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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยสำมัญที ่๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันจันทร์  ที่  ๒๓  สงิหำคม  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
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นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายเสมือน  นาอุดม 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายสม  นาแพง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา           
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายสมคิด  ข าโพธิ์ 
นางกนกนาถ  จันทร์สี 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายบุญยม  หนูนา 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 

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

สุวรรณ์  นาอุดม 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ดุสิต  มูลหล้า 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
ไสว  ศรีอุ่น 
เสมือน  นาอุดม 
นิรดาพร  ปัสสา 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สุริยา  ศรีกุฏ 
สม  นาแพง 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา           
นนทกานต์  นาอุดม 
สมคิด  ข าโพธิ์ 
กนกนาถ  จันทร์สี 
สมพร  บุญประสพ 
บุญยม  หนูนา 
นราศักดิ์  พิมสาร 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สถิตย์  อันนารี 
จ านงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มำประชุม 
๑.นายบุญถัน  นาอุดม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 



 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖. นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

๑๐. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 -เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๑ คนครบ
องค์ประชุม 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาฯ   

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ ระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมฯ ขอมอบหมายให้ท่านเลขาสภา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านในวาระนี้มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ครับ 

เรื่องที่ ๑ แจ้งสถานการณ์ในการด าเนินงานช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ในต าบลแวงน้อย ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับ
เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งออกมอบ ๓ ครั้ง 
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕๙ ราย,วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ ราย และเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๔ ราย รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๕ ราย ในส่วนผู้ที่ติดเชื้อที่เข้าศูนย์พักคอยของต าบลแวงน้อย ที่โรงเรียนแวง
น้อยศึกษา ณ ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยอยู่จ านวน ๘ ราย ซึ่งเราก็ได้ให้ความช่วยเหลืออาหารทุกมื้อครับ ซึ่งจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อมี
จ านวนลดลงตามสถานการณ์ยังไม่มีเพ่ิมครับ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ได้ยินข่าวเรื่อยๆครับว่าจะมีพ่ีน้องประชาชนหลาย
หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ หรือพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้ออยากกลับบ้านเพ่ือมารักษา ก็แจ้งมาส่วนใหญ่จะมีรถไปรับ แต่
ของศูนย์เราไม่มีรถส าหรับไปรับผู้ป่วยครับ แต่ถ้ามีความประสงค์มาที่รักษาตัวที่บ้านก็ให้แจ้งมาที่ผู้น าและก็น าผลการ
ตรวจว่ามีเชื้อข้ึนมาหรือไม่ แล้วก็เข้าพักท่ีศูนย์พักคอยของเราได้เลย โดยแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นเรื่องแนวทางเรื่อง 

-๓- 

ของการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน และการประชุมครั้งที่แล้วก็มีสมาชิกสภาฯของเราที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าประชุมด้วยก็
สบายใจได้และไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะได้ไปตรวจแล้วตอนนี้ได้กักตัวให้ครบ ๑๔ วันครับ เพราะเป็นผู้เสี่ยงสูงไป
สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดยตรงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยตรงก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงจะต้องประเมินตัวเองและก็รับผิดชอบ
ตัวเองว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจะต้องรักษาสถานภาพตัวเองไว้อย่าให้ไปแพร่ระบาด ส าหรับอาทิตย์ที่แล้วก็มีเคสตัวอย่าง
ก็คือสภาเทศบาลต าบลมัญจาคีรี ผมไปตรวจงาน LPA ที่ชนบทเขาก็แจ้งว่าสภาฯ มัญจาคีรี ก็มีผู้ติดเชื้อติดเชื้อเข้าประชุม 
๑ คน ทั้งหมดที่เข้ารวมประชุมในวันนั้นต้องถูกกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งเราก็คงไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น  เป็นคลัสเตอร์ต้องกัก
ตัว ๑๔ วันเพ่ือรอดูผลครับ เพราะถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงครับ ก็ขอฝากครับในช่วงนี้สถานการณ์รอบตัวเราในอ าเภอเราก็จะ
ได้ยินหลายๆแห่งว่าเป็นคลัสเตอร์เกิดขึ้นสูงอย่างเช่นที่ต าบลท่านางแนว ซึ่งเกิดจากผู้ที่ติดเชื้อมากักตัวแล้วไม่ยอมกักตัว
ไปทั่วทุกหนแห่งไม่ยอมท าตามกฎกติกา จึงเป็นปัญหาสมาชิก อบต.ท่านางแนวก็ติดเชื้อ ๑ คน นี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
ครับ ส าหรับผู้ที่ถูกกักตัวแล้วไม่ยอมกักตัวพอติดแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลอ่ืน ตอนอยู่กรุงเทพป่วยอยากกลับบ้าน โทร



