
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
สมัยสามัญที ่๔/๒๕๖๐ 

เมื่อวันจันทร  ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

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

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

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

นิรดาพร  ปสสา 
สํารอง  ปตตาทานัง 
สถิตย  อันนารี 
บุญยม  หนนูา 
บุญถัน  นาอุดม 
สุริยา  ศรีกุฏ 
สุวรรณ  นาอุดม 
สม  นาแพง 
เสมือน  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นนทกานต  นาอุดม 
จินตนา  กุลสุวรรณ 
นราศักดิ์  พิมสาร 
สุพจน  ทิพวัฒน 
ดุสิต  มูลหลา 
โสพิน  แกวอุดร 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
วันชัย  ปุงโพธิ ์
ประยัติ  ศรีอุน 
ไสว  ศรีอุน 
จํานงค  หนายโสก 
 

 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ 
๒. นายสมพร  บุญประสพ สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓ 

 ๓. นางกนกนาถ  จันทรสี  สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 

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. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหนาสวนการเกษตร 

๙. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหนาสวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๑ คนครบองคประชุม  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยติดภารกิจไมไดมารวมประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญทานเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาทําหนาท่ี
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง เรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๐ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีมติให
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๐   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐  มีกําหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยสมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๐ มี
กําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

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

สามัญท่ี ๓/๒๕๖๐ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม ขอมอบหมายใหทานเลขานุการสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณทานประธานสภาฯเปนอยางยิ่งท่ีใหกระผมแจงเรื่องราว
ตางๆ ใหท่ีประชุมทราบนะครับ ในวาระประธานแจงเพ่ือทราบ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับใน วาระท่ี ๑ มีเรื่องท่ี
จะแจงใหทุกทานไดรับทราบ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

 เรื่องท่ี ๑ แจงพนักงานสวนตําบลยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย คือ 
นางสาวภัสสร  นาชัยฤทธิ์ ยายมาจากองคการบริหารสวนตําบลพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องท่ี ๒ งานบวงสรวงศาลปูตา ซ่ึงตั้งอยูบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเรา เราอาศัยตรงนี้
เปนท่ีปฏิบัติงานอาศัยบุญบารมีทานปกปกรักษามาโดยตลอดและมีการบวงสรวงเปนประจําทุกปในวันพุธสุดทายของป 
ในปนี้ตรงกับวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก็ขอเชิญชวนทานสมาชิกสภาทุกทานมารวมพิธีบวงสรวงและรวมบริจาคสิ่งของ
เพราะเราไมมีงบประมาณเบิกจาย 

เรื่องท่ี ๓ การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมเปนนโยยายของรัฐบาลท่ีตองการใหทองถ่ิน
แตละแหงตั้งจุดบริการประชาชนท่ีเดินทางไปมา กําหนดวันท่ี ๒๗ธันวาคม ๒๕๖๐-วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เราไดเชิญ 
อปพร.มากําหนดการอยูเวรยามเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุ ในสวนระดับอําเภอก็มีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ
ข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกและปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงวัน/เวลาดังกลาว แตละหมูบานก็มีการจัดตั้งดานชุมชน 
ในสวนของดานชุมชน อบต.แวงนอย เราไดรับรางวัลระดับประเทศคือ บานดอนหัน หมูท่ี ๒ รางวัลชนะเลิศก็จะเขาไปรับ
รางวัลประมาณเดือนกุมภาพันธ 

 เรื่องท่ี ๔ รายงานผลการรับซ้ือขยะตามโครงการธนาคารขยะเพ่ือชีวิตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงเราออกรับซ้ือ-ขาย เม่ือวันท่ี ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่ีผานมา มีจํานวนสมาชิกรวม
ท้ังหมด ๗๐๐ ครัวเรือน ปริมาณขยะ ๑๔,๖๘๑ กิโลกรัม จํานวนเงินท่ีซ้ือขยะ ๓๘,๖๑๕.๐๐.-บาท จํานวนเงินท่ีขายได 
๕๒,๗๐๘.๐๐.-บาท โดยมีกําไรจากการขายรวม ๑๔,๐๙๓.๐๐.-บาท นําเขากองทุนรอยละ ๒๐ จํานวน ๒,๘๑๖.๐๐.-บาท 
คณะกรรมการบริหารของหมูบาน จํานวน ๑๑,๒๗๗.๐๐.-บาท  โดยปญหาอุปสรรคท่ีเราเจอยังคงเปนเรื่องของ
คณะกรรมการระดับหมูบานยังมีจํานวนไมเพียงพอ บางหมูบานเราไปรับซ้ือแลวคณะกรรมการท่ีมาดําเนินการมีนอยคัด
แยกไมทันหรือไมดีพอทําใหพอนําไปขายไดราคานอย และคณะกรรมการท่ีจะลงราคาหรือบันทึกบัญชีในสมุดธนาคารยัง
ไมมีก็ยังคงเปนเจาหนาท่ีของ อบต.ท่ีดําเนินการใหอยูก็อยากจะฝากคณะกรรมการระดับหมูบานในการบริหารจัดการ
เพราะตอไปเราจะใหทางเจาหนาท่ีไปลงบันทึกขอมูลในคอมฯ ใหเทานั้นนอกนั้นทางหมูบานตองดําเนินการเองเพ่ือการ
ดําเนินการท่ียั่งยืน และในสวนของขยะแลกแตมบางบานยกจากถังขยะมาชั่งเลยก็ไมถูกตองวัตถุประสงคเราตองการให
แยกถุงพลาสติกไมใหท้ิงลงถังขยะใหนํามาแลกแตมไมใชเอาถุงพลาสติกจากถังขยะมาชั่งนี่ก็คือปญหาการดําเนินการครับ 

เรื่องท่ี ๕  เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน กําหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแวงนอยใน วันพุธท่ี ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอแวงนอย ก็ขอเรียนเชิญทานสมาชิกไดเขารวม
บริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกลาวครับ 

เรื่องท่ี ๖ มีหนังสือแจงประชาสัมพันธใหประดับธงชาติไทยบริเวณสถานท่ีราชการ หนวยงานภาครัฐ สถาน
ประกอบการ และท่ีพักอาศัย ในสวนองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยก็จะประดบับริเวณหนาอาคารสํานักงานและศูนย
เด็กท้ัง ๒ ศูนย และขอความรวมมือทานสมาชิกทุกทานรวมรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบและ
ดําเนินการโดยเริ่ม ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป 

เรื่องท่ี ๗  การประดับตกแตงไฟสวยงาม เปนนโยบายผูวาราชการจัดงหวัดขอนแกนขอความรวมมือสวนราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ประดับตกแตงไฟบริเวณอาคารสํานักงาน สถานท่ีตั้ง
หนวยงาน ริมถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะตางๆในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
พรอมรายงานผลใหจังหวัดทราบ 

 
 
 
 
 
 



-๔- 

เรื่องท่ี ๘  รายงานคาใชจายโครงการลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีผานมา 
รายรับท้ังหมด ๑๒๓,๘๒๐.๐๐.-บาท รายจายท่ีใชในการจัดงานท้ังหมด ๘๔,๖๓๕.๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๙,๑๘๕.๐๐.-บาท 
สวนเงินคงเหลือในปนี้ทาง อบต.เราไดเปดบัญชีเปนเงินกองทุนฯ ไวเพ่ือในอนาคตการเบิกจายการจัดงานจะยากข้ึน เรา
จําเปนตองมีกองทุนไวเพ่ือใชจายในการจัดงานสามารถเปนทุนในการจัดงานตอไป สวนผูเบิกจายก็มีทานนายก ทาน
วิเชียร และรองปลัด มาดูแลการใชจายเงินในบัญชีกองทุนนี้รวมกันครับ 

เรื่องท่ี ๙  ดวยใกลถึงเวลาการยื่นแบบชําระภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทตางๆสําหรับผูประกอบใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยจึงออกประกาศ เรื่อง 
การชําระภาษีและคาธรรมเนียมประเภทตางๆ สําหรับผูประกอบการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ประจําป 
๒๕๖๑ เพ่ือใหผูมีหนาท่ีชําระภาษีฯ ทราบ ดังนี้ 

๑. ภาษีโรงเรียนและท่ีดิน  ใหยื่นแบบแจงรายการ (ภ.ร.ด.๒) เพ่ือชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินไดตั้งแต  วันท่ี ๓ 

มกราคม ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๒. ภาษีปาย  ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.๑) และชําระภาษีปาย  ไดตั้งแต  วันท่ี ๓ มกราคม ถึงวันท่ี 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๓. ภาษีบํารุงทองท่ี  ชําระภาษีไดตั้งแต วันท่ี ๓ มกราคม ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๔. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  คาธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร 

จําหนายอาหาร คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขน สิ่งปฏิกูล การประกอบกิจการใหบุคคลใชสถานท่ีแตงผม  โดยให

ผูประกอบการคาตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  ไปติดตอชําระภาษีและคาธรรมเนียมประเภทตางๆได ณ ท่ีทําการ

องคการบริการสวนตําบลแวงนอย 

๔.๑) กรณีรายใหม ใหยื่นคํารองขออนุญาต กอนประกอบการ 

๔.๒) กรณีรายเกา ใหยื่นคํารองขอตอใบอนุญาต กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

ท้ังนี้  การยื่นแบบหรือคํารองชําระภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ นั้นๆ สามารถดําเนินการได ณ ท่ีทําการ

องคการบรหิารสวนตําบลแวงนอย  หากมีขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอหรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี กองคลัง งาน

พัฒนาและจัดเก็บรายได  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  โทรศัพท ๐๔๓-๔๙๙-

๕๓๓ ตอ ๑๐๒ 

สําหรับผมก็มีเรื่องแจงทราบเพียงเทานี้ครับ  
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ตอไประเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม สําเนารายงานการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทร ท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีทานใดจะ
แกไขในสวนไหนหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมดวยครับ  

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน  ๒๐  เสียง 
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี
คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  รายงานงบ
รายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔๐ ) เชิญทานเลขาครับ 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

          นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ
สําหรับ เรื่องท่ี ๑  :  รายงานงบรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔๐ ) ก็เชิญผูอํานวยการกองคลังแจงท่ีประชุมทราบ
ครับ  
           นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
รายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ทรัพยสิน ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน ๑๖,๑๗๙,๙๒๓.๙๙ บาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร ๓๐,๒๒๖,๖๓๓.๘๐ บาท 
ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน ๖๕๓,๕๐๐ บาท รวมสินทรัพย ๔๗,๐๖๐,๐๕๗.๗๙ บาท หนี้สินและเงินสะสม  ทุน
ทรัพยสิน ๑๖,๑๗๙,๙๒๓.๙๙ บาท รายจายคางจาย ๑,๔๕๘,๑๘๕.๐๖ บาท เงินรับฝาก ๒,๐๕๖,๑๐๕.๐๘ บาท รวม
หนี้ สิ น  ๓ ,๕๑๔ ,๒๙๐ .๑๔  บาท เงินสะสม  เงินสะสม ๑๒ ,๘๕๕ ,๗๐๒ .๓๔ บาท เงิน ทุนสํ ารองเงินสะสม 
๑๔,๕๑๐,๑๔๑.๓๒ บาท รวมเงินสะสม ๒๗,๓๖๕,๘๔๓.๖๖บาท รวมหนี้สินและเงินสะสม ๔๗,๐๖๐,๐๕๗.๗๙ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯครับ ก็ขอแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ งบรายรับ-รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คะ 
           นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ -  มีทานสมาชิกทานไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถาไมมี  เรื่องท่ี 
๒  แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาฯ (ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ) เชิญทานนายกครับ   

 นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.  – เรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย กระผม  นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในนามผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย  ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไวเม่ือวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซ่ึง
เปนการแถลงนโยบายกอนเขารับหนาท่ี โดยกระผมไดมีนโยบาย ในการเขาปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้มุงเนน   ท่ีจะพัฒนาองคกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ และยึดหลักในการบริหารงานโดยใชหลัก ๔  ป ในการ
บริหารงาน คือ ๑. โปรงใส/๒.เปนธรรม/๓.ประหยัด/ ๔.ประสิทธิภาพ และใชหลักในการทํางาน ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย        บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจท่ีวาง
ไว และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการรับรูและการตรวจสอบ  กระผมจึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว  โดยสรุปดังนี้  

สรุปรายรับ – รายจายจรงิขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประมาณการรายรับไว   ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (สามสิบเกาลานบาทถวน) 
สรุปรายรับจริง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
รายรับจริง  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐  ๔๑,๒๙๓,๗๑๐.๔๘.-บาท  แบงเปน  
รายไดท่ี อบต.จัดเก็บเอง    ๘๐๖,๓๕๐.๙๗.-บาท   
รายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให         ๑๘,๒๓๖,๖๘๕.๓๕.-บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     ๒๐,๐๔๓,๙๓๑.๐๐.-บาท   
รวมเงินรายรับท่ัวไป             ๓๙,๐๘๖,๙๖๗.๓๒ .-บาท 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาประเทศ               ๐.๐๐.-บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             ๒,๒๐๖,๗๔๓.๑๖.-บาท 
รวมรายรับท้ังสิ้น                ๔๑,๒๙๓,๗๑๐.๔๘.-บาท  

ประมาณการจายไว   ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (สามสิบเกาลานบาทถวน) 
สรุปรายจายจริง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
รายจายจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    ๓๘,๐๖๔,๐๐๓.๘๖.-บาท แบงเปน  
รายจายประจํา                               ๑๙,๖๑๙,๙๖๓.๙๕.-บาท   
รายจายเพ่ือการลงทุน                         ๔,๑๑๔,๖๗๑.๐๐.-บาท   
รายจายงบกลาง                                     ๑๐,๘๗๒,๘๓๗.๕๐.-บาท    
รายจายเงินอุดหนุน                            ๑,๒๔๙,๗๘๘.๒๕.-บาท     
รายจายเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาประเทศ    ๐.๐๐.-บาท 
รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        ๒,๒๐๖,๗๔๓.๑๖.-บาท                 
รวมรายจายท้ังสิ้น    ๓๘,๐๖๔,๐๐๓.๘๖.-บาท 

สําหรับโครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการตามนโยบายไดจัดทํารายละเอียดไวในเลมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ี
ไดแถลงตอสภาฯ แจกใหทานสมาชิกสภาฯเรียบรอยแลว ท้ัง ๑๐ ดาน ประกอบดวย  
๑. นโยบายดานการเมือง/การปกครอง 
๒. นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร 
๓. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔. นโยบายดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นโยบายดานการพัฒนาดานการศึกษา 
๖ นโยบายการพัฒนาดานการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ  
๗. นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ 
๘. นโยบายดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๙. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๑๐. ดานอ่ืน ๆ เชน จัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการตาง ๆ ท่ีอาจจัดทําข้ึนตามความประสงคของประชาชนโดยมุงเนน
ยึดผลท่ีไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก,จัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในตําบล 
 โดยแบงเปนยุทธศาสตรการพัฒนา ๘ ดาน ประกอบดวย  
ยุทธศาสตร ๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร ๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร ๓. การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร ๔. การบริหารจัดการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร ๕. การพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร ๖. การเสริมสรางสุขภาวะ 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

ยุทธศาสตร ๗. การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
ยุทธศาสตร ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแจกใหทานสมาชิกพรอมหนังสือเชิญประชุมฯครับ  

ทายสุดนี้  กระผมขอขอบคุณทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
ตลอดจนขาราชการ  พนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทุกทาน  ท่ีไดใหความรวมมือกับกระผมและ
คณะบริหารในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  ใหสําเร็จไปไดดวยดีตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  และหวังวาเรา
จะไดรับความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลแวงนอยของเราใหเจริญกาวหนารวมกันตอไป  ผมในนามผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ขอขอบคุณทุกทานไว  ณ  โอกาสนี้  
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีตอไป 
เรื่องท่ี ๓ : พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ ) เชิญทานเลขาครับ 

   นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับเรื่องท่ี ๓ : พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ ) ซ่ึง ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภา
ทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือ
สภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ินพรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ 
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได ดังนั้นจึงขอใหทานสมาชิกกําหนด ก่ีสมัย แตละสมัยเวลาใด แนวทางเดิมท่ีเราเคยกําหนดไวคือสมัย
ประชุมจํานวน  ๔ สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี ๑๖ - ๓๐  มีนาคม   สมัยสามัญท่ี  ๒ จํานวน  
๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๐ - ๒๔  สิงหาคม  สมัยสามัญท่ี  ๓ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี   ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  สมัย
สามัญท่ี  ๔ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม แตเนื่องจากในปจจุบันระเบียบฯตางๆไดเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการปฏิบัติ เชน การติดตามแผนฯตามระเบียบเดิมกําหนดใหติดตามอยางนอยปละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม 
แตระเบียบใหมกําหนดใหติดตามปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกป ผมขอเสนอวาเรานาจะ
ปรับสมัยประชุมใหสอดคลองกับระเบียบฯท่ีออกใหมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนี้  สมัย
ประชุมนาจะกําหนด  ๔ สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  เมษายน เพ่ือประชุมรายงานผล
การติดตามแผนครั้งท่ี ๑  สมัยสามัญท่ี  ๒ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  เปนชวงจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณ สมัยสามัญท่ี  ๓ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี   ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  รายงานผลการติดตาม
แผนพัฒนาฯ ครั้งท่ี ๒ และสมัยสามัญท่ี  ๔ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม เปนชวงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนายกฯ และรายงานสถานะการเงิน การคลัง ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาครับ 

 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - เชิญทานสํารองครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ 

กระผมขอเสนอ ดังนี้  กําหนด  ๔  สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  เมษายน ๒๕๖๑  
สมัยสามัญท่ี  ๒ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๑ สมัยสามัญท่ี  ๓ จํานวน  ๑๕  วัน   
ตั้งแตวันท่ี   ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ และสมัยสามัญท่ี  ๔ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม 
๒๕๖๑ตามท่ีทานเลขาฯเสนอ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีผูเสนออีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม  : เห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๒๐  เสียง 

        :  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ก็ขอสรุปสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้ สมัยประชุมสามัญ  
๔  สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๓๐  เมษายน ๒๕๖๑  สมัยสามัญท่ี  ๒ จํานวน  ๑๕  วัน   
ตั้งแตวันท่ี    ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๑  สมัยสามัญท่ี  ๓ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี   ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
และสมัยสามัญท่ี  ๔ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแตวันท่ี    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๑ นะครับก็จะไดจัดทําเปนประกาศสภาฯ
และจัดสงใหกับทานสมาชิกและประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบตอไปครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานเลขาครับ 
นายจํานงค   หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติในสวน

ของผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ผมมีเรื่องท่ีจะแจงในวาระนี้  ก็คงจะแจงใหทานรับทราบในเรื่องของการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในสวนของงบประมาณอุทกภัยท่ีผานมา เนื่องจากมีพายุทกซูรีและพายุเซินกาเขามา 
เราก็ใชงบประมาณ ป ๒๕๖๐  แกไขปญหาไปรอบแลว ๑ รอบ เสนทางท่ีสัญจรไปมาไมได ในสวนท่ีเหลือก็ขอ
งบประมาณไปท่ีจังหวัดคาดวาจะไมไดรับงบประมาณของจังหวัดในสวนนี้ก็คงจะออกตรวจสอบพ้ืนท่ีอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
เพ่ือท่ีจะปรับปรุงซอมแซมในสวนท่ีเราขอไปท่ีจังหวัดแลวไมไดก็มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการในสวนงบประมาณ
ซอมแซมปรับเกรดถนนหลังจากปใหมนะครับ จะใหชางออกไปสํารวจอีกครั้งหนึ่งวายังมีสวนไหนบางท่ีตองปรับปรุง
ซอมแซม ในสวนท่ีขอจังหวัดไมมีนะครับใชงบประมาณของ อบต.เราดําเนินการ  ปญหาก็คือวาเขาบังคับใหใชเงินของ
ทองถ่ินกอนนะครับ จะตองใชเงินทองถ่ินใหหมดจนไมมีเงินเขาถึงจะใหนะครับ ก็เลยเปนปญหาไมอนุมัติเพราะวาเขาดู
แลววาเงินงบประมาณเรายังมีอยู ก็ขอแจงใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ ความคืบหนาของการแกไขปญหา ในสวน
ของผมก็มีเรื่องชี้แจงแคนี้ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ก็อยูระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ นะครับ มีทานสมาชิกทานใดท่ีจะเสนออีก
ครับ เชิญทานสํารอง ครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ -  ผมก็ขอขอบคุณท่ีทางองคการบริหารสวนทองถ่ิน ท่ีไดนําเจาหนาท่ี
และทางอําเภอไดจัดสรรงบประมาณนําพ่ีนองจิตอาสาไปซอมแซมถนนสายหลักซ่ึงในหมูบานดอนหันก็เปนหลุมเปนบอ
นะครับ พอดีชวงปใหมก็ไดมีพ่ีนองประชาชนหลายจังหวัดท่ีใชถนนเสนแวงนอย-ทาวัดนะครับ ขอบคุณท่ีทานสนับสนุน
วัสดุและเจาหนาท่ีไปซอมแซมถนนนะครับ ก็เปนผลดีตอประชาชนท่ีสัญจรไป-มา ชาวบานดอนหันและหมูบานใกลเคียง
นะครับ และก็ขอขอบคุณท่ีทางบานดอนหันไดรับเกียรติเปนดานชุมชนท่ีไดรับรางวัลของตําบลเราก็ถือวาทุกทานในตําบล 
 
 
 
 
 



-๙- 

หรือทานสมาชิกทุกทานก็ไดมีสวนรวมผลักดันใหโครงการดานชุมชนบานดอนหันไดเปนดานชุมชนไดรับรางวัลนะครับ  
ในสวนพ้ืนท่ีเราตอนนี้ยังขาดเงินท่ีอุดหนุนหรือซอมบํารุงหลายพ้ืนท่ีหลังฤดูฝน หลังเก็บเก่ียวหรือเก็บเก่ียวเสร็จแลวบางท่ี
บางแหงยังไมพรอมกับหวย หนอง ครอง บึง ตางๆ นะครับท่ีชํารุด สัญจรไปมาไมสะดวกท่ีบานดอนหันก็มีนะครับ คือทอ
น้ําหลายแหงท่ีชํารุดทรุดโทรมเพราะวาฝนปนี้ดีเหลือเกินนะครับ เราก็ยังรอในการซอมแซม ถาปหนาฝนดีก็จะเปน
มากกวานี้ครับ ผมก็ฟงอยูเพราะวางบประมาณทางจังหวัดเราก็ไมไดถนนบางแหงท่ียังไมไดซอมแซมก็มีนะครับ ผมก็ไมได
มองขามชาวบานก็มาบอกวาตรงนั้น ตรงนี้ ไมวาจะเปนถนนสายลําหวยมีถนนเปนหลุมเปนบอท่ีเรายังไมปรับแตงนะครับ 
ผมขออนุญาตนะครับถายังไงเรามีโอกาสท่ีจะนํางบประมาณในสวนไหนมาใชไหมครับ อันนี้เปนการปรึกษาหารือกอนนะ
ครับ คือเงินจายขาดเงินสะสมเราสามารถท่ีจะนําเงินตรงนี้มาพัฒนาในเขตตําบลของเราไดหรือไมครับ อันนี้เปนขอเสนอ
ของกระผมเพราะวางบประมาณทุกอยางยังไมเขามาการจัดเก็บภาษีตางๆ และการจัดเก็บรายไดอ่ืนๆ ก็ยังไมมีนะครับ 
ฉะนั้นแลวผมก็ขอปรึกษาหารือทานสมาชิกทุกทานและฝายบริหารทานปลัดวาเราจะนําเงินตรงนี้มาทําเปนซอมแซมหรือ
โครงการไดไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานนายกครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต. - ก็เรื่องอุทกภัยท่ีทานปลัดพูดนะครับ เราก็ไดทําเรื่องไปแลวอีกรอบหนึ่ง

พายุเซินกาและพายุทกซูรี ทําใหมีพ่ีนองประชาชนไดรับความเดือดรอนในการใชถนนหนทางในการสัญจรไปมาลําบาก 
ฉะนั้นเราก็ของบประมาณไปทางจังหวัดก็ใหคําตอบวาใหใชเงินทองถ่ินไปกอนทางเจาหนาท่ีงบประมาณกับทางผูบริหารก็
จะดูแลและพิจารณานะครับ ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกหมูบานท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับการดูแลพ้ืนท่ีถนนหนทางชํารุด
ท่ีเสียหายก็ใหรายงานมาก็จะพิจารณาพ่ีนองชาวตําบลแวงนอยใหอยูเย็นเปนสุขนะครับ ก็ขอขอบคุณเก่ียวกับทานสมาชิก
ท่ีใหความรวมมือเรื่องขยะท่ีทานเลขาสภาฯไดพูดไปวาเรายังมีผลกําไรนะครับ ขอบคุณท่ีทานสมาชิกใหความสําคัญกับ
การรับซ้ือขยะท่ีไปรวมกับคณะกรรมการหมูบานนะครับ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะมีการบวงสรวงปูตาก็เปนประเพณี
นะครับ ก็ขอเชิญทานสมาชิกทุกทานเขารวมนะครับ  สําหรับดานชุมชนเราก็ไดรับเกียรติอันสูงยิ่งก็ขอบคุณผูนําหมูบาน
ทุกหมูบานโดยเฉพาะบานดอนหันขอบคุณทานสมาชิกและผูนําท่ีเขมแข็งนะครับ ถาพวกเราไมใหความรวมมือก็ไมได
มาถึงระดับนี้นะครับ อีกสวนหนึ่งก็ขอขอบคุณหมอพินิจ อีกครั้งหนึ่งท่ีรวมดวยชวยกันกับอําเภอของเราและอบต.แวง
นอยของเรานะครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -   เชิญทานวิเชียรครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓  - ก็อยูในสมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๐ อยูในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

นะครับ ก็อยากเรียนถามทานนายกนะครับ อยู ๒ เรื่องดวยกัน ๑. อยากใหทานแจงในท่ีประชุมไดรับทราบนะครับวาปนี้
ก็บางทานก็คงจะรูแลววาเขางดไมใหดื่มเครื่องท่ีมีแอลกอฮอลในสถานท่ีราชการนะครับ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปน
วันบวงสรวงปูตาผมอยากปรึกษาหารือใหทานคณะผูบริหารนัดสมาชิกทุกทานโดยเฉพาะเรื่องเวลาใหตรงกันอยากเชิญมา
กินขาวรวมกันนะครับหลังจากพิธีเสร็จแลวจะไดไหม ขอฝากสมาชิกดวยนะครับ ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ก็ขอเชิญ
ฝายสภาฯเขารวมทุกทานนะครับเพราะวาเปนประเพณีประจําปนะครับ ทานเลขาก็แจงใหทราบแลววางบประมาณท่ีจะ
ชวยเรื่องอุทกภัยทางจังหวัดไมมีนะครับ เราก็พิจารณา เราก็แกไขเองก็เปนเหตุจําเปนเพราะสําคัญนะครับ ทางจังหวัด
บอกแลววาใหใชเงินทองถ่ิน เราก็คงจะไดรวมกันพิจารณาในสวนนี้อีกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ทานโสพินครับ 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

นายโสพิน  แกวอุดร ส.อบต.หมูท่ี ๑๐ - ก็อยูในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ ผมมีเรื่องท่ีจะสอบถามอยู ๓ 
เรื่องนะครับ ๑. เรื่องของปายไฟท่ีลมนะครับ ก็ขอขอบคุณไปยังคณะผูบริหาร ทานปลัด ผมไดนําเรียนผานทางไลน เม่ือ
วันท่ี ๑๖ ท่ีผานมาวันนั้นลมแรงมากนะครับทําใหปายของเราหักลมลงมา วันนั้นผมก็แจงมาท่ีโครงการฝอดีดียังไมทราบ
วาใชไดหรือไมครับ ของโครงการฝอดีดีท่ีรายงานท่ีมีจิตอาสาท่ีจะมาทํางาน เรื่องภัยตางๆท่ีเราตองแจงผานระบบเว็บไซต 
วันนั้นก็บานนาจานก็ประสบเหตุไปท่ีหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราเสาไฟลมลงพอดีไมพัง นะครับ ผมก็แจงไปหาทาน
ปลัด เม่ือวันท่ี ๑๗ นะครับ ก็ขอขอบคุณท่ีดําเนินการแกไขใหแลวนะครับ ๒. เรื่องของท่ีมีพายุเขามาในพ้ืนท่ีเรื่องถนน
หนทางก็ไดพังไปหลายสายเหมือนกันผมก็ไดสงหนังสือพรอมกับภาพถายแลวก็ไดรับการแกไขเรงดวนแลวครับผมก็
ขอขอบคุณครับ แตยังไมแลวเสร็จผูรับเหมาบอกวาท่ีลงดินแลวปรับเกรดไมไดถารถมาอยูแถวบานนาจานหรือในชวงหลัง
เก็บเก่ียวก็ขอใหบอกบางครั้งบอกแลวเขาก็ลืมนะครับ เรียนใหทางผูบริหารกําชับดวยนะครับใหปรับเกรดไหลถนนใหน้ํา
ไหลไดนะครับ ถาน้ําไหลก็จะขาดเหมือนเดิมนะครับ เสนถนนสายลงไปสระกกแคน ๓. เรื่องโครงการขยะก็ขับเคลื่อนมา
กลางโครงการแลวนะครับจะไดรับสิทธิสวัสดิการเก่ียวการเสียชีวิตนะครับ ผมอยากสอบถามเรื่องคาน้ํามันรถบานละ 
๓๐๐ บาท บานใหญ บานเล็ก ผมก็ไมทราบวาจะจายเทาไร ผมมาวิเคราะหคํานวณแลวนาจะทําเปนเปอรเซ็นตนะครับ 
บางทีบานใหญก็จะไมรูวาจะจายก่ีเท่ียว บานเล็กบางทีขยะก็ไมเยอะนะครับ คณะกรรมการจะไมมีสวนเหลือยังนี้ก็อาจจะ
มีผล ผมอยากใหชัดเจนมากกวานี้ในเรื่องของคารถขยะนะครับ ท่ีหักไปหมูบานละ ๓๐๐ บาท ผมยังไมเขาใจนะครับ ผมก็
ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - เชิญทานทองใบครับ 
นายทองใบ สมแวง เลขานุการนายกฯ - ก็อยูในเรื่องอ่ืนๆนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมงานทานนายก

พิชาญ ทิพวงษ นายกสมาคมเพ่ือภู ทานก็ฝากมาขอขอบคุณ อบต.แวงนอย ท่ีเขารวมงานรวมพลคนหัวใจเกษตร ครั้งท่ี ๔ 
นะครับ การจัดซุมเราปนี้ อบต.แวงนอย เราก็ไดรับรางวัลชมเชยนะครับ ตั้งแตวันท่ีจัดซุมก็มีการใหความรวมมือของ
พนักงานแตละฝายแตละตําบลนะครับเปนอยางดี มีความสามัคคีเปนหมูคณะ ก็ถือวาเราเปนเจาของพ้ืนท่ีหรือเปนตําบล
เจาภาพและจัดในเรื่องของพันธุกรรมพืชนะครับ นายกพิชาญก็กําชับวาสิ่งท่ีดีดีในชุมชนของเรามากมายนาจะยิบยกข้ึน
มานะครับ ในครั้งท่ี ๔ ในครั้งท่ี ๕ ทานก็ขอฝากอีกนะครับอยากใหพ้ืนท่ีของเจาภาพไดรับรางวัลนะครับ 

นายจํานงค  หนายโสก  เลขานุการสภาฯ  - ก็ขอชี้แจงในสวนทานสมาชิกไดสอบถามมาทาน อบต.สํารอง 
สอบถามในเรื่องนําเงินสะสมมาใชจายท่ีจะแกไขปญหานะครับ ในสวนนี้การนําเงินมาใชจายมันมีระเบียบวาดวยการใช
จายเงินสะสมประกอบไวอยูประเภทเก่ียวกับสาธารณะภัยการบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนแตวาหลายปท่ี
ผานมาก็ถูกขอจํากัดการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินการใชจายเงินก็ตองรอบครอบแลวใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ ปท่ีแลวก็มีระเบียบออกมารองรับเปนนโยบายของรัฐบาลนะครับ วาจะใชในลักษณะ ๕ ประเภทดวยกันแลว
ตองกันเงินก่ีเปอรเซ็นต คือระเบียบใหญสามารถใชไดแตการตรวจสอบการท่ีจะเอาไปใช สตง.เขาคุมเขมก็ตองรอระเบียบ
วาดวยการรองรับการใชจายเงินสะสมอยูนะครับ ทีนี้เงินของเราท่ีอยูก็สามารถใชไดแตขอรออีกระยะหนึ่ง เนื่องจากวารอ
หนังสือการใชจายเงินสะสมจากรัฐบาลใหญ  ทานสมคิด จาตุศรีพิทักษ ออกขาวทานก็คงไดฟงขาวแลววาทองถ่ินท่ัว
ประเทศมีเงินสะสม ๒ แสนกวาลานอยูในบัญชีนะครับ บางแหงก็มีแบบเราแตบางแหงก็ไมมี ในสวนตอนนี้กําลังออก
หนังสือยกเวนระเบียบใหทองถ่ินสามารถจายไดก็ตองรอหนังสือกันอยูวาแนวทางจะเปนอยางไรแตก็มีคนทวงเขาไป
ยกเวนใหทองถ่ิน ใชแตเวลามีเรื่องก็จะลอยแพเหมือนเดิม พรอมท่ีจะตรวจท่ีจะขยี้ทองถ่ินเราใหตกต่ําก็มีอยูแตวาเราตั้ง
งบประมารซอมแซมไวประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก็คงจะดําเนินการปรับเกรดพ้ืนท่ีถนน ท่ีเราขอไปทางจังหวัดท่ีไมไดท่ี
เปนถนนขรุขระเสนไหนท่ีหินขรุขระหรือใสลูกรังแลวก็ปรับเกรดก็คงจะเปนหลังปใหมในสวนเรื่องจายขาดเงินสะสม 

 
 
 
 
 



-๑๑- 

ก็อยากจะปรับแนวทางใหเขากับระเบียบปรับแนวทางกับแผนของเราหลายอยางท่ีมีความจําเปนแตไมอยูในแผนหมูบาน
ท่ีเรามองเห็นดวยภาวะผูนําท่ีมองเห็นวานาจะทํา เวลาออกไปประชาคมแผนไมมีใครเสนอเรานาจะปรับเพ่ือมารองรับนะ
ครับ ในสวนของทานวิเชียรนะครับ เรื่องของปใหมก็ขอเชิญชวนทานสมาชิกทุกทานนะครับ ในสวนของขอกฎหมายท่ีจะ
ไมใหดื่มสุราในสวนราชการมาบังคับใชตั้งแตปประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ แตกอนไมมีเรื่องราวอะไรเกิดข้ึนนะครับ ป 
๒๕๕๐-๒๕๕๑ หามซ้ือขายสุราภายในวัดและหามดื่มสุราในสถานท่ีราชการหรือจําหนวยสุรา ปนี้การจําหนวยสุราจะ
บังคับใครท่ีใชเด็กใหลูกใหหลานไปซ้ือสุราท่ีอายุต่ํากวา ๑๘ ป ถาถูกจับไดเขาจะแจงความไปจับรานคาท่ีเด็กไปซ้ือนะครับ 
เพราะวาปนี้ทางนายอําเภอแวงนอย และทางผูกํากับ เอาจริงแลวนะครับ เรื่องการจําหนายสุราใหกับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 
๑๘ ป พ.ร.บ.หามดื่มสุราในสถานท่ีราชการออกมาต้ังแต ๒๕๕๐-๒๕๕๑ แลวครับ แตวาไมเปนไรพอมาจริงๆมาพักหลัง
เขมงวดมากเพราะมีการถายทอดสดผานโซเซียลมีการถายรูปของเราก็เปนในสถานท่ีราชการและก็อยูในใจกลางหมูบาน
ดวยเกิดมีอะไรข้ึนมาก็จะลําบากนะครับ เพ่ือเปนประเพณีเราก็มากินของเสนไหวนะครับเพ่ือเปนสิริมงคลเวลาก็ประมาณ 
๐๙.๐๙ นาที ทําพิธีนะครับ ในสวนงบประมาณไปแลวของจังหวัดคงไมไดนะครับ สวนใหญแลวก็จุดท่ีลําบากไปไมได
จริงๆเราใชเงินเรา ๒๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจายไปเรียบรอยแลว ๑๐ โครงการ ท่ีขอไปจังหวัดก็เปนลักษณะเปนการปรับปรุง
ซอมแซมระยะรวมๆกันแลวประมาณ ๑๙ โครงการเงินประมาณ ๗ แสนกวาบาท ก็คงจะไมไดนะครับ ในสวนทาน อบต.
โสพิน ไดแจงไฟกระพริบลมนะครับ ผมไดแจงผานระบบฝอดีดีท่ีเราไดจัดโครงการโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับกรม
ปศุสัตวอําเภอแวงนอยทานไสว มาเปา ไดนําเอาตําบลแวงนอย นํารองในเรื่องของโครงการฝอดีดี “คําวาฝอดีดี” มาจาก
ภาษาเหนือท่ีเชียงใหมเกือบครอบครุมทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับ โครงการนี้เขาสําเร็จเปนโครงการเก่ียวกับการแจง
เหตุเรื่องสาธารณภัยท่ีเก่ียวของกับการระบาดของโรคปศุสัตวเปนหลักแตวาเราเอาเรื่องของการสาธารณภัยดานอ่ืนเขามา
เสริมดวยไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอม เชน ของเนาเสีย ของเหม็น  หรือดานสาธารณภัย เชน ไฟฟาขาดก็สามารถแจงเขา
มาไดนะครับ ตอนนี้ระบบใชงานไดแลวใครท่ีเปนสมาชิกท่ีสามารถท่ีจะรายงานเขามาไดวันท่ีมาอบรมก็ไดสมัครเปน
สมาชิกแลวนะครับ ถาผลเปนอยางไรเราก็จะขยายข้ึนมาอีกเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดใชก็คือเปนระบบรายงานผานทาง
โทรศัพทมือถือท่ีสามารถถายรูปสงแอป สงไลน ไดแจงเขามาจะมีผูรับผิดสงมาศูนยแวงนอยแลวก็จะเขาไปศูนยใหญท่ี
เก่ียวของนะครับ ปศุสัตวก็จะแจงดานเก่ียวของกับดานอ่ืนนะครับ ถาเก่ียวของกับทองถ่ินเราก็จะข้ึนในระบบ SMS ข้ึน
มานะครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือเงินคารถท่ีนําขยะไปขายเท่ียวละ ๓๐๐ บาท คือเงินจํานวน ๓๐๐ บาทไมใชตอเท่ียวนะ
ครับ เปนตอหมูบานท่ีทางรานเขาใหมาตอนแรกเดือนแรกเงิน ๓๐๐ บาท ผมใหเปนคาแรงของพนักงานคนขับรถและ
พนักงานก็จะเปนเงิน ๖๐๐ บาท บานละ ๓๐๐ บาท พอหลังจากทําหนาท่ีตามความเปนจริงเราไมสามารถใชเขาได
เพราะวาหมดหนาท่ีแลวก็เลยเปนคาแรงนะครับ พอเดือนท่ี ๒ เดือนท่ี ๓ มาผมไมใหซักคนนะครับ ผมเอาเขากองทุน
ท้ังหมดนะครับ ท่ีวาหมูบานจะไดไมไดนะครับ เพราะวาเปนเงินคารถท่ีทางรานเขาใหเปนเงิน ตามปกติรถทางรานจะเปน
คนออกไปรับซ้ือเขาจะมีรถของเขาออกไปซ้ือเองนะครับท่ีนี้มีปญหาหลายแหง เชน ของแวงนอยเอาขยะกองไวแลวแลว
ไมมีรถออกไปนะครับ ขยะก็กองไวเปนอาทิตย ๒ อาทิตยท่ีเราคัดแยกไวแลว เราก็ขอวาทาง อบต.ไมอยากใหขยะกองไว
บานแตละหมูบานซ้ือแลวทาง อบต.จะเอาไปสงแตขอคารถนะครับ ทางรานใหหมูบานละ ๓๐๐ บาท เดือนแรกใหคาแรง
คนงานวาจะใหเปนกําลังใจวาขยะมันเยอะมาก ผมมาดูแลวหารกันไมลงตัวนะครับ ผมก็เลยบอกวาจะเอาเขากองทุน
ท้ังหมดนะครับ วันละ ๖๐๐ บาท ท่ีเอาเขากองทุน รวมกับหัก ๒๐ % จากคณะกรรมการหมูบานนะครับ ผมขอชี้แจงให
รับทราบวาหมูบานจะไดเฉพาะคาคัดแยก ๘๐ % จากคาคัดแยกของเรานะครับ บานใหญคัดแยกไมดีก็จะไมไดกําไรมาก 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

นะครับ สวนทานเลขาทองใบชี้แจงขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีเขาไปรวมงานนะครับ  ทางอบต.แวงนอย ก็ขอขอบคุณทุก
ทานท่ีเขารวมงานท่ีสมาคมเพ่ือภูก็เปนสวนหนึ่งท่ีอยูในพ้ืนท่ีของเราท่ีสรางชื่อเสียงใหกับพ่ีนองประชาชนนะครับ ชาว
ตําบลแวงนอยนะครับไดมีชื่อเสียงคนรูจักท่ัวประเทศ โครงการเปดพิพิธภัณฑการจัดการน้ําท่ีผานมาทานผูวาราชการ
จังหวัดก็เดินทางมารวมพิธีนะครับ ในเรื่องของการจัดซุมของเราไดรับผิดชอบจัด ๒ ซุมนะครับ ซุมพันธุกรรมพืชกับซุม
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดแสดงและมีการประกวดนะครับ เขาก็ใหมาซุมละ ๒,๐๐๐ บาท แตวาเราไมไดรับรางวัลของดีของ
เราเอาไวในหมูบานของดีเราเยอะแยะแตเราไมโชวนะครับ ในสวนของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชความคืบหนาตอนนี้
เรายื่นคําสั่งและแผนเพ่ือจะขอรับการประเมินใหกับอาจารยธานิน ผูท่ีรับผิดชอบของสํานักพระราชวังของสมเด็จพระเทพ
ฯ เรียบรอยแลว ก็รอนะครับวาจะผานหรือไมผานดูผลงานวาจะทําไดมากนอยขนาดไหนป ๒๕๖๑ ตามจริงเราสมัครกอน
เพ่ือนนาจะไดรับการตรวจประเมินแลวแตวาความพรอมเรายังไมพรอมป ๒๕๖๑ เราจะพรอมขนาดไหน ผมก็ใหสง
ประเมินก็ป ๒๕๖๑ ก็อีกเหมือนเดิมหลายอยางท่ีของเรามีของดีในพ้ืนท่ีแตเราไมไดนําเสนอนะครับ ตอนนี้สมาคมเพ่ือน
ภูเขาเปนตนแบบการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศเปนแหลงเรียนรูเปนแหลงท่ีจะใชเปนตนแบบการบริหารจัดการ
น้ําในพ้ืนท่ีแหงแลงนะครับ ในประเทศท่ีเอาเปนแบบอยางเปนแผนและแนวทางการกําหนดยุทธศาสตรของระดับประเทศ
แตวาของเรายังเขาไปถึงนะครับ แทนท่ีเราจะไดเขาไปบูรณาการสนับสนุนหรือมีชื่อเสียงกับเขา ตอไปหลายแหงจะเขามา
ดูพ้ืนท่ีจะเขามาดูงานในพ้ืนท่ีแหงนี้เปนแหลงท่ีจะแกไขปญหาน้ํา ท่ีผานมาทางเทศบาลมวงหวานก็มาเชิญผมเขาไปรวม
นะครับ ในฐานะท่ีเราเปนเจาของพ้ืนท่ีนะครับ เรายังทํางานแบบปดทองหลังพระนะครับ ก็ไมเปนไรเราก็เอาใหมปหนา
เราก็เตรียมความพรอมงานใหญก็ยังมีรออยูนะครับ งานบุญคุณลานสูขวัญขาวใหประชาชนเขามาดูวาในพ้ืนท่ีตําบลของ
เรามีอะไรบาง อีกงานหนึ่งท่ีจะเตรียมความพรอมคือการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธเราเปนเจาภาพนะครับ ผมก็ไดออก
หนังสือเชิญนายก ปลัด และผูเก่ียวของมารวมประชุมในวันพรุงนี้ เพ่ือกําหนดวัน เวลา ในการแขงขันเพ่ือกําหนดประเภท
กีฬาแนวทางตางๆ ในวันพรุงนี้  ก็คงจะไดแจงใหทานสมาชิกไดรับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในชวงท่ีพอรูแนวทาง รูเวลา
เรียบรอยเราก็จะจัดรูปแบบ ทานสมาชิกคงไดเปนคณะกรรมการท้ังหมดและเปนนักกีฬารวมดวยชวยกันนะครับ มันมี
ระเบียบยุงยากมากวาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเสี่ยงเปนเสี่ยงตายมาแลวหลายจังหวัดกําลังโดนเลนงานจากหนวยงาน
ตรวจสอบ เชน จังหวัดสุรินทรกําลังโดนเรียกเงินคืนนะครับก็ปรึกษากันพรุงนี้นะครับ ก็แจงใหทานไดรับทราบ ก็ขอบคุณ
ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น .- 
 

                                                       (ลงชื่อ)     จํานงค   หนายโสก         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

 
 
            (ลงชื่อ)       กิตติศักดิ์  ศรีโยธา     ผูรับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

                    

(ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)      สุพจน  ทิพวัฒน                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน  ทิพวัฒน) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุน                           เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    


