
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัยสามัญที ่๔/๒๕๕๙ 

เมื่อวันอังคาร  ที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายสม  นาแพง 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายวันชัย  ปุูงโพธิ ์
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายบุญยม  หนูนา 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายสุพจน์  ทิพวัฒน์ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายพรจิต  สนอุป 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นายสมพร  บุญประสพ 
นางกนกนาถ  จันทร์สี 
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

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

ประยัติ  ศรีอุ่น 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
สม  นาแพง 
สุริยา  ศรีกุฏ 
วันชัย  ปุูงโพธิ ์
สุวรรณ์  นาอุดม 
บุญยม  หนูนา 
นิรดาพร  ปัสสา 
สถิตย์  อันนารี 
นนทกานต์  นาอุดม 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา  
ดุสิต  มูลหล้า 
นราศักดิ์  พิมสาร 
สุพจน์  ทิพวัฒน์ 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
พรจิต  สนอุป 
สมคิด  ข าโพธิ์ 
สมพร  บุญประสพ 
กนกนาถ  จันทร์สี 
โสพิน  แก้วอุดร 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
 
 
 
 



-๒- 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายไสว  ศรีอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
๒. นายส ารอง  ปัตตาทานังสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 ๓. นายบุญถัน  นาอุดมสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
๔. นายเสมือน  นาอุดมสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าส านักงานปลัด 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 

๙. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  
 ๑. นายถวิล  ทนเล  ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลแวงน้อย 
 ๒. นายณรงค์  นาอุดม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ 

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๑ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย มีมติใหก้ าหนสสมยยปรชชุมสมยยสามยทที่ ๔/๒๕๕๙ เริ่มตย้งแต่วยนที่ ๑๖ – ๓๐  ธยนวาคม  ๒๕๕๙  มีก าหนส ๑๕ วยน 
นย้น อาศยยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพรชราชบยททยติสภาต าบลแลชองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แลช 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบยบที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกปรชชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมยยสามยทที่ ๔/๒๕๕๙ 
มีก าหนส ๑๕ วยน เริ่มตย้งแต่วยนที่ ๑๖ ธยนวาคม ๒๕๕๙ ถึง วยนที่ ๓๐ ธยนวาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

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

สามัญที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่  ๑ 
เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ ท่านประธานสภาฯได้มอบหมายให้ผมได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ  

เรื่องที่ ๑ แจ้งปรชกาศราชกิจจานุเบกษา ปรชกาศสภานิติบยททยติแห่งชาติ เรื่อง อยทเชิทองค์พรชรยชทายาทขึ้น
ทรงราชย์เป็นพรชมหากษยตริย์ โสยที่พรชบาทสมเส็จพรชปรมินทรมหาภูมิพลอสุลยเสช มหิตลาธิเบศรรามาธิบสี  
จยกรีนฤบสินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพรชคุณอยนปรชเสริฐ ไส้เสส็จสวรรคตแล้ว เมื่อวยนพฤหยสบสีที่ ๑๓ 
ตุลาคม พุทธศยกราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาท ีรยฐธรรมนูทแห่งราชอาณาจยกรไทย (ฉบยบชย่วคราว) พุทธศยกราช 



-๓- 
 
 ๒๕๕๗ มาตรา ๒ วรรคสอง ปรชกอบกยบรยฐธรรมนูทแห่งราชอาณาจยกรไทย พุทธศยกราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
ไส้บยททยติเรื่องการสืบราชสยนตติวงศ์ว่า ในกรณีที่ราชบยลลยงก์หากว่างลงแลชเป็นกรณีที่พรชมหากษยตริย์ไส้ทรงแต่งตย้ง 
พรชรยชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าส้วยการสืบราชสยนตติวงศ์ พรชพุทธศยกราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณชรยฐมนตรีแจ้งให้
ปรชธานรยฐสภาทราบ แลชให้ปรชธานรยฐสภาเรียกปรชชุมรยฐสภาเพ่ือรยบทราบ แลชให้ปรชธานรยฐสภาอยทเชิทองค์พรชรยช
ทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพรชมหากษยตริย์สืบไป แล้วให้ปรชธานรยฐสภาปรชกาศให้ปรชชาชนทราบ โสยที่พรชบาทสมเส็จ
พรชปรมินทรมหาภูมิพลอสุลยเสช มหิตลาธิเบศรรามาธิบสี จยกรีนฤบสินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ไส้ทรง
แต่งตย้งสมเส็จพรชบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เป็นพรชรยชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียร
บาลว่าส้วยการสืบราชสยนตติวงศ์ พรชพุทธศยกราช ๒๔๖๗ แล้ว เมื่อวยนที่ ๒๘ ธยนวาคม พุทธศยกราช ๒๕๑๕ สภานิติ
บยททยติแห่งชาติ ท าหน้าที่รยฐสภาตามรยฐธรรมนูทแห่งราชอาณาจยกรไทย (ฉบยบชย่วคราว) พุทธศยกราช ๒๕๕๗ ไส้รยบทราบ
กรณีสวรรคตสยงกล่าวส้วยความโทมนยสยิ่ง โสยเมื่อวยนที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศยกราช ๒๕๕๙ สภานิติบยททยติแห่งชาติไส้มี
การปรชชุมเพ่ือรยบทราบการแต่งตย้งพรชรยชทายาทแลชปรชธานสภานิติบยททยติแห่งชาติ ท าหน้าที่ปรชธานรยฐสภา ไส้น า
ความกราบบยงคมทูลอยทเชิทสมเส็จพรชบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็น
พรชมหากษยตริย์ ตามบทบยททยติของรยฐธรรมนูทแห่งราชอาณาจยกรไทย (ฉบยบชย่วคราว) พุทธศยกราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ 
วรรคสอง ปรชกอบกยบรยฐธรรมนูทแห่งราชอาณาจยกรไทย พุทธศยกราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง จึงขอปรชกาศมาให้
ทราบโสยทย่วกยนว่า สมเส็จพรชบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ไส้ขึ้นทรงราชย์เป็น
พรชมหากษยตริย์ ตย้งแต่วยนที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศยกราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ปรชกาศ ณ วยนที่ ๑ ธยนวาคม พุทธศยกราช 
๒๕๕๙ พรเพชร วิชิตชลชยย ปรชธานสภานิติบยททยติแห่งชาติ 

ปรชกาศราชกิจจานุเบกษา ปรชกาศเฉลิมพรชปรมาภิไธยสมเส็จพรชเจ้าอยู่หยว สมเส็จพรชเจ้าอยู่หยวมหาวชิราลง
กรณ บสินทรเทพยวรางกูร มีพรชราชโองการโปรสเกล้าโปรสกรชหม่อมให้ปรชกาศว่า โสยที่ปรชธานสภานิติบยททยติ
แห่งชาติ ไส้มีปรชกาศเมื่อวยนที่ ๑ ธยนวาคม พุทธศยกราช ๒๕๕๙ ว่า พรชมหากษยตริย์ไส้ทรงแต่งตย้งพรชรยชทายาท 
ไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าส้วยการสืบราชสยนตติวงศ์ พรชพุทธศยกราช ๒๔๖๗ จึงไส้มีการปรชชุมเพ่ือรยบทราบ แลชไส้
กราบบยงคมทูลอยทเชิทพรชรยชทายาท โสยปรชกาศให้ทราบทย่วกยนว่า สมเส็จพรชบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ไส้ขึ้นทรงราชย์สืบราชสยนตติวงศ์เป็นพรชมหากษยตริย์แล้วนย้น ทรงพรชราชส าริว่าในรชหว่างที่
ปรชชาชนยยงมิไส้ถวายพรชปรมาภิไธย เนื่องในการพรชราชพิธีพรชบรมราชาภิเษก อยนจชพึงมีต่อไปตามพรชราชปรชเพณี
เป็นการสมควรที่จชเฉลิมพรชปรมาภิไธยเป็นการชย่วคราว เพ่ือความสชสวกในการเรียกขานพรชนาม จึงมีพรชราชโองการ
โปรสเกล้าโปรสกรชหม่อมให้เฉลิมพรชปรมาภิไธยว่า สมเส็จพรชเจ้าอยู่หยวมหาวชิราลงกรณ บสินทรเทพยวรางกรู 
ปรชกาศ ณ วยนที่ ๑ ธยนวาคม พุทธศยกราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรยชกาลปัจจุบยน ผู้รยบสนองพรชราชโองการ พลเอก 
ปรชยุทธ์ จยนทร์โอชา นายกรยฐมนตรี 

เรื่องท่ี ๒. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท.  
๒.๑ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดกิจกรรมการออกรับบริจาคโลหิต ในเขตพ้ืนที่อ าเภอแวงน้อย วันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอแวงน้อย จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน สถานศึกษาทุกแห่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกต าบล หมู่บ้าน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ประชาชนโดยทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว ด้วย 

๒.๒ แจ้งแผนงาน/โครงการพัฒนาประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ
น าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานที่ก าหนด จะด าเนินการในเขตพ้ืนที่อ าเภอแวงน้อย รวม
ทัง้สิ้น ๑๑ โครงการ ในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเรามีโครงการที่บรรจุไว้คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
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ลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านปุาเปูง หมู่ที่ ๘ ต าบลแวงน้อย – บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท  

๒.๓ การแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ส านักราชเลขาธิการได้แจ้งให้ทราบว่า นายทวีศักดิ์ วีระศักดิ์ นายกสมาคมชาวนา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้มีหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์สุขแก่เกษตรกรชาวนาไทย และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวนา ซึ่งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนทุกส่วนสามารถน้อมน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการด าเนินชีวิตได้เป็นการทั่วไป โดยไม่ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นการเฉพาะราย และยังได้รับการ
ร้องเรียนจากราษฎรในพ้ืนที่หลายจังหวัด ว่ามีกลุ่มบุคคลเชิญชวนให้ราษฎรเข้าร่วมกิจกรรมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยอ้างอิงหนังสือส านักราชเลขาธิการ ซึ่งอาจเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาพอเพียง และท าให้ราษฎร
เข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักปรัชญาพอเพียงจึงขอแจ้งให้สภาฯรับทราบ 

๒.๔ ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การห้ามจ าหน่าย พลุ ประทัด คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่าในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีการเล่นดอกไม้เพลิง และมักจะมีข่าวว่าเกิดอุบัติจาก
การเล่น พลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก อาจเกิดจากการเล่นที่ไม่ถูกวิธีหรือเป็น
การเล่นอย่างคึกคะนอง ท าให้ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ หรืออันตรายถึงชีวิต และอาจเกิดอัคคีภัยจากการเล่นดอกไม้
เพลิง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.
๒๕๕๖) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องท าฉลากให้ถูกต้อง จึงขอความอนุเคราะห์
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนราบ 

๒.๕ สรุปผลการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินอ าเภอแวงน้อย ตามที่อ าเภอแวงน้อยได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
แกนน าหมู่บ้าน ในการดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านไปเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยให้มีการประชุมผู้
ประสานพลังแผ่นดินเป็นประจ าทุกเดือนพร้อมรายงานผลให้อ าเภอทราบ นั้น ส าหรับผลการรายงานประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้ 

ต าบลแวงน้อย มี ๑๓ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๒,๓,๕,๙,๑๐,๑๓ ปกติ ขาดส่ง ม.๔,๖,๗,๘,๑๑,๑๒ 
ต าบลก้านเหลือง มี ๑๔ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ ปกติ ขาดส่ง ม.๖,๘ 
ต าบลท่านางแนว มี ๑๐ หมู่บ้าน รายงายมี ม.๑,๒,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐ ปกติ ขาดส่ง ม.๓,๘ 
ต าบลท่าวัด มี ๑๐ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๔,๕,๘,๙,๑๐ ปกติ ขาดส่ง ม.๒,๓,๖,๗ ไม่ปกติมี ม.๑ หลังเลิกเรียนมี

เด็กวัยรุ่นแข่งรถหลายจุด ตามถนนในหมู่บ้าน อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตรา 
ต าบลทางขวาง มี ๑๑ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ ปกติ ไม่ปกติ มี ม.๑ กลางคืนมีวัยรุ่นไป

มั่วสุมตามถนนสายบ้านทางขวาง ไปบ้านโนนงิ้ว ม.๓ อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตรา 
ต าบลละหานนา  มี ๑๖ หมู่บ้าน รายงานมี ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖ ปกติ ไม่ปกติ ม. 

๑๕ กลางคืนมีวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์เสียงดัง อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตรา 
๒.๖ แจ้งรายละเอียดการของงบประมาณ งานขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ แขวงการทาง

หลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) ได้เสนอความต้องการแผนเบื้องต้น งานเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ของส านักวางแผน งาน
ขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล-ล าชี ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐-กม.
๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพ่ือบรรจุเข้างบประมาณ พรบ.ปี ๒๕๖๑ 
ของกรมทางหลวง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น ส่วนขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น ข้างละ ๒.๐๐ เมตร ซึ่งเป็น
การปรับปรุงถนนเดิม จากคันทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร ขยายเป็น ๑๒.๐๐ เมตร ทางแขวงฯ จะขอจัดสรรงบประมาณในปี
ต่อไป 
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เรื่องที่ ๓. ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ราชการทุกภาคส่วน ได้มีการออกก าลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพดี

ร่างกายแข็งแรงต่อต้านโรคภัยไม่ให้เจ็บปุวย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ออกก าลังกายทุก
วันพุธของสัปดาห์ 

เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ที่มีความประสงค์ให้ข้าราชการทุกภาคส่วนมีร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ าเภอแวงน้อย จึงก าหนดการแกก าลังกาย โดยเต้นแอโรบิค 
ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย จึงขอเชิญทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมออกก าลังกายตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ เริ่มครั้งแรก วันที่ พุธที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ก็ขอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน 

เรื่องที่ ๔. การจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบสรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรธ
นะ) กรรมการและเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) น าเสนอ ดังนี้ 
๑. เพ่ือผ่อนคลายสถานการณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมตาม
ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙เป็นต้นไป 
๒. ในการจัดกิจกรรมตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือผู้จัดกรรมพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้ 

๒.๑ กิจกรรมใดได้ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปได้ เช่น การจัด
ประชุม สัมมนา งานมงคลสมรส กฐิน กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือการเลี้ยงสังสรรค์ ที่ท าในอาคารหรือพ้ืนที่ที่
มีขอบเขตเหมาะสม และเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามที่จัดเป็นปกติหรือได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น การต้นรับนักท่องเที่ยว หรือ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๒.๒ ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น งานมหรสพ งาน
แสดงดนตรี งานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โดยผู้จัดงานพิจารณาความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ค าแนะน าและปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเน้ นการใช้กลไก
ประชาคมเพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๒.๓ การจัดรายการของวิทยุโทรทัศน์สามารถด าเนินการได้ตามปกติ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายการพิจารณาความ
เหมาะสม และควรมีรายการที่สร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจในแง่มุม
ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่รัฐบาลได้ด าเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะด าเนินการในห้วง
เวลาต่อไปทุกวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีพระราชกรณียกิจ ในพระราชพิธีหรือส าคัญอ่ืนใดให้ด าเนินการถ่ายทอดสดผ่านทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ทั่วกัน 

๒.๔ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ๑ ปี ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามความเหมาะสม 

๒.๕ในกรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ฝุายเลขานุการ ศตส. โทร ๐๒๒๘๘๖๔๖๔ ทั้งนี้  สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gad.rnoi.go.th หัวข้อ “งานส าคัญ” เมนู “รวมข้อสั่งการเกี่ยวกับงานพระบรมศพ” 

เรื่องที่ ๕. ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจได้ออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ได้มี
ประกาศลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับ 
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 อปท. จูงใจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวนเงิน ๑๙๒,๐๐๐.๐๐๐ 
บาท และก าหนดวิธีการคัดเลือก อปท. เพ่ือรับรางวัล นั้น  บัดนี้ การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารการจัดการที่ดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการการกระจายอ านาจได้ประกาศผลการคัดเลือก 
อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รวม ๑๒๒ แห่ง ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยเราได้รางวัลผ่านเกณฑ์ จ านวนเงินรางวัล  ๔๑๒,๑๖๒.๑๖ บาท ก็ขแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับ 
 เรื่องที่ ๖.ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์จัดท า
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท.การจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐกับ อปท. และระหว่าง 
อปท.ด้วยกันเอง และการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.รวมทั้งการให้ภาคประชาชนมีข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของ อปท.เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยด าเนินการกรอกข้อมูลลงใน “แบบกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล”โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เราได้ตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือด าเนินการส ารวจ 
ตรวจสอบข้อมูล และกรอกข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 
โดยขอบเขตข้อมูลมีทั้งหมด ๘ ด้าน ๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.ด้านผังเมือง ๓.ด้านสาธารณะสุข บริการทางสังคม และ
คุณภาพชีวิต ๔.ด้านการศึกษา ๕.ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความปลอดภัย ๖.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
๗.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘.ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน  ซึ่งข้อมูลอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมสภาฯที่แจกให้ท่านแล้วคือเอกสารเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็ให้ท่านได้ดู
รายละเอียดถ้ามีปัญหาสงสัยก็สามารถสอบถามได้ แจ้งมาเพ่ือให้ทางสภาฯได้รับทราบครับ 

ส าหรับผมก็มีเรื่องแจ้งทราบเพียงเท่านี้ครับ  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีท่าน
ใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๒๐  เสียง 
         นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  รายงานงบ
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ ) เชิญท่านเลขาครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ส าหรับ เรื่องท่ี ๑  :  รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔๐ ) ก็จะเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบรายรับ - รายจ่าย 
ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
ตามงบทรัพย์สิน ๑๕,๒๘๐,๙๑๓.๙๙ บาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร ๒๙,๒๐๘,๐๕๗.๓๗ บาท ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ๒,๐๒๕ บาท รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ๔๗,๘๘๐ บาท ลูกหนี้เงินยืม ๓,๓๓๐ บาท ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน 
๖๖๗,๕๐๐ บาท รวมสินทรัพย์ ๔๕,๒๐๙,๗๐๖.๓๖ บาท หนี้สินและเงินสะสม  ทุนทรัพย์สิน ๑๕,๒๘๐,๙๑๓.๙๙ บาท 
รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ ๓,๓๓๐ บาท รายจ่ายค้างจ่าย ๗๕๓,๐๒๐ บาท เงินรับฝาก ๒,๑๖๗,๙๒๘.๓๓ บาท รวมหนี้สิน 
๒,๙๒๔,๒๗๘.๓๓ บาท เงินสะสม เงินสะสม ๑๓,๓๐๑,๗๙๙.๓๘ บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม ๑๓,๗๐๒,๗๑๔.๖๖ บาท 
รวมเงินสะสม ๒๗,๐๐๔,๕๑๔.๐๔ บาท รวมหนี้สินและเงินสะสม ๔๕,๒๐๙,๗๐๖.๓๖ บาท รายละเอียดตามเอกสาร 
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ประกอบการประชุมสภาฯครับ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ งบรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ครับ 
           นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มี  เรื่อง
ที่ ๒  แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ (ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ) เชิญท่านนายกครับ   

 นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.  – เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย กระผม  นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในนามผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ไว้เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่ง
เป็นการแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยกระผมได้มีนโยบาย ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้มุ่งเน้น   ที่จะพัฒนาองค์กร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และยึดหลักในการบริหารงานโดยใช้หลัก ๔  ป ในการ
บริหารงาน คือ ๑. โปร่งใส/๒.เป็นธรรม/๓.ประหยัด/ ๔.ประสิทธิภาพ และใช้หลักในการท างาน ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย        บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่วาง
ไว้ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และการตรวจสอบ  กระผมจึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  โดยสรุปดังนี้  

สรุปรายรับ – รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประมาณการรายรับไว้   ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) 
สรุปรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙  ๔๐,๘๙๒,๓๘๔.๕๗.-บาท  แบ่งเป็น  
รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง    ๖๐๘,๙๙๖.๒๖.-บาท   
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้         ๑๗,๒๘๙,๕๖๑.๓๑.-บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     ๗,๖๘๙,๒๗๘.๐๐.-บาท   
รวมเงินรายรับทั่วไป             ๒๕,๗๘๕,๘๓๕.๕๗ .-บาท 
เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาประเทศ               ๐.๐๐.-บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             ๑๕,๑๐๖,๕๔๙.๐๐.-บาท 
รวมรายรับทั้งสิ้น                ๔๐,๘๙๒,๓๘๔.๕๗.-บาท  

ประมาณการจ่ายไว้   ๒๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
สรุปรายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    ๓๗,๕๙๖,๕๙๙.๐๘.-บาท แบ่งเป็น  
รายจ่ายประจ า                               ๑๖,๔๙๑,๗๑๕.๖๐.-บาท   
รายจ่ายเพื่อการลงทุน                         ๓,๘๐๓,๑๐๐.๐๐.-บาท   
รายจ่ายงบกลาง                                     ๕๗๕,๖๕๐.-บาท    
รายจ่ายเงินอุดหนุน                            ๑,๖๑๙,๕๘๔.๔๘.-บาท     
รายจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาประเทศ    ๐.๐๐.-บาท 
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        ๑๕,๑๐๖,๕๔๙.-บาท                 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น    ๓๗,๕๙๖,๕๙๙.๐๘.-บาท 

ส าหรับโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการตามนโยบายได้จัดท ารายละเอียดไว้ในเล่มผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงต่อสภาฯ แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย  
๑. นโยบายด้านการเมือง/การปกครอง 
 



-๘- 
 
๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๓. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
๖ นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ  
๗. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
๘. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑๐. ด้านอื่น ๆ เช่น จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนโดยมุ่งเน้น
ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก,จัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในต าบล 
 โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ๔. การบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ ๕. การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ ๖. การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ ๗. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 (น าเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์)  

ท้ายสุดนี้  กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ตลอดจนข้าราชการ  พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระผมและ
คณะบริหารในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  ให้ส าเร็จไปได้ด้วยดีตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  และหวังว่าเรา
จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยของเราให้เจริญก้าวหน้าร่วมกันต่อไป  ผมในนามผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขอขอบคุณทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้  
         นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มี ต่อไป
เรื่องที่ ๓  : พิจารณาญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เชิญท่านเลขาครับ 
         นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ส าหรับ เรื่องที่ ๓  : พิจารณาญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 



-๙- 
 
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ที่เราตั้งไว้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดรายการรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ 
ตัน ซึ่งเดิมก าหนดเฉพาะปริมาตรกระบอกสูบเป็นให้ใช้ได้ทั้งปริมาณกระบอกสูบหรือก าลังเครื่องยนต์ ดังดังเพ่ือให้เป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐.-บาท 
- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
๑. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 
๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
๔. ราคารวมภาษีสรรสามิต 
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐.-บาท 
- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
๑. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 
๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
๔. ราคารวมภาษีสรรสามิต 
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) และปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะใน
บัญชีราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ตามหนังสือส านัก
งบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอเพ่ือพิจารณาครับ 
            นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มี ผม
ขอมตญิัตติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

   มติที่ประชุม : อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน  ๒๐  เสียง 
                   งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ต่อไป เรื่องที่ ๔ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ) เชิญท่านเลขาครับ 
 



-๑๐- 
 

   นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับเรื่องท่ี ๔ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ) ซึ่ง ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกก าหนด กี่สมัย แต่ละสมัยเวลาใด แนวทางเดิมที่เราเคยก าหนดไว้คือสมัย
ประชุมจ านวน  ๔ สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕  มีนาคม   สมัยสามัญที่  ๒ จ านวน  ๑๕  
วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  มิถุนายน  สมัยสามัญท่ี  ๓ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  สิงหาคม  สมัยสามัญ
ที่  ๔ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม แต่เนื่องจากในปัจจุบันระเบียบฯต่างๆได้เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการปฏิบัติ เช่น การจัดท าแผนแต่เดิมก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน แต่ระเบียบใหม่ก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม ผมขอเสนอว่าเราน่าจะปรับสมัยประชุมให้สอดคล้องกับระเบียบฯที่ออกใหม่ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนี้  สมัยประชุมน่าจะก าหนด  ๔ สมัย  สมัยสามัญที่  ๑ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ – ๓๐  มีนาคม   สมัยสามัญที่  ๒ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  เป็นช่วงจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ สมัยสามัญที่  ๓ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่   ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  เป็นช่วงจัดท าแผนพัฒนาฯ
และสมัยสามัญท่ี  ๔ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม เป็นช่วงรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกฯ 
และรายงานสถานะการเงิน การคลัง ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - เชิญท่านพรจิตครับ 
นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ กระผม

ขอเสนอ ดังนี้  ก าหนด  ๔  สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  มีนาคม   สมัยสามัญที่  ๒ 
จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  สมัยสามัญที่  ๓ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่   ๑๖ – ๓๐  
ตุลาคม  สมัยสามัญท่ี  ๔ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม ตามท่ีท่านเลขาฯเสนอ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีผู้เสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐  เสียง 

        :  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – ก็ขอสรุปสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี้ สมัยประชุมสามัญ  

๔  สมัย  สมัยสามัญท่ี  ๑ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  มีนาคม   สมัยสามัญที่  ๒ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่
วันที่    ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  สมัยสามัญที่  ๓ จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่   ๑๖ – ๓๐  ตุลาคม  สมัยสามัญที่  ๔ 
จ านวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม นะครับก็จะได้จัดท าเป็นประกาศสภาฯและจัดส่งให้กับท่านสมาชิก
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในส่วน

ของผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา และโครงการที่ อบต.
ร่วมกับสมาคมเพ่ือนภู เราได้จัดกิจกรรมตามโครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช จัดนิทรรศการผลการด าเนินงาน และ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) ร่วมกับพีน่้อง ชาวบ้านโนนศิลาและบ้านปุาเปูง ก็ขอขอบคุณครับ 

 



-๑๑- 
  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ -เชิญท่านพรจิตครับ 
นายพรจิต  สนอุป  สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ ๑๑ – ผมมีเรื่องแจ้งในวาระอ่ืนๆ เรื่องที่ ๑ เรื่องขยะ ขยะใน

หมู่บ้านที่เราได้ท าการจัดเก็บขยะแล้วก็มีการเสียภาษีรายได้ค่าขยะ เมื่อก่อนทาง อบต.ของเราได้ขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้ใหญ่บ้านจะเก็บมาให้ต่อมาขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกทุกหมู่บ้านนะครับ ทีนี้กระผมอยากน าเสนอต่อไปนะครับ เรา
ให้คนที่ไปเก็บขยะของ อบต.ไปเก็บค่าขยะจะได้หรือไม่  คือในส่วนหนึ่งเราเคยประชุมกับท่านปลัดนะครับจะให้คนเก็บ
ขยะไปเก็บค่าขยะผมว่าจะดีกว่านะครับ  หลังไหนไม่จ่ายค่าขยะก็ให้เอาถังขยะคืนให้จัดเก็บเอง  เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับระบบ
ประปาของหมู่บ้านเดี่ยวนี้ก าลังก่อสร้างนะครับก็เคยคุยกันว่าเงินส่วนที่เหลือว่าจะต่อท่อที่ท่านปลัดเคยไปคุยไว้นะครับ
ส่วนที่เหลือเราจะว่างท่อต่อไป ท่านก็บอกว่าจะได้ส ารวจดูแล้วก็จะส่งไปทางจังหวัดนะครับ ถ้าผู้ว่าอนุมัติก็จะได้ท าต่อนะ
ครับ ผมก็ขอขอบคุณฝุายคณะบริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วนของ อบต.แวงน้อย เรื่องที่ ๓ เรื่องเกี่ยวกับประชารัฐ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท วันนี้ทางหมู่บ้านโนนขี้เหล็กได้เทถนนออกมาหมู่บ้านได้ ๙๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร ก็คงเหลืออยู่ประมาณ 
๑๓๐ เมตร ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าทางอ าเภอบอกว่ายังจะมีเงินเข้ามาอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของเรา ถ้ายังไม่มี
งบประมาณ ผมก็มองว่าจะเอาเงินส่วนนี้นะครับ ผมก็มีเรื่องท่ีจะเสนอและปรึกษาเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
         นายโสพิน  แก้วอุดร  สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ ๑๐ – กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านคณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิก ในวาระเรื่องอ่ืนๆ กระผมก็มีเรื่องที่จะสอบถามนะครับ เรื่องของกล้องวงจรปิดที่เกิดใช้งานไม่ได้ เวลามี
เรื่องอะไรเกิดขึ้นในชุมชนนะครับ เคยมีอยู่วันหนึ่งมีรถอ้อยไปเกี่ยวสายไฟกล้องวงจรปิดนะครับ พอดีเมื่อวานนี้เกิดมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น ผมก็ได้โทรมาเบอร์เจ้าหน้าที่ปูองกันฯบอกว่ากล้องเสียท างานไม่ได้ก็เลยไม่ได้ข้อมูลที่จะประกอบคดี ที่
เกิดอุบัติเหตุช่องทางเข้าหมู่บ้านในชุมชนก็เป็นคนในหมู่บ้านและคู่กรณีก็เป็นคนทางบ้านละหานนาก็หาหลักฐานที่จะ
ประกอบคดีก็หาไม่ได้นะครับ ผมก็อยากสอบถามเรื่องกล้องของเรานะครับ ในห้วงนี้ก็ใกล้ระยะเวลาที่จะดูเรื่องของงาน
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และเรื่องของอุบัติเหตุในท้องถนน ขอให้ท่านคณะผู้บริหารแจ้งบริษัทเข้ามาดูแลซ่อมแซมด้วย
นะครับ ผมก็ขอฝากเรื่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ -เชิญท่านเลขาฯครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกสอบถามมานะครับการจัดเก็บขยะ 

ส าหรับแผนงานในการจัดเก็บขยะนั้นเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นโยบายของรัฐบาลที่จะให้เก็บ
ขยะและให้ด าเนินการรายงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ในเรื่องของการเก็บขยะต้นทางและให้ประชาชนได้รู้จักการคัดแยก
ขยะให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ มันก็มีปัญหามาตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับ เรามองว่าขยะก็เริ่มมีมากขึ้นมาเรื่อยๆ การ
บริการจัดการขยะตั้งแต่ว่าจ้างเหมาพ่ีน้องและรอให้ซื้อรถขยะแล้วก็ออกข้อบัญญัติ ออกค่าธรรมเนียม ออกค่าเก็บขยะ
เป็นรายเดือนหรือรายปี ปีละ ๑๒๐ บาท และร้านค้า ๒๔๐ บาท การบังคับใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขอความร่วมมือ
พ่ีน้องประชาชนมาเสียด้วยคือสามัญจิตส านึกมาเสียแต่ว่าเพ่ือบริการประชาชนและขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านต่อมาให้
สมาชิกเก็บก็มีปัญหาบางคนจ่าย บางคนไม่จ่ายค่าขยะ ถ้าเราเอาเจ้าหน้าที่เก็บเราก็มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บคนเดียว ที่มีหน้าที่
รับเงินรายได้ของ อบต.ถ้าเราจะจ้างออกไปเก็บมันก็ไม่คุ้มค่าในการที่จะจ้างคนนะครับ แต่ว่าแนวทางการซื้อรถขยะ ผมก็
พูดให้ฟังว่าเราจะใช้คนขับรถขยะเก็บเงินให้ ผมกลัวเกิดความเสียหายขึ้นมาว่าความรับผิดชอบในเรื่องของการออกไปเก็บ
เงินข้างนอกมาส่ง เราก็ก าลังหาทางให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกไปเก็บในห้วงแต่ละเดือน ไปจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็
ประกาศว่าเดือนนี้จะออกไปเก็บบ้านไหนบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะได้เกือบครึ่งก็มีบ้านที่มีปัญหาด้วยนิดหน่อย ปี ๒๕๖๐ 
ผมวางแผนงานไว้ว่าจะเอาคนเก็บขยะไปเก็บเงินนะครับ ก าลังหาคนอยู่ว่าจะเอาใครออกไปเก็บนะครับ ก็ไม่รู้ว่าใครจะ
รับผิดชอบให้ ผมก็จะท าให้นะครับ เป็นปัญหาที่เราจะปฏิบัติได้ไหม นี่ก็คือแนวทางที่จะออกไปเก็บถ้าเป็นไปตามแผนที่
พูดได้คนขับรถจะมีหน้าที่ขับรถไปอย่างเดียวและมีหน้าที่เช็คว่าบ้านหลังนี้จ่ายหรือไม่จ่ายนะครับแล้วก็เก็บ เงินมาส่งให้
เจ้าหน้าที่ มันก็จะเป็นไปตามระบบของผมที่วางไว้ มันก็จะเป็นมาตรการ การบังคับ อีกส่วนหนึ่งนะครับ นี่คือปัญหาของ
เราที่เจอนะครับ อีกแผนงานหนึ่งที่เราก าลังตั้งงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพโครงการขยะปลอดโรคกับ อบต.ที่
จัดอบรมโดยมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนน าไปสู่ฌาปนกิจขยะซ่ึงนายกจะต้องไปท า (MOU) กับท่านผู้ว่าในวันพรุ่งนี้ 

 



-๑๒- 
 

นะครับ เขาให้ไปทุก อบต. ให้ท่านนายกไปลงนามนะครับ ฌาปนกิจขยะส าเร็จมาแล้วนะครับ โดยการเข้าเป็นสมาชิก 
เมื่อแนวทางนี้ออกมาเราก็จะออกไปประชาคมออกแผนงานให้พ่ีน้อง สมาชิกร่วมประชาคมกับหมู่บ้านนะครับ หลักๆคือ
แต่ละครัวเรือนมาเป็นสมาชิกนะครับ เสร็จเรียบร้อยให้คัดแยกขยะเพ่ือให้ อบต.เราไปรับซื้อแล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีไว้  การ
เบิกจ่ายก็มีคณะกรรมการมาบริหารจัดการ ทางผู้ว่าเราเมื่อก่อนอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬท าส าเร็จมาแล้วก็เลยจะเอามาท าใน
จังหวัดขอนแก่น คือว่าเราต้องจัดตั้งเป็นฌาปนกิจขยะเสร็จเรียบร้อยเงินที่จะมาหมุนเวียนก็คือเงินขยะนะครับ เริ่มต้นทุก
หลังคาเรือนจะต้องรักษาสิทธิ์ ๓๐๐ บาท ถ้าขายต่อไปจะเบิกก็พากันไปเบิกแต่ควบคุมไว้ที่ ๓๐๐ บาท ครัวเรือนไหนมี
ผู้เสียชีวิตก็จะได้เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ  และก าหนดทุกครัวเรือนต้องมีขยะขายห้ามขาดขายเกินเดือนละ ๑ ครั้ง ถ้าเกิน 
๓ ครั้ง ถ้าไม่ได้ขายก็จะถูกตัดสิทธิ์ สิทธิ์คุ้มครองก็จะไม่มีนะครับ เราก็มีแนวทางแบบนี้นะครับ ส่วนเรื่องประปาบ้านโนน
ขี้เหล็กที่ท่านพรจิตสอบถามโครงการก่อสร้างระบบประปาใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯมานะครับ ประมาณ ๒ ล้าน 
กว่าบาท ปรากฏว่าผู้ว่ารับจ้างท าสัญญา หนึ่งล้านแปดแสน ท าให้เงินคงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่ได้ใช้ต้องคืนกรมฯไป
นะครับและมีเงินที่ต้องคืนค่าเสาเข็มประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ที่ต้องคืน ถ้าจ าเป็นเราต้องท าเรื่องขอใช้เงินที่เหลือมี
ที่เดียวต้องท าเรื่องขอขยายท่อเมนให้ช่างประมาณการ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ตามที่วัดคือวางท่อ ๒ นิ้ว ขยายออกมาอีกนะ
ครับ ก็เหมือนบ้านปุาเปูงนะครับ เงินเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาทก็คืนหลวงไปนะครับ  ตอนนี้ผมก็ก าลังปรับแบบอยู่นะ
ครับ ท าเรื่องขอใช้เงินเหลือจ่ายซึ่งเป็นอ านาจของผู้ว่าที่จะให้หรือไม่ให้นะครับ คงจะไม่มีปัญหานะครับ เราก็ตั้งความหวัง
ไว้เหมือนกันนะครับ ส่วนท่านโสพินเรื่องกล้องวงจรปิด (CCTY) เวลาเราจะใช้งานมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับ ๒ ตัว ที่อยู่
แยกบ้านหนองแวงห้วยทรายไปเอาอะไหล่ยังไม่ได้เลยนะครับ กับอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ช่วงสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พอเวลามีเหตุกับใช้งานไม่ได้หน้าบ้านพ่อก้อน อีก ๒ ตัว ที่บ้านดอนหันก็กลางวันชัดเจน เวลากลางคืนมันเป็นกล้อง
อินฟราเรดเห็นแต่แสงไฟรถทะเบียนเห็นไม่ชัดเจน เพราะว่าไฟแสงสว่างของเราตรงจุดตั้งกล้องน้อยแสงสว่างไมเพียงพอ 
วันนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจมาขอดูกล้องที่เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ชนแล้วหนีบ้านหนองม่วงตายนะครับ 
แถวบ้านสมอซาวนะครับตอนนี้ทาง อบต.แวงน้อย ได้แจ้งผู้รับจ้างได้รับทราบแล้วนะครับ ผมก็จะเร่งรัดให้นะครับ ผมก็
จะประสานขอไฟฟูากับหัวหน้าไฟฟูาให้มีแสงสว่างเพ่ิมข้ึนตรงจุดที่เราติดตั้งกล้องครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – ก็อยู่วาระอ่ืนๆนะครับ ทางโรงเรียนหนองแขมอีโล ท่านผอ.โรงเรียน
ฝากถามมานะครบั ท่านยังไม่ท าหนังสือมานะครับแต่บอกว่าขยะโรงเรียนมันเยอะกว่าบ้านนะครับ ท่านถามว่าที่บ้านเก็บ
ยังไงผมก็บอกว่าปีละ ๑๒๐ บาท และร้านค้าปีละ ๒๔๐ บาท ท่านก็ถามว่าถ้าหากว่าทางโรงเรียนจะให้เข้ามาเก็บจะให้
เสียยังไงครับ ท่านก็ฝากถามมานะครับ ทุกวันนี้เราเก็บในเขตบริการของเราทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เราไม่ได้เก็บทุกโรงเรียนใช่
ไหมครับ ผมก็อยากจะขอรายละเอียดแล้วผมก็จะไปคุยในท่านผอ.ฟังนะครับ ค่าเก็บขยะตามโรงเรียนนะครับ เรื่องที่ ๒. 
ปัญหาของโครงการงานที่ผ่านมาทีผู่้รับเหมามาท าถนนที่ช ารุดน้ าเซาะยก ตัวอย่างน้ าเซาะขาดอยู่ในห้วงที่ผู้รับเหมาอยู่ใน
สัญญาจ้างแจ้งไปแล้วนะครับ แต่ทุกวันนี้ชาวบ้าน ฝากมาถามผมว่าเขาจะเข้ามาท าให้เราไหม เพราะว่าถาม ผอ.กองช่าง 
บอกว่าได้แจ้งไปแล้วนะครับ ถ้าเขาไม่มาท านะครับเราจะท ากันยังไง ผมก็เรียนถามท่านเลขาฯนะครับ  
 นายพรจิต  สนอุป  สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ ๑๑ -  เรื่องการปรับเกรดหลังฤดูเก็บเกี่ยวคือครั้งที่ผ่านมา การ
ปรับเกรดมาช้าเกินไปนะครับ เขาเกี่ยวข้าวเขาใช้รถเก่ียวข้าวนะครับ ทางบ้านผมจะเป็นเส้นทางเกษตรกรรมที่มีข้าวเยอะ
มากนะครับ  เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเยอะนะครับ มันเป็นเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อแต่ก็มีชาวบ้านใช้ถนน
เส้นทางนี้ ถามว่าท าไมไม่ปรับเกรดถนนให้หน่อยนะครับ รถวิ่งล าบากมากนะครับ พอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็ไปปรับ ผมก็
โดนว่านะครับ มาปรับอะไรตอนนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไง ถ้าไม่มีฝนตกเราปรับก่อนได้ไหมครับ ผมก็อยากให้ปรับเกรด
ก่อนการเก็บเก่ียวข้าวนะครับ ขอบคุณครับ 

   นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ -เชิญท่านเลขาฯครับ 
        นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – เรื่อง ขยะของโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ยังไม่มีหนังสือแจ้งเรา
เข้ามานะครับ ในส่วนของการเก็บเฉพาะโรงเรียนที่เราเข้าไปเก็บของโรงเรียนแวงน้อยศึกษานะครับ ในโรงเรียนอ่ืนๆไม่มี 
โรงเรียนบ้านกุดรูก็ขอความอนุเคราะห์ขอถังขยะไปไว้รองรับขยะและก าจัดเองนะครับ โรงเรียนบ้านดอนหันก็เหมือนกัน 
 



-๑๓- 
 

ก าจัดเองนะครับ มีเฉพาะโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เดือนละ ๒๐๐ บาท แต่ทีนี้โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลเราต้องไป
ส ารวจว่าขยะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ เรื่อง ประปาบ้านโนนขี้เหล็กก็ไม่มีปัญหานะครับ เรื่องปรับเกรดช่วงที่ท าการ
เสนอโครงการไปท าตอนไหนก็มีฝนมาทุกทีพอมาท าตอนนี้ผู้รับเหมาก็งานเยอะมากนะครับ ถ้าผู้รับเหมาที่มีคุณภาพคนก็
อยากได้นะครับ เรื่องการเก็บขยะจะเปลี่ยนแผนของการเก็บขยะหลังปีใหม่ ๒๕๖๐ เดี่ยวผมจะให้นักพัฒนาชุมชนท า
หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งให้ท่านสมาชิกและผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบอีกครั้งนะครับ ในส่วนที่ท่านวิเชียรสอบถามผู้รับเหมา
ก็อยู่ในช่วงการรับประกันงานขั้นตอนนะครับ ถ้ามีงานช ารุดจากการใช้งานปกติถ้าไม่มีอุทกภัย  วาตภัย ไปท าลายหรือมี
เหตุอ่ืนๆ ไปท าให้เสียหายหรือรถสิบล้อบรรทุกน้ าหนักเกินไปวิ่งบนถนนนะครับ ถ้างานช ารุดใช้การปกติเขาต้อง
รับประกันผู้รับเหมาต้องมาด าเนินการให้นะครับ เมื่อเราไปตรวจว่าช ารุดผิดปกติหรือบกพร่องให้แจ้งมาที่ อบต. อบต.ก็
จะแจ้งให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้มาแก้ไขงานภายใน ๗ - ๑๕ วัน ตามที่เราก าหนดนะครับเราก็จะแจ้ง ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
ส่วนใหญ่เราจะมีกติกาแจ้ง ๓ ครั้ง เพ่ือไม่ให้เขาไปต่อสู้อยู่ในชั้นศาลได้นะครับ ว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้ง การแจ้งจะต้อง
ลงทะเบียนตอบรับด้วยนะครับ ถ้าแจ้ง ๓ ครั้งแล้วยังไม่มาเราสามารถแจ้งอายัดเงินไม่จ่ายเงินจากหลักประกันได้นะครับ 

      นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯครับ 
          นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.  – ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ เมื่อวานผมก็ได้เข้าร่วม
ประชุมเรื่องเทศกาลปีใหม่เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุก็จะมีการตั้งด่านที่หน้า อบต.เหมือนทุกปีนะครับ ผมก็ฝาก อปพร.ที่
อยู่เวร ๑๒ ชั่วโมงเป็นต้นไป ผลัดละ ๒๐๐ บาท เหมือนเดิมนะครับและก็มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเข้าเวร
ด้วยนะครับ ผมก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกบอกลูกหลานทุกท่านด้วยนะครับ เมาแล้วไม่ขับนะครับ ผมก็ได้รับประสานจาก
นายอ าเภอเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ าท่านปลัดก็บอกให้เลือกโคกท าเลตลาดใต้ให้ ผอ.กองช่างไปประมาณการไม่น้อยกว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทคงจะได้งบประมาณมาขุดลอกนะครับ ท่านนายอ าเภอก็มองเห็นความส าคัญนะครับ ผมก็เป็นห่วง
เรื่องเก่ียวกับรอยต่อของถนนคอนกรีตที่มีการก่อสร้าง เช่น บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ รอยต่อของถนนเริ่มเป็นลอยนูนมัน
ไม่เรียบบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ นะครับ ผมก็อยากขอให้ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยตรวจดูร่วมกันให้งานเรียบร้อยด้วย
นะครับ และอยากให้ท่านสมาชิกก าซับกับผู้รับเหมาด้วยนะครับ ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกนะครับช่วยดูแลช่วยกันครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น .- 
 

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

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

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

                    

 
 



-๑๔- 

 

(ลงชื่อ)    วิเชียร  ดวงจุมพล                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)     สุพจน์  ทิพวัฒน์                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุ่น                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