มาบอกผู้บ้าน บอก อสม. ว่าอยากกลับมาอยู่บ้านขอร้องให้ช่วยหาสถานที่กักตัวให้หน่อย แต่เมื่อกลับมาแล้ว ก็โวยวายว่า
สถานที่ไม่ดี ไม่อ านวยความสะดวก ส่งอาหารไม่ตรงเวลา  ศูนย์ดูแลไม่ดีบ้าง นี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นหลายแห่งๆ 
ไม่ใช่แค่ของเราที่เป็นปัญหา เหมือนกับว่าเราก็ต้องมาแบกภาระนี้ก็เป็นปัญหาหลายแห่งเห็นระดับประเทศทางส่วนกลาง
ทางจังหวัดในกรุงเทพผู้ป่วยลดลงแต่ในระดับพ้ืนที่ต่างจังหวัดเพ่ิมขึ้นเพราะคนหนีขึ้นมาอยู่ต่างจังหวัด นี้คือปัญหาที่
เกิดข้ึนในท้องถิ่น เรื่องแจ้งเพื่อทราบคงจะมีเพียงเท่านี้ครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบว่าจะแก้ไขส่วนไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้รับรองรายงาน
การประชุมฯ ครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๑ เสียง 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑ : พิจารณาญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ เชิญท่านเลขาฯครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - ส าหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่ ๑ : พิจารณา
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ท่านนายกได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยพิจารณาโอนงบประมาณโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการฝังกลบบ่อขยะต าบลแวงน้อย  

โดยปรับขุดดันขยะลงบ่อขยะพร้อมน าดินถมขยะเดิม ขนาด กว้าง ๘๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ถมดินสูง ๑.๐๐ ม. 
ปริมาตรดินถม ๙,๖๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับตกแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบก าหนด  

ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ขออนุมัติโอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓๓๑,๐๐๐ บาท 
 
 

-๔-  

ค าชี้แจงงบประมาณ สืบเนื่องจากปัจจุบันเราได้ด าเนินการขุดบ่อขยะใหม่ใกล้ตรงจุดเดิมซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จประมาณต้นเดือนหน้าหลังจากด าเนินการเสร็จเราก็จะให้น าขยะไปทิ้งที่บ่อใหม่ส่วนบ่อเดิมที่มีขยะอยู่ก็จะ
ด าเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อยโดยปรับขุดดันขยะลงบ่อขยะพร้อมน าดินถมขยะเดิมสูงประมาณ ๑ เมตร จากนั้นก็จะ
จัดท าโครงการปลูกต้นไม้บริเวณบ่อขยะเดิมที่เราถมเรียบร้อยแล้วเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับต าบลเราแต่เราไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพ่ือด าเนินการ  

๒.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

๑.ประเภทโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดย 
- ติดตั้งผนังห้องโถงด้านทิศเหนือ เป็นโครงเหล็กถัก เหล็กขนาด ๑˝x ๑˝ ถักตาข่ายพร้อมติดแผ่นเหล็กถักขนาด ๑/๑๖ 
มม. สูงจากพ้ืน ๑ เมตร คิดเป็นพื้นที่ติดตั้งไม่น้อย กว่า ๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบก าหนด 
- เทคอนกรีตเสริมเหล็กลานซักล้าง ด้านหลังอาคาร หนา ๐.๑๐ ม. ขนาดพ้ืนที่  คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.ม 
รายละเอียดตามแบบก าหนด 
- เทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร สนามเด็กเล่น หนา ๐.๑๐ ม. ขนาดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 
- ก่ออิฐปิดประตูช่องก าแพง ขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๒ เมตร จ านวน ๑ ช่อง 

ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ขออนุมัติโอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท 



