
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

สมัยสามัญที ่๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร  ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

-------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายสม  นาแพง 
นางดุสิต  มูลหลา 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง 
นางนิรดาพร  ปสสา 
นายวันชัย  ปุงโพธิ ์
นายบุญยม  หนูนา 
นายนนทกานต  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายสถิตย  อันนารี 
นางประยัติ  ศรีอุน 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสมพร  บญุประสพ 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นางกนกนาถ  จันทรสี 
นายโสพิน  แกวอุดร 
นายจํานงค  หนายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู  ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 
เลขานุการสภา อบต.แวงนอย 
 

สม  นาแพง 
ดุสิต  มูลหลา 
จินตนา  กุลสุวรรณ 
สํารอง  ปตตาทานัง 
นิรดาพร  ปสสา 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
บุญยม  หนูนา 
นนทกานต  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
สุริยา  ศรีกุฏ 
สถิตย  อันนารี 
ประยัติ  ศรีอุน 
เสมือน  นาอุดม 
บุญถัน  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สมพร  บุญประสพ 
นราศักดิ์  พิมสาร 
กนกนาถ  จันทรสี 
โสพิน  แกวอุดร 
จํานงค  หนายโสก 
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ผูไมมาประชุม 

๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ 
๒. นายไสว  ศรีอุน  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑ 

 ๓. นายสมคิด  ขําโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๑ 
๔. นายสุวรรณ  นาอุดม  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 

ผูเขารวมประชุม  
 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๖. นายสุภาพ วองไว    หัวหนาสํานักงานปลัด 
 ๗. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหนาสวนการเกษตร 

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๑๙ คนครบองคประชุม  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยติดภารกิจไมไดมารวมประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญทานเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาทําหนาท่ี
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๑ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๑   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๑ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๑ นายเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัย

สามัญท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
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เรื่องท่ี ๑ การประชาสัมพันธเครื่องลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ินและบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากไดมีหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแกน
แจงวา ดวยรางพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี...) พ.ศ......ไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว  โดยมาตรา  ๖๕  กําหนดวา การลงคะแนนใหกระทําไดโดยวิธีการ
ลงคะแนนดวยบัตรเลือกตั้งหรือการลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  
และมาตรา  ๓๒/๑ กําหนดวา  การนําเครื่องลงคะแนนไปใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใด  
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และใหถือเปนทางเลือกแกผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท่ีใชสิทธิลงคะแนน   ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดใหมีการ
ลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนน  จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน  และบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของเขารวมสาธิตการใชเครื่องลงคะแนน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอแวงนอยกําหนดไวในวันท่ี 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่ีเทศบาลตําบลแวงนอย เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. จึงขอเชิญทานสมาชิกเขารวมสาธิตการใช
เครื่องลงคะแนนตามวันและเวลา ดังกลาว 

เรื่องท่ี ๒ รายงานสรุปจํานวนสมาชิก ครัวเรือนท่ีสามารถหักฌาปนกิจสงเคราะหในกรณีเสียชีวิตประจําเดือน  
เมษายน  ๒๕๖๑ ของกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต  อบต.แวงนอย จํานวนสมาชิกกองทุนสมัครครบ ๖ เดือน ๖๒๘ 
ครัวเรือน จํานวนสมาชิกกองทุนยังไมครบ ๖ เดือน ๑๒๒ ครัวเรือน รวมท้ังหมด ๗๕๐ ครัวเรือน ในกรณีเสียชีวิตเดือน  
เม.ย.๖๑  สามารถจายฌาปนกิจ   เปนจํานวนเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ขอใหทานสมาชิกไดประชาสัมพันธพ่ีนอง
ประชาชนใหเขารวมเพราะตอนนี้ก็ไดประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตของครัวเรือนท้ังหมด สวนสมาชิกครัวเรือนไหนท่ียังไมถึง 
๓๐๐ บาทก็ชวยประชาสัมพันธใหนําเงินมาใสในบัญชีใหเพียงพอ 
 เรื่องท่ี ๓ ขอความรวมมือทานสมาชิกไดแจงโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ประจําป  ๒๕๖๑  กลุมท่ียังคงคางเงินยืม 
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อ.แวงนอย  จ.ขอนแกน มีท้ังหมด  ๑๐   กลุม  ดังนี้ 
บานดอนหัน  กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม   ประธานกลุม นายชนะ    ใจเท่ียง   จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (สง๕
งวด)ยังไมครบกําหนดสงงวด๓ (งวดท่ี ๑ คาง ๕,๐๐๐ งวดท่ี๒ คาง ๒๐,๐๐๐.-บาท  )                                                                                                                                                           
บานหนองแขม กลุมเลี้ยงโค กระบือพันธุพ้ืนเมือง  ประธานกลุม นายสมศักดิ์   วิชาธรรม    จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  ยังไมครบกําหนดสง 
บานกุดรู   กลุมเย็บผาบานกุดรู   ประธานกลุม นางธาราทิพย   คุณวันดี       จํานวนเงินท่ียืม ๕๐,๐๐๐ บาท เกิน
กําหนดแลวคาปรับ ๑๓,๖๐๙ บาท รวม ๒๘,๑๐๙.บาท สัญญาจะจายเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
บานอีโล กลุมสตรีเย็บผาบานอีโล    ประธานกลุม นางจิราวรรณ   เจียง   จํานวนเงินท่ียมื ๑๐๐,๐๐๐บาท  (เกินกําหนด
งวดท่ี๕)   ๒๐,๐๐๐.บาท 
บานโคกส ี กลุมเลี้ยงโคกระบือพันธุพ้ืนเมือง  ประธานกลุม นางนิรดา   ปสสา  จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐  ยังไมครบ
กําหนดสงงวดท่ี๑ 
บานปาเปง  กลุมเศรษฐกิจชุมชนบานปาเปง  ประธานกลุม นายคําบล   ทิพวงษ จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ ยังไมครบ
กําหนดสง 
บานโนนศิลา กลุมเลี้ยงโคและกระบือ ประธานกลุม นายเสมือน  นาอุดม จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คางคาปรับ 
๑๘,๗๑๐ บาท สัญญาจะจายเดือนละ ๒,๐๐๐บาท (จายลาสุดเดือน ม.ค.๕๘) 
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บานนาจาน  กลุมเลี้ยงไกพ้ืนบาน ประธานกลุม นายสมบัติ  ฉายชัยภูมิ จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยังไมครบ
กําหนดสงงวด ๓ 
บานโนนข้ีเหล็ก กลุมเลี้ยงโคกระบือ   ประธานกลุม นายบุญมี   นาเม็ง จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คาปรับจํานวน 
๒๐,๒๒๔ รวม ๔๒,๒๒๔ บาท สัญญาจะจายเดือนละ๑,๕๐๐ ยังไมจายเลยตั้งแตมีการไกลเกลี่ย                                                                                                                                                                    
บานหนองแขม ๒  กลุมเลี้ยงโค-กระบือ  ประธานกลุม นายอุทิศ   ชวยนา  จํานวนเงินท่ียืม ๑๐๐,๐๐๐บาท     ยังไมถึง
กําหนดสงงวดท่ี ๓ 
รวมเงินท้ังหมดท่ีกลุมคงคางเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ท่ียังไมครบสัญญา) เปนเงินท้ังสิ้น  ๔๘๐,๐๐๐.-บาท รวมเงิน
ท้ังหมดท่ีกลุมคงคางเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ท่ีครบสัญญา/เกินสัญญา) เปนเงินท้ังสิ้น  ๘๐,๕๐๐.-บาท รวมเงินท่ี
กลุมคงคางเงินยืมท้ังหมด ๕๖๐,๕๐๐ ก็ขอใหทานสมาชิกไดแจงกลุมท่ีอยูในหมูบานของทานไดทราบและนํามาสงตาม
กําหนดแลวคอยทําเรื่องกูยืมใหมครับ 

เรื่องท่ี ๔ สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีผานมาไดเกิดวาตภัยข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย บานเรือนราษฎรไดรับความเสียหายซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราก็ไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการออกตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนแลว มีหมูท่ี ๓  บานหนองแขม ๑ ไดรับความเสียหาย  จํานวน  ๙  
ครัวเรือน  เขาขายและหลักเกณฑใหการชวยเหลือ  ๓  ครัวเรือน หมูท่ี ๔  บานกุดรู  ไดรับความเสียหายตามท่ีแจง  ๖๐ 
ครัวเรือน  เขาขายและหลักเกณฑใหการชวยเหลือ  ๓๘  ครัวเรือน หมูท่ี ๖  บานโคกส ีไดรับความเสียหายตามท่ีแจง  ๖  
ครัวเรือน  เขาขายและหลักเกณฑใหการชวยเหลือ  ๔  ครัวเรือน หมูท่ี  ๑๒  บานศรีเมือง ไดรับความเสียหาย  ๑ 
ครัวเรือน  เขาตามหลักเกณฑ ๑  ครัวเรือน ตอนนี้อยูระหวางการดําเนินการเพ่ือใหการชวยเหลือตอไป 

ในสวนของผมก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบเพียงเทานี้ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม สําเนารายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  สมัยวิสามัญท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธ ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีทานใดจะ
แกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ  

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี
คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  รายงานผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) เชิญทานเลขาครับ 
         นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 
สําหรับการเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ขอ๑๔) 
สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ กําหนดใน ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”ขอ ๑๔ ให
ยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯกําหนดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงไดจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
แผนพัฒนาเม่ือวันท่ี ๒๔ ท่ีผานมาโดยคณะกรรมการไดจัดทํารายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
พิจารณาและไดนําเสนอรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในสวนของรายละเอียดรายงานผลการติดตาม
เราไดแจกใหกับทานสมาชิกไดศึกษาไปแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงผมขอสรุป ดังนี้  สวนท่ี ๑ จะเปนบทนํา ขอมูล
ท่ัวไป ระเบียบกฎหมายตางๆ สวนท่ี ๒ จะเปนวิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา สวนท่ี 
๓ จะเปนผลการดําเนินงาน การวัดคุณภาพแผน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผล
ตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการ
นํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงานเพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ  ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑–๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน) ขอใหทาน
สมาชิกไดดูเอกสารรายงานฯ ประกอบ 
          จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามไดเสนอปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
- ปญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน  มดีังนี้ 

ปญหา/อุปสรรค 

๑) เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมกีารออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนนิงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทําใหเกดิขอจํากัดในการดําเนนิงานดานการจัดทําแผนพัฒนา และการอนุมัติ

งบประมาณเปนอยางมาก 

๒) จํานวนโครงการในแผนสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมอียูเปนจํานวนมากแตเนื่องจากมี

ขอจํากัดดานงบประมาณทําใหไมสามารถดําเนนิการใหบรกิารประชาชนไดอยางทั่วถงึ 

 

 
 
 
 



-๖- 

ความเห็นขอสังเกตของคณะกรรมการ 

๑) การดําเนินงานโครงการตางๆในปนี้ดําเนินการชาอาจไมเปนไปตามแผนดําเนินการที่กําหนดไว  

๒)  โครงการที่ไดรับอนุมัตแิตละยุทธศาสตรมคีวามแตกตางกันมาก จะเนนไปในดานโครงสรางพื้นฐาน 

อุปสรรค 

๑)  องคการบริหารสวนตําบล  มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดทัง้หมด  

๒)  องคการบริหารสวนตําบล ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม

เพยีงพอและบางรายการมากเกนิไป  ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตัง้จายรายการใหม      

- ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา        

เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา  จงึมขีอเสนอแนะ ดังนี้   

๑.ดานการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนตําบล  

๑) การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาขององคกร ควรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนา

ระดับประเทศ  ระดับภาค  และระดับกลุมจังหวัด  รวมถงึควรคํานงึถงึความสอดคลองในบรบิทของพื้นที่ดวย 

๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปและใหมคีวามสอดคลองกัน   

๓)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป 

๔)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสามารถ

ดําเนนิการไดในปงบประมาณนัน้   

๕)  องคการบรหิารสวนตําบล  ควรพจิารณาตัง้งบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกจิแตละ

ดานที่จะตองดําเนนิการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตัง้จายรายการใหม   

๒.ดานการบรกิารประชาชน 

๑)  ควรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ  

๒)  ควรพิจารณาจัดบรกิารประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ

ถูกตอง  ในการบรกิารขององคการบรหิารสวนตําบล 

๓) การดําเนินโครงการใดๆ ใหมีหนังสือแจงประชาชนเขารวมใหมากเพื่อรับทราบขอมูลขาวสารและมี

สวนรวมในการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมขององคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น 

 ก็ขอนําเรียนเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯใหทานสมาชิกไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ  
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามไหม ถาไมมีผมจะขอมติทานสมาชิกทาน

ใดเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)   ขององคการ
บริหารสวนแวงนอย โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ 
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         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ตอไป เรื่องท่ี  ๒. : พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย (ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗) เชิญทานเลขาครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
เรื่องท่ี  ๒. : พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗) สืบเนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ไดรับหนังสือรองทุกขจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ผูนําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย วาไดรับความเดือดรอนเนื่องจากถนน หนทางท่ีสัญจรไปมาชํารุดเปนหลุมเปนบอ
ประชาชนสัญจรไปมาลําบากมากอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน และบางหมูบานไมมีทางระบายน้ําทําใหเวลา
ฝนตกเกิดน้ําทวมขังถนนสัญจรไปมาลําบาก อาจกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคตางๆ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ตามคําสั่งท่ี ๖๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
คณะกรรมการไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  และกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยไดออกสํารวจประมาณราคาเพ่ือจัดทําโครงการแกไขปญหาความเดือดรอน ปรากฏวาตองดําเนินโครงการ
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน จํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (สองลานหก
แสนสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน) นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงพิจารณางบประมาณท่ีจะมาดําเนินปรากฏวาไม
งบประมาณในการดําเนินการ จึงพิจารณาจายขาดเงินสะสมตามหลักเกณฑ ดังนี้  
 ๑. โครงการดังกลาวไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑ ) ประกาศใชเม่ือ
วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
 ๒. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอน
ดังกลาวไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ ฯ  
 ๓. งบประมาณท่ีตั้งไวในการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวน ประเภทงบกลาง เงินสํารองจาย  เพ่ือเปน
คาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวน  เพ่ือการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแวงนอยเชน
การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯ และอ่ืนๆ  ตั้งไว ๓๐๑,๔๗๐.๐๐บาท โดยไดเบิกจายกรณีจําเปนเรงดวนบรรเทา
ความเดือดรอนของราษฎรจากสาธารณะภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  งบประมาณคงเหลือ ณ วันท่ี ๒๕ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐,๖๘๕.๕๐.-บาท  ไมเพียงพอในการดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชน  และตองสํารองงบประมาณไวเพ่ือรองรับการเกิดสาธารณภัยตางๆท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกปในพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย  
 ๔. เม่ือตรวจสอบโครงการตางๆท่ีต้ังไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพ่ือนําโครงการท่ีมีเงินเหลือจายหรือโครงการท่ีไมมีความจําเปนตองดําเนินการมาโอนเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการปรากฏวา
ไมมีเงินเหลือจายและทุกโครงการท่ีตั้งไวก็มีความจําเปนตองดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปท่ีกําหนดไว 
 จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง บานแวงนอย หมูท่ี 
๑ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๑๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๕   
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ท่ีสัญจรไปมา 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูท่ี ๒ ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๖๗ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
    ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๕   
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔.  เนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบันราษฎรใชสัญจรไปมาลักษณะของถนนกวาง แตยังไมเปนรูปถนนท่ี
ชัดเจนแนนอน อาจเกิดการรุกล้ําพ้ืนท่ีถนนของบานท่ีอยูติดถนนสายดังกลาว และสภาพถนนปจจุบันราษฎรสัญจรไปมา
ลําบาก จึงตองดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน  
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๓. โครงการกอสรางกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานหนองแขม ๑ หมูท่ี ๓ โดยวางทอระบายน้ํา 
คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ชนิดผาครึ่งซีก พรอมวางทอ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๘๔ ทอน ความยาวรวม 
๒๖๗ เมตร ทอคสล . ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ จุด และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. 
แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 
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 คําช้ีแจงงบประมาณ 
          ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๔๒ 
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ (๓)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากมีน้ําเนาเสียไหลลงสูถนนเพราะไมมีรางระบายน้ํา เกิดน้ําขังสงกลิ่น
เหม็น เปนบอเกิดเชื้อโรคและเปนแหลงเพาะพันธุยุงได 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต (พรอมฝาปด) สายกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันตก) บานกุดรู หมู
ท่ี ๔ โดยกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ความยาว ๒๒๖ ม. และวางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๓๔ 
ทอน พรอมบอพัก จํานวน ๑ บอ และเทคอนกรีต ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ ม. และติดต้ังปายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา   ๔๓ 
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ (๓)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากเวลาฝนตกจะมีน้ําทวมถนนเปนประจํา สัญจรไปมาลําบาก เกิดน้ําขัง
สงกลิ่นเหม็น เปนบอเกิดเชื้อโรคและเปนแหลงเพาะพันธุยุง ชวงแลงสภาพถนนเปนหลุมเปนบอลึกเนื่องจากถูกน้ํากัด
เซาะอาจกอใหเกิดอันตรายในการสัญจรไปมา  
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูท่ี ๕ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๓๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ีและติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สอง
แสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๒๘  
 

 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองเปนอันตรายตอสุขภาพของผูท่ี
สัญจรไปมาและบานท่ีอยู ๒ ฝงถนน 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา บานโคกสี หมูท่ี ๖ ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๗๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๓๐  
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ท่ีสัญจรไปมาและบานท่ีอยู ๒ ฝงถนน 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงนอยศึกษา บานโคกสี หมูท่ี ๖ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๐๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๐  
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ท่ีสัญจรไปมาและบานท่ีอยู ๒ ฝงถนน 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บานหนองหอย หมูท่ี ๗ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ 
๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๓๑ 
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตก
น้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผู
ท่ีสัญจรไปมา 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
 
           ๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานปาเปง หมูท่ี ๘ ขนาดผิวจราจรกวาง 
๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๐ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ 
บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา ๓๒   
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวเปนถนนทางเขาหมูบานเปนถนนสายหลักท่ีราษฎร
บานปาเปง จํานวน ๘๙ ครัวเรือน ๓๐๕ คน ใชสัญจรไปมาสภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง 
และมีสภาพเปนโคลนตม ไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูท่ีสัญจรไปมา 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
           ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - โนนศิลาปาเปง บานโนนศิลา หมูท่ี ๙ 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๓๔ 
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวเปนถนนเชื่อมหมูบาน ๓ หมูบาน คือ บานหนอง
แขม บานโนนศิลา บานปาเปง สภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม 
ราษฎรท่ีสัญจรระหวางหมูบานสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูท่ีสัญจรไป
มา 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตะวัน - เขตเทศบาล บานนาจาน หมูท่ี ๑๐ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๘๘ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๓๗  
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวราษฎร บานนาจาน หมูท่ี ๑๐ ใชในการสัญจรไปมา 
สภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรท่ีสัญจรระหวางหมูบาน
สัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูท่ีสัญจรไปมา 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานโนนข้ีเหล็ก หมูท่ี ๑๑ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๙๒ ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม.  
 

 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

หรือตามสภาพพ้ืนท่ีและติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด  งบประมาณ 
๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๓๘  
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากถนนสายดังกลาวราษฎร บานโนนข้ีเหล็ก หมูท่ี ๑๑ ใชในการสัญจร
ไปมา สภาพปจจุบัน ชํารุด เปนหลุม เปนบอ เวลาฝนตกน้ําทวมขัง และมีสภาพเปนโคลนตม ราษฎรท่ีสัญจรระหวาง
หมูบานสัญจรไปมาลําบาก ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูท่ีสัญจรไปมา 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 
           ๑๓.โครงการวางฝาปดรางระบายน้ํา บานหนองแขม ๒ หมูท่ี ๑๓ โดยวางทําการวางแผนพ้ืน และเทคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๒.๒๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หนา ๐๕๐ ม. พรอมบอพักจํานวน ๔ บอ  พรอมเทคอนกรีตจากปาก
รางถึงเขตรั้วบาน หนา ๐.๑๐ ม. และติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอยกําหนด 
งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 คําช้ีแจงงบประมาณ 
 ๑. จํานวนเงินสะสมท่ีสามารถจายไดหลังจากกันเงินรายจายท่ีตองจายแลว  จํานวน ๒,๘๘๕,๗๔๔.๑๑.- บาท      
    ๒. บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และแกไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี ๑ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หนา  ๖ 
     ๓. เปนโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑)  
     ๔. เปนความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากรางระบายน้ําดังกลาวมีลักษณะปากกวาง และไมมีแนวก้ันซ่ึงอาจเกิด
อันตรายจากอุบัติเหตุรถตกรางระบายน้ํา กอใหเกิดความไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาของราษฎร 
      ๕. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๘๙ 

รวมจํานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (สองลานหกแสนส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
 จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพ่ือพิจารณาครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ -  มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติ ตรวจสอบ
ทานสมาชิกท่ีอยูในหองประชุมแลว ๑๙ ทาน ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๑๓ โครงการ   
งบประมาณ ๒,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (สองลานหกแสนส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน)ตามท่ีทางฝายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบจํานวน  ๑๙  เสียง 
  ไมเห็นชอบจํานวน  ๐  เสียง 

   งดออกเสียง  ๐  เสียง 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานเลขาครับ 
นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ –  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน บานหนอง

แขม หมูท่ี ๓ เวลาชวงฝนตกทางคุมทานตะวัน น้ําจะทวมลงมาเออลนครัวเรือนราษฎรประมาณ ๕ - ๖ หลังคาเรือนเปน
ถนนสวนบุคคลเราพอมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไรไหมครับผมก็นําเรื่องนี้มาปรึกษาสภาฯ 

นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๓ –  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน บาน
อีโลกําลังกอสรางฝายน้ําลน เดี๋ยวนี้ลําหวยโสกรังตอนกลางสัญจรไปมาไมไดก็ขอแจงทางฝายบริหารชวยดูแลดวยครับ 

นายโสพิน  แกวอุดร ส.อบต.หมูท่ี ๑๐ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม
สอบถามเรื่อง บานนาจาน หมูท่ี ๑๐ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ประชาคมหมูบานแลวจะสงโครงการตลาดประชารัฐ
สถานท่ีทําตลาดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานตรงท่ีวางขางวัด ประชาคมอยากทําตรงนั้น แตมีวิธีการข้ันตอนอยางไร
ในการจะขอใชสถานท่ีตรงนี้ครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ี
ทานวันชัยไดแจง ผมก็ไดรับเรื่องรองเรียนมาตั้งแตออกประชาคมแลว ทราบวาเปนถนนสวนบุคคลบานพอไสว ก็จน
ปญญาครับเวลาฝนตกน้ําลําหวยก็เออลนมาถนนก็เปนถนนสวนบุคคลไมใชทางสาธารณะท่ีเราจะนํางบประมาณลงไปทํา
ได สวนบานอีโล หมู ๕ เรื่องถนนผมวาเอารถไถปรับแกไขปญหาเฉพาะหนากอนพอสัญจรไปมาไดคอยจัดหางบประมาณ
มาทีหลัง ทานโสพิน ท่ีทานจะทําตลาดสถานท่ีศูนยเด็กความคิดท่ีดี แตสถานท่ีใกลศูนยเด็กลูกหลานเราเรียนอยูตรงนั้นปง
ไกปงปลาควันก็จะลอยไปหาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอาจจะไมสงผลดีตอสุขภาพของลูกหลานท่ีมาเรียน ผมนาจะเกิดปญหากับ
ลูกหลานเราไดและถาผูปกครองทราบจะวาอยางไร ใครจะกลาใหลูกหลานมาเรียน ตองประชาคมและก็ตองคิดให
รอบคอบถึงผลเสียระยะยาวกับลูกหลานเราดวยครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - มีทานสมาชิกทานไหนจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญทานโสพินครับ  
นายโสพิน   แกวอุดร ส.อบต.หมูท่ี ๑๐ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

ขอบคุณทานนายกท่ีชี้แจง ปญหาอุปสรรคก็ยอมมีเปนธรรมดาครับ ผมเห็นเมืองพลโรงเรียนก็ยังติดตลาด ผมก็จะไดแจง
ใหพ่ีนองประชาชนไดทราบตอไป ในสวนเรื่องปงยางนั้นสวนใหญก็จะประกอบอาหารมาท่ีบานและนํามาวางขายเลย แต
ไมเปนไรครับผมจะแจงใหทางหมูบานทราบตอไป ถามีท่ีใหมก็อาจจะเปลี่ยนท่ีขอบคุณมากครับ เรื่องตอมาอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเชิงชาย ชํารุด ผุพัง ก็ขอใหซอมดวยครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอ
เสริม หมูท่ี ๓ ท่ีไดรับการรองเรียนเวลาน้ําหลากไดรับความเดือดรอนจริงๆครับ พวกผมพยายามแกไขแลวแตไมไดก็นํามา
แจงทางฝายบริหารก็ทราบเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน สวนท่ีวาเงินเราจายไมไดหรือไมมีจายในการปรับเกรดรอบ
ท่ี ๒ นั้นก็สุดวิสัยก็ตองทําความเขาใจกับพ่ีนอง ความเดือดรอนของพ่ีนองเดือดรอนจริงๆครับถาพอมีเงินสวนไหนจะมา
ดําเนินการก็ขอฝาก 

เรื่องตลาดทานโสพินเราตองมองอนาคตขางหนาตลาดกับโรงเรียนนั้น อนาคตถานําตลาดไปไวในโรงเรียนอยู
สวนไหนก็กระทบท้ังนั้น อนาคตเด็กท่ีมาเรียนจะเปนอยางไร ผูปกครองจะเห็นดวยไหมถานําตลาดไวในโรงเรียน ผลท่ีจะ
ไดรับของประชาชนคืออยากมีท่ีขายของถามีท่ีใหมก็นาจะพิจารณาครับ 

 
 

 
 
 
 
 



-๑๕- 
 
อยากสอบถามเรื่องสุดทายโครงการกอสราง อบต.ท่ีเคยทํามาการประมาณการ ออกแบบ ปร.๔ ปร.๕ ผอ.กอง

ชางเปนผูรับรอง ตอนนี้ทางปกครองมีเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาใหทําโครงการเขาฝากถามมาวาปนี้ใหทางวิศวกรเปนคน
เซ็นตจะทําอยางไร ก็ขอเพ่ิมเติมและเรียนถามเทานี้ครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ –  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน การ
ตั้งตลาดก็จะมีการขายทุกอยาง และมีขยะมูลฝอย ควันไฟตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดมลพิษตอสุขภาพเด็กท่ีเรียนในศูนยเด็ก 
ปญหาเรื่องรถผูท่ีจะมาซ้ือของอีกจอดตามขางทาง ผูปกครองท่ีนําเด็กมาเรียนท่ีศูนยเราเขาก็เห็นศูนยเรามีรั้วรองขอบชิด 
ถาตั้งตลาดมีผลกระทบแนนอนครับ 

อีกเรื่องชวงสงกรานตท่ีผานมาทาง อบต.ก็ไดจัดทําปายเตือนใหดานชุมชนบานดอนหัน และก็มีทางฝายบริหาร
และเจาหนาท่ีไปตรวจเยี่ยมผมก็ตองขอขอบคุณครับ 

นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ –  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมขอ
สอบถามเก่ียวกับการอบรมและไปศึกษาดูงานครับ  

นายจํานงค  หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  -ทานวิเชียรเรื่องน้ําเออลนหนาบานพอไสวติดตรงเปนท่ีเอกชน แนว
ทางแกไขใหผูนําไปพูดกับเจาของท่ีใหเสียสละมอบใหเปนท่ีสาธารณะเราก็จะไปดําเนินการให ทานนนทกานตแจงคันคูลํา
หวยชํารุดสงมาแลวแตเราไมไดดําเนินการใหเนื่องจากเราสงโครงการใหจังหวัดจังหวัดก็ใหเรามาดูงบประมาณของเรา ก็
ใหสงเขามาใหมเปนลักษณะชํารุด เสียหาย  สวนทานโสพินตลาดไทยนิยมยั่งยืนขอตั้งตลาดโดยขอใชท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กใหทําหนังสือเขามาเพ่ือตรวจสอบ เนื่องจากพ้ืนท่ี อบต.เราไดรับถายโอนเราไมไดไปตั้งเองและท่ีดินตรงนี้ชาวบาน
เขาใจวาเปนท่ีวัดตาจากการตรวจสอบกับท่ีดินแลวเนื่องจากเอกสารสิทธไมใชท่ีวัดเปนปญหาการใชท่ีดิน อบต.ไมมีอํานาจ
ใหใครมาใช มีหนาท่ีดูแล แผนงานแตเดิมเราจะใชท่ีตรงนี้ทําโรงอาหาร ก็ใหทําหนังสือเขามาก็จะตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเม่ืออนุญาต ก็จะเสนอสภาเราพิจารณา และเสนอจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
อนุญาตซ่ึงใชเวลานานพอสมควรถาเปนไปไดอยากใหพิจารณาหาท่ีใหม ในสวนของทานวิเชียร แบบ ปร.๔-๕ ปจจุบัน
เปนปญหาซ่ีงกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดงานกอสรางทุกอยางจะตองมีแบบแปลนท่ีไดรับการรับรองจากวิศวะกร เปน
ปญหาไปท่ัวประเทศเขาก็ใหแกไขโดยใหหาวิศวะกรขางเคียงเซ็นตกอน งานอาคารเราไมเอาเขาเสนอสภาฯก็เพราะวิษ
วกรยังไมเซ็นต ในสวนโครงการ หมูท่ี ๓ หมูท่ี ๑๓ ก็ตองหาวิศวะกรมาเซ็นตรับรองแบบ อยากชี้แจงใหทราบวามีปญหา
ทุกท่ีครับ สวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน ยังไมทันเห็นเรื่องครับก็จะเรงรัดใหทางชางลงไปตรวจสอบจะใหทาง
หัวหนาศูนยทําเรื่องแจงมามา ทานสถิตยถามเรื่องการอบรมและศึกษาดูงาน เราก็ตกลงจะไปท่ีกาญจนบุรี เนื่องจาก
กลุมเปาหมายเราไมถึงจึงจําเปนตองยกเลิกโครงการซ่ึงตอนแรกเราจะไปคันเดียวแตพอมาดูกลุมเปาหมายแลวจํานวน
พนักงานและสมาชิกเราก็ไมนาจะเพียงพอจึงไดเพ่ิมอีก ๑ คัน โดยมีเปาหมายนําผูนําหมูบาน กลุมอาชีพไปรวมศึกษาดู
งานดวยติดตอสถานท่ีศึกษาดูงานและรถไวหมดแลวแตเม่ือสํารวจจํานวนผูท่ีจะไปปรากฏวาจํานวนเปาหมายไมถึงตามท่ี
เรากําหนดจึงแจงทานสมาชิกสภาฯ วาปนี้คงจะไมไปก็นําเงินสวนนี้มาพัฒนาพ้ืนท่ีของเราตอไป 

นายชัยวัฒน  ทองนอย รองนายกฯ – ในสวนฝายบริหารก็ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาฯท่ีเขารวมกิจกรรมตาง
กับทาง อบต. เดือนท่ีผานมาตั้งจุดตรวจจุดบริการวันท่ี ๑๑ – ๑๗ เมษายน ขอขอบคุณ อปพร.เราท่ีไดมาเขาเวรอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน  ดานชุมชนบานดอนหันและบานหนองแขมก็ตองขอขอบคุณเปนดานชุมชนท่ี
เขมแข็งมาก ระเบียบกฏหมายเมาแลวขับปนี้ก็บังคับอยางจริงจังแตก็ยังมีอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึนอยู  ทางฝายบริหารก็ไดเขารวม
รดน้ําผูสูงอายุบานหนองแขม ท้ัง ๒ หมูบาน ในสวนการจายขาดเงินสะสมแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนก็ให 

 
 
 
 
 



-๑๖- 

ทานสมาชิกสภาฯชวยกันดูแลใหการกอสรางเปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนกําหนด อีกเรื่องขยะในการบริหารจัดการ
ขยะกองทุนขยะมีครัวเรือนท่ีสมัครเปนสมาชิกคิดเปนประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นต อยากใหประชาสัมพันธใหกับพ่ีนอง
ประชาชนทราบและมาสมัครเพ่ิมข้ึนเพราะจะเปนสวัสดิการใหกับครัวเรือนในพ้ืนท่ี 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.ฯ – ขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดนําปญหามาเสนอสภาฯเราเพ่ือจะได
ตรวจสอบและดําเนินการแกไขให ในสวนของทานโสพินก็ขอฝากทานโสพินเพราะอาจจะเกิดปญหากับเด็กท่ีเรียนในศูนย
เรา และท่ีตรงนั้นก็ไมใชพ้ืนท่ีของ อบต.ขอแนะนําใหใชท่ีวัดไดไหมสถานท่ีกวางขวาง ในเรื่องของศูนยก็เคยบอกแลวถามี
ปญหาใหแจงมาทาง อบต.ก็จะไดแจงครูศูนยรายงานเขามาเพ่ือดําเนินการแกไขซอมแซมครับ 

นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ –  ผมมีเรื่องปรึกษาครับลําหวยยางบง บานปาเปง หมูท่ี ๘ ขาด ๒ จุด เรา
ไมไดไปศึกษาดูงานแลวงบประมาณในสวนนี้ดําเนินการซอมแซมไดหรือไมครับ 

นายจํานงค  หนายโสก  เลขานุการสภาฯ –ก็ขอใหทําหนังสือสงข้ึนมาใหมครับ งบประมาณท่ีเราตั้งไวงบ
ซอมแซมต้ังไวท่ีแสนสองบาท แตตอนนี้ใชไปบางสวนแลวถางบไมเพียงพอก็โอนท่ีเราไมไดไปศึกษาดูงานมาดําเนินการ
ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น .- 
 

                                                       (ลงชื่อ)    จํานงค   หนายโสก           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)    กิตติศักดิ์  ศรีโยธา            ผูรับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

                    

(ลงชื่อ)    วิเชียร  ดวงจุมพล                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)      สํารอง  ปตตาทานัง                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)    ประยัติ  ศรีอุน                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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