่ือนภู ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. 
 ๓. ถนนสายโนนศิลา – หนองแขม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๗๖๖ ม. 
 ๔. ถนนสายรอบบ้าน – ถนนเชื่อมบ้านหนองแขม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๒๖ ม.  
 ๕. สายล าห้วยขอนขว้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.  

  บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๒ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายนาจาน – เชื่อมเขตเทศบาลแวงน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม.  
 ๒. ถนนสายนาจาน เชื่อม ดอนหัน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม.  

  บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๒ สาย ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายโนนขี้เหล็ก – หนองหอย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.  
 ๒. ถนนสายรอบบ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๗๐ ม.   

  บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากต้องด าเนินการซ่อมแซม 
จ านวน ๒ สาย ท่อทรุดเนื่องจากน้ ากัดเซาะต้องถมดินหลังท่อ จ านวน ๑ จุด ดังนี้ 

 ๑. ถนนสายหนองแขม – อีโล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๕๖ ม.  
 ๒. ถนนสายหนองแขม- ทางเชื่อมโนนศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๕๐ ม.  
             ๓. ท่อล าห้วยขอนขว้าง  ท่อทรุด เนื่องจากน้ ากัดเซาะต้องถมดินซ่อมแซม  
           ซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ก็จะด าเนินการจัดหางบประมาณมาเพ่ือด าเนินการปรับเกรด
ซ่อมแซม เพราะจะได้ด าเนินการได้ทันในช่วงที่ประชาชนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของ
ผู้สัญจรไปมาต่อไปก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในวาระอ่ืนๆนี้ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณมากนะครับ
ท่านนายกและท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯในครั้งนี้  ก็ได้เวลา
อันสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. - 
 

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

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



-๑๕- 
 

(ลงชื่อ)     วิเชียร  ดวงจุมพล                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)      สุพจน์  ทิพวัฒน์                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุ่น                        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