ค าชี้แจงงบประมาณ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากโรคระบาด โควิด-๑๙  เหมาะแก่การ
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราให้ดี มีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย โดยจะปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  ติดตั้งผนังห้องโถงด้านทิศเหนือเป็นโครงเหล็กถัก เพ่ือ
ความแข็งแรงเนื่องจากของเดิมเป็นไม้ระแนงเริ่มผุพังแล้ว  เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้เป็นลานส าหรับซักล้าง
ด้านหลังอาคาร เทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารสนามเด็กเล่นเนื่องจากเวลาฝนตกมีน้ าท่วมขัง และก่ออิฐปิดประตู
ช่องก าแพงด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีทางเข้าทางด้านหน้าทางเดียวเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและทรัพย์สินของ
ศูนย์ฯ 
  ๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดย  

เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ ม. ขนาดพ้ืนที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบก าหนด 
 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขมระหว่างก าแพงกับถนนลาดยางชนบท
ทางเข้าบ้านหนองแขม เป็นพื้นดินพ้ืนที่เวลาฝนตกมามีน้ าขังดินโคลนตมผู้ปกครองที่มารับส่งเด็กล าบาก 

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๕๔๔,๐๐๐.- บำท (ห้ำแสนสี่หม่ืนสี่พันบำทถ้วน) 
โดยจะขอโอนลดจากโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการหรือไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย 
 

-๕- 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณท่ีอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวดรำยจ่ำยอ่ืนๆ 
ประเภทโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณท่ีอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.๐๐ บาท 
ประเภทโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณท่ีอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.๐๐ บาท 
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวดรำยจ่ำยอ่ืนๆ 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
งบประมาณท่ีอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวดรำยจ่ำยอ่ืนๆ 
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



งบประมาณท่ีอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.๐๐ บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด ๕๔๔,๐๐๐.- บำท (ห้ำแสนสี่หม่ืนสี่พันบำทถ้วน) 
ระเบียบ/กฏหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณาครับ        
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือสงสัยจะสอบถามไหมครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ส าหรับ
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการก็เป็นเรื่องดีที่ทางฝ่ายงบประมาณ 
หรือฝ่ายบริหารได้มาจัดสรรเป็นรายการใหม่ที่เป็นประโยชน์ในพ้ืนที่ เช่น การฝังกลบขยะบ่อขยะ ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย ์ให้ลูกหลานเราได้รับความสะดวก ปลอดภัย ผมเห็นด้วยนะครับ 

-๖- 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกไหมครับถ้าไม่มี
ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯครับ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๒๑ ท่าน)  

มติที่ประชุม -  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒๑  เสียง 
  ไม่อนุมัติ จ านวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน  ๐  เสียง  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นะครับ ต่อไป เรื่องที่ ๒ : พิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๑) ข้อ ๕๙ ข้อ ๑๙ เชิญท่านเลขาครับ 

  นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - เรื่องที่ ๒ : พิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส าหรับญัตตินี้น าเข้าบรรจุวาระเพ่ือขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
เป็นโครงการที่คาดว่าจะด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ เพราะก่อสร้างตามแบบที่ อบต.แวงน้อย ก าหนด ไม่มีแบบ
มาตรฐานจะต้องจ้างวิศวกรเขียนแบบและรับรองแบบให้แล้วจึงจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงท าให้การด าเนินล่าช้า คาด
ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ และเป็นโครงการที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้
อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมาอีก ๓ โครงการคาดว่าจะด าเนินการไม่ทัน จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ตาม
ระเบียบ กฏหมาย ก าหนด มีดังนี้ครับ 
๑.แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
๑. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย งบประมำณ ๔๐๐,๐๐๐.-บำท  

- ก่อสร้างห้องน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย งบประมำณ ๕๐๐,๐๐๐.-บำท 

-ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อยก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  งบประมำณ ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บำท  



-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐  เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔.โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย งบประมำณ ๑,๗๗๐,๐๐๐.-บำท  

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยเปลี่ยนโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคาเป็นเม
เทิลชีทและฝ้าเพดานปริมาณขนาดพื้นที่ไม่ต่ ากว่า ๔๔๘ ตารางเมตร พร้อมต่อเติมอาคารพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๑๔๘ ตาราง 
 

-๗- 

เมตร และจัดท าระบบไฟฟ้าใหม่หมดทั้งอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕. เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำ K)  งบประมำณ ๕๐,๐๐๐.-บำท  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ส าหรับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
๒.แผนงำนเคหะและชุมชน งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน 
ประเภทค่ำปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
๑.โครงกำรฝังกลบบ่อขยะต ำบลแวงน้อย  

-โดยปรับขุดดันขยะลงบ่อขยะพร้อมน าดินถมขยะเดิม ขนาด กว้าง ๘๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ถมดินสูง ๑.๐๐ ม. 
ปริมาตรดินถม ๙,๖๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับตกแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบก าหนด งบประมำณ ๓๓๑,๐๐๐ 
บำท   
๓.แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
๑. โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน 
 - ติดตั้งผนังห้องโถงด้านทิศเหนือ เป็นโครงเหล็กถัก เหล็กขนาด ๑˝x ๑˝ ถักตาข่ายพร้อมติดแผ่นเหล็กถักขนาด 
๑/๑๖ มม. สูงจากพ้ืน ๑ เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ติดตั้งไม่น้อย กว่า ๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบก าหนด 
 - เทคอนกรีตเสริมเหล็กลานซักล้าง ด้านหลังอาคาร หนา ๐.๑๐ ม. ขนาดพ้ืนที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.ม 
รายละเอียดตามแบบก าหนด 
 - เทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร สนามเด็กเล่น หนา ๐.๑๐ ม. ขนาดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.
ม. รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 
 - ก่ออิฐปิดประตูช่องก าแพง ขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๒ เมตร จ านวน ๑ ช่อง 
 งบประมำณ ๑๗๓,๐๐๐ บำท 
๒. โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแขม  

-เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ ม. ขนาดพ้ืนที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบก าหนด 
 งบประมำณ ๔๐,๐๐๐ บำท 

รวมขออนุมัติกันเงินงบประมำณ จ ำนวน ๔,๘๖๔,๐๐๐.-บำท 
จึงน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯต่อไปครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือสงสัยจะสอบถามไหมครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ผมขอ

สอบถามครับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ใช้งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐.-
บาท และโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ใช้งบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณต่างกัน ผมอยากทราบว่าเราซ่อมท าไมใช้เงินเยอะกว่าการก่อสร้างขอสอบถามครับ 

 



 
-๘- 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - ส าหรับโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เราจะก่อสร้างเป็นลักษณะหอประชุมเป็นอาคารใหม่ อาคารโล่ง มีเวที ขนาดกว้าง 
๑๒.๐๐  เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตรก่อสร้างใหม่อยู่ข้างๆโรงจอดรถใช้ชื่อว่าอาคารอเนกประสงค์เพราะสามารถใช้อาคารจัด
กิจกรรมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประชุมฯ หรือจัดงานต่างๆเช่นวันเด็ก วันผู้สูงอายุ เป็นต้น  ส่วนโครงการที่ ๔ โครงการ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นการปรับปรุงอาคารที่เราท างานอยู่ชื่อของอาคารคือ
อาคารอเนกประสงค์อยู่แล้ว จะเปลี่ยนโครงหลังคา เปลี่ยนหลังคาเป็นเมเทิลชีทและฝ้าเพดานปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ า
กว่า ๔๔๘ ตารางเมตร พร้อมต่อเติมอาคารพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๑๔๘ ตารางเมตร และจัดท าระบบไฟฟ้าใหม่หมดทั้งอาคาร 
ราคาเป็นไปตามที่วิศวกรออกแบบมาให้ครับ 
 นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ครับ โครงการที่
อยู่ในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการที่ผ่านมาผมอยากทราบว่าติดขัดตรงส่วนไหน ชาวบ้านก็ถามมา ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ท่านสมาชิกทุกท่านก็ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในส านักงานของเราและอนุมัติงบประมาณให้สร้าง 
ส าหรับเรื่องรั้วที่ตั้งอยู่ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ผมอยากให้ท าให้ดีเลยเป็นหน้าเป็นตาส านักงานเราก็อยากฝากไว้ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติที่ ไม่ได้
ด าเนินการที่ผ่านมาเพราะการออกแบบเขียนแบบต้องรอจ้าง ก็คงไม่ทันในปีงบประมาณแต่เมื่อได้กันเงินไว้แล้วผมก็จะได้
เร่งรัดเพ่ือเป็นผลงานของท่านสมาชิกทุกท่านในชุดนี้ ส่วนเรื่องรั้วก็สภาพเดิมเก่าข้ึนสนิมผุพังมีทั้งหมด ๕๒ ช่อง สร้างเป็น
ก่ออิฐเซาะร่องด้านบนเป็นอิฐโปร่ง เป้าหมายคือป้องกันแนวเขต อบต.เราขอบเขตจะอยู่ด้านหลังบ้านเขาเป็นส่วนใหญ่
ถึงแม้จะท าให้สวยงามก็ไม่ได้โชว์ก็จะสร้างเพียงให้เป็นแนวเขตที่ชัดเจน ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอให้ฉาบปูนทาสีก็จะให้
ช่างออกแบบเพิ่มเติมในแบบแปลนครับ 

นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมอยากสอบถามโครงการที่ ๕. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ส าหรับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เงินส่วนนี้เบิกจ่ายอย่างไรครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ- ส าหรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นค่าแปรผันงบลงทุน 
ซึ่งเดี๋ยวนี้สัญญาจ้างเขาให้ท าสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K กรณีมีเหตุการณ์แปรผัน จากราคาน้ ามันบ้าง อุทกภัยบ้าง 
หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดการขาดทุนผู้รับจ้างได้ขอมาทาง อบต.ส่วนการเบิกจ่ายต้องได้รับการอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลางก่อน อบต.ถึงจะจ่ายได้ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกไหมครับถ้าไม่มี
ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯครับ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๘ รายการ งบประมาณ ๔,๘๖๔,๐๐๐ บาท ตามท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ 
(สมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๒๑ ท่าน)  

มติที่ประชุม -  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๒๑  เสียง 
  ไม่อนุมัติ จ านวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน  ๐  เสียง  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ต่อไป เรื่องที่ ๓ : พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  วาระที่ ๒ แปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

-๙- 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๓  :  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันนี้เป็นวาระการแปรญัตติซึ่งตามที่สภาเราได้ผ่านวาระที่ ๑ รับหลักการร่าง



ข้อบัญญัติฯไปแล้วเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯก าหนดวันยื่นแปร
ญัตติระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สถานที่ยื่นค าแปรญัตติคือห้องกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมาชี้แจง
และก็ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ที่แปรญัตติมาชี้แจง ได้เชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้จัดส่งรายงานให้ท่านประธานสภาฯ  ท่านประธานสภาฯก็ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบ ส าหรับระเบียบเกี่ยวกับการแปรญัตติในวาระที่ ๒ นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันก าหนดใน ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่
สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือ
บกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นใน
การพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่
สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ผมก็ขอแจ้งรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ครับ แผนงานบริหารทั่วไป มีผู้แปรญัตติครับ  
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 
๓ วัน คือวันที่ ๑๖,๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้มายื่นค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้มาชี้แจงในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว และได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อยที่ได้ยื่นค าแปรญัตติไว้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมา
ชี้แจงแล้วเมื่อ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ได้มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๔ ข้อ และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมและมี
มติ ดังนี้ 

 
 

-๑๐- 

ข้อ ๑ นายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒  
ได้ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประเภทโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ตั้งไว ้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร/ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย/พนักงานส่วนต าบล/กลุ่มผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้บริหารสถานศึกษา/กลุ่มอาชีพ และผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน ๑๒,๐๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมนอกสถานที่ ๑๘๘,๐๐๐.-บาท (ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ย)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ



ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 ขอแปรตัดลด  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประเภทโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ตั้งไว ้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับผู้แปร  จ านวน  ๓  ท่าน คงไว้ตามร่างเดิม จ านวน  ๑   ท่าน 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านส ารอง  ปัตตาทานัง ครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมนายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  ประเภทโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ 
๒๐๐,๐๐๐.-บาท ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และได้สงวนค า
แปรญัตติไว้ ผมมีประเด็นที่ยังสงสัยอยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง เนื่องจากขณะนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโรค
ระบาดทั้งคนและสัตว์ ปัญหาภัยแล้ง โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะพัฒนาบุคลากร แต่ปีนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป 
สถานที่ศึกษาดูงานก็ไม่เปิดให้บริการ ธุรกิจทุกประเภทอยู่อย่างล าบาก  ฉะนั้นขอให้เพ่ือนๆสภาฯได้พิจารณาส่วนตัวผม
เห็นว่าปีนี้ควรงดไว้ก่อนครับจึงขอแปรตัดลดครับ แต่ทั้งนี้กระผมขอทราบรายละเอียดก่อนครับ ถ้าทางฝ่ายบริหารชี้แจง
แล้วมีเหตุมีผลเพียงพอกระผมก็จะขอถอนญัตติครับ 

นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมเห็นด้วยนะครับเพราะปีนี้เราเกิดโรคระบาดจาก โควิด-๑๙ ไม่น่าจะได้ด าเนินโครงการ และถ้าตัดงบประมาณ
ออกไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท ฝ่ายบริหารก็สามารถโอนไปงบกลางได้ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  - ครับส าหรับโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  
๑๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้เราตั้งตามระเบียบยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
 

-๑๑- 

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ในการพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ มีการศึกษาดู
งาน จากข้อมูลที่ผ่านมา เมื่อปี ๒๕๖๒ เราไปอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัด อุบล,บุรีรัมย์ จ านวน ๒ วัน เป้าหมาย
โครงการจ านวน ๑๐๐ คน เราตั้งงบประมาณไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๗,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม 
๑๒๗,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ เราไปอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัด เชียงใหม่,ล าปาง จ านวน ๕ วัน เป้าหมายโครงการ
จ านวน ๕๐ คน เราตั้งงบประมาณไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท แต่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๔,๖๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๔,๖๐๐ บาท 
ในปี ๒๕๖๔ เราตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาดเราโอนไปเพ่ิมไว้ที่เงิน
ส ารองจ่ายทั้งหมดเนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย ได้น าเงินในส่วนนี้ไปตั้งไว้เพ่ือด าเนินการศูนย์พักคอย ปีต่อไป
เราก็ไม่รู้สถานการณ์เป็นอย่างไปถ้าด าเนินการได้เราก็ด าเนินการ ถ้าด าเนินการไม่ได้เราก็จะโอนไปใช้ในโครงการที่จ าเป็น
เหมือนปีนี้ ที่ท่านสมาชิกบอกว่าถ้าตัดแล้วก็ไปโอนไปไว้ในงบกลางไม่ได้นะครับถ้าตัดแล้วก็ตัดเลยครับ 
            นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ที่ผมได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประเภทโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมได้ฟังรายละเอียดที่ท่านเลขาได้ชี้แจงแล้ว ผมเข้าใจก็ขอถอนญัตติคงไว้ตามร่างเดิมครับ 



นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - เมื่อท่านสมาชิกสภาฯผู้ขอแปรญัตติขอถอนญัตติก็คงไว้ร่างเดิมนะครับ
ไม่มีการลงมติครับต่อไป เชิญท่านเลขาครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน แผนงานบริหารทั่วไป มีผู้เสนอขอแปรญัตติอีกหนึ่งท่านครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ข้อ ๒ นายบุญยม  หนูนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐.-บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ขอแปรตัด  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
 แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน  
ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐.-บาท  

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับผู้แปร  จ านวน  ๐   ท่าน คงไว้ตามร่างเดิม จ านวน  ๔  ท่าน 
นายบุญยม  หนูนา สมาชิกสภาฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านบุญยม  หนูนา ครับ 
นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

นายบุญยม  หนูนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๓ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป  

 
-๑๒- 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐.-บาท ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุมัติจ่าย  ๒๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท กระผมอยากทราบว่าเงินค่าเช่าบ้านนี้มีการเบิกจ่ายอย่างไร มีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความเหมาะสมของการเบิกจ่ายในส่วนนี้หรือไม่ เพราะเท่าที่ผมทราบมาก็มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่เราไม่กี่คนที่ขอเบิก เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพ้ืนที่ และอีกอย่างค่าเช่าบ้านในเขตพ้ืนที่เราส่วนใหญ่ก็ไม่
น่าจะแพงประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐,๐๐๐ บาทก็น่าจะเพียงพอเบิกจ่ายครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ- มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผู้แปรหรือ
สนับสนุนในร่างเดิมเรียนเชิญครับ เชิญท่านส ารองครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เป็นการเรียนถามนะครับ ส าหรับค่าเช่าบ้านเจ้าหน้าที่ท่านไหนที่มีสิทธิ์ การเบิกจ่ายขั้นตอนเป็นอย่างไร อัตราการเบิก
เป็นอย่างไร ก็ขอสอบถามเพราะท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านก็จะได้ท าความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ส าหรับแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐.-บาท  
ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  ๒๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท ฐานอ านาจการตั้ง
งบประมาณเราตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ๑.ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ ๒ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดที่พักอาศัยให้อยู่ และ ๓ ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไป
ประจ าส านักงานใหม่ ในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านนั้น มี ๓ ประเภท ได้แก่ ๑ เช่าบ้าน ๒ เช่าซื้อบ้าน ๓ ผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือ
ช าระราคาบ้าน (ซื้อบ้าน/ปลูกสร้างบ้าน) ส่วนการเบิกนั้นก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ และเบิกตาม
อัตราค่าเช่าบ้านตามที่ระเบียบก าหนด ที่เราตั้งงบประมาณไว้จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท นั้นเนื่องจากข้อมูลปัจจุบันแผนงาน
บริหารทั่วไปเรามีข้าราชการที่เบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้ออยู่จ านวน ๑ คน คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งได้รับอัตรา



เงินเดือนขั้นที่ ๑๒.๕ - ๒๐.๕ ระดับช านาญการ เบิกได้จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือนก็ ๖๐,๐๐๐ บาท เราตั้งตามที่เรา
จ่ายจริง ณ ปัจจุบันครับ 
           นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านเมื่อ
ได้ฟังหลักการและเหตุผลการตั้งงบประมาณฯ ที่ทางท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจง ผมก็ขอถอนญัตติครับ คงไว้ตามร่างเดิมครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เมื่อท่านสมาชิกสภาฯผู้ขอแปรญัตติขอถอนญัตติก็ไม่มีการลงมติ คงไว้
ตามร่างเดิมครับต่อไป เชิญท่านเลขาฯครับ  
           นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ต่อไปนะครับ แผนงานรักษาความสงบภายใน ไม่มีแปรญัตติ แผนงานการศึกษา ไม่มีแปรญัตติ แผนงานสาธารณสุข 
ไม่มีแปรญัตติ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่มีแปรญัตติ แผนงานเคหะและชุมชน  ไม่มีแปรญัตติ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ไม่มีแปรญัตติ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีท่านสมาชิกสภาฯขอแปรญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
         นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ข้อ ๓  นายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 

-๑๓- 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบลแวง
น้อย  ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เช่น ๑.ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ๒.ค่าอุปกรณ์กีฬา จ านวน 
๗,๐๐๐ บาท ๓.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๔.ค่าถ้วยรางวัล จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ๕.ค่าเงิน
รางวัล จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๖.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ๗.ค่าจ้างเหมาท าอาหาร จ านวน 
๑๕,๐๐๐ บาท ๘.ค่าประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ๙.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงจ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
๑๐.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ย) ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
 ขอแปรตัด  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบลแวงน้อย ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท  

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับผู้แปร  จ านวน  ๔   ท่าน คงไว้ตามร่างเดิม จ านวน  ๐  ท่าน 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาฯผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านส ารอง  ปัตตาทานัง ครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมนายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  ๓๐,๐๐๐.-บาท เหลือ 
๕๐,๐๐๐.-บาท และได้สงวนค าแปรญัตติไว้ โครงการนี้ที่ผ่านมาเราก็จะจัดเป็นประจ าทุกปีโดยใช้สนามโรงเรียนบ้าน
หนองแขมอีโล แต่ปัจจุบันการจัดแข่งขันเป็นกีฬาไมเ่ป็นการต้านยาเสพติดแล้วครับ มีการดื่มเหล้าและทะเลาะวิวาท และ



ปัจจุบันก็เกิดโรคระบาดจาก โควิด-๑๙ อยู่สถานการณ์ผมคิดว่าไม่น่าจะจัดได้ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ผมจึงขอตัด
งบประมาณลง ๓๐,๐๐๐ บาทครับ 
           นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ส าหรับแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแปรญัตติลดจ านวน
เงินที่ขออนุมัติจ่าย  ๓๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท โครงการนี้ที่ผ่านมาเราก็จะจัดเป็นประจ าทุกปีแต่ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ เป็นต้นมาเราก็ไม่ได้จัดแต่เราก็ต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือที่จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชน 
ประชาชนเสริมสร้างความสามัคคีในพ้ืนที่ ท่านส ารองก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดไม่สามารถท่ีจะแก้ไขให้หมดไป 
 

-๑๔- 

ได้ แต่เราก็ต้องตั้งงบประมาณไว้ครับถ้าไม่สามารถด าเนินโครงการได้เราก็จะโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการที่มี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เราตั้งงบประมาณไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
จัดโครงการใช้จ่ายงบประมาณไปที่ ๙๗,๔๘๕ บาท ปี ๒๕๕๙ ปีล่าสุดที่เราจัดตั้งงบประมาณไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เหมือนกันใช้จ่ายงบประมาณไปที่ ๙๕,๒๕๗ บาท ในปี ๒๕๖๕ เราก็ตั้งรองรับไว้ที่ ๘๐,๐๐๐ บาท ถ้าสถานการณ์
คลี่คลายหรือจัดได้ก็คงจะไม่เพียงพออาจจะได้โอนงบประมาณในส่วนอ่ืนมาเพ่ิมเติมครับ ก็ขอเรียนท่านสมาชิ กสภาฯได้
ทราบครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมเห็นความส าคัญของการกีฬาครับ แต่คิดว่าในปี ๒๕๖๕ ก็ยังไม่สามารถด าเนินการแข่งขันได้ครับ หรือถ้าแข่งขันได้ก็จะ
มีการดื่มสุรา ทะเลาะวิวาทอาจจะมีการบาดเจ็บ กระผมยังยืนยันขอตัดลดงบประมาณลงจาก ๘๐,๐๐๐ บาท ตัดลด 
๓๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เมื่อท่านสมาชิกสภาฯผู้แปรญัตติยืนยันตัดลดงบประมาณ ก็จะขอมติ
จากสภาฯนะครับ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท  นายส ารอง  ปัตตาทานัง ขอ
แปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท ผมขอมติครับ (สมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้อง
ประชุม จ านวน ๑๗ ท่าน)   

มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้ตัดลดงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทตามผู้แปร  จ านวน  ๑๐  เสียง 
  คงร่างเดิม จ านวน  ๗  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน  ๐  เสียง  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - สรุปมติสภาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน

กีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้ง
ไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท  ตัดลด ๓๐,๐๐๐ บำท  เหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท นะครับ ต่อไปเชิญท่านเลขาครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ต่อไปนะครับ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา มีท่านสมาชิกสภาฯ
ขอแปรญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
          นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ข้อ ๔ นายวิเชียร  ดวงจุมพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๓ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประเภทคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท  



- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือผู้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีที่ได้รับค าสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  

 
-๑๕- 

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ขอแปรตัดลดทั้งหมด  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  ๐  บาท (ศูนย์บาท) 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับผู้แปร  จ านวน  ๐   ท่าน คงไว้ตามร่างเดิม  จ านวน  ๔   ท่าน 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล  สมาชิกสภาฯผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านวิเชียร  ดวงจุมพล ครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน ผมนายวิเชียร  ดวงจุมพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๓  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐.-บาท ขอแปรตัดลดทั้งหมดครับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนี้ก็ตั้งไว้ทุกแผนงาน ผมอยากทราบว่าเงิน
ส่วนนี้ในทุกๆปไีด้เบิกจ่ายไหม การเบิกจ่ายอย่างไร ขอฟังค าชี้แจงก่อนครับ   

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ส าหรับประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จะเบิกจ่ายในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้รับค าสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่น เดินทางเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายก็จะประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะต้องได้รับครับเพราะว่าได้รับค าสั่งให้ไปราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๔ เกิดโรคโควิด ๑๙ ระบาด หลายแห่งที่จัดฝึกอบรมก็ได้ยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม 
สัมมนาออกไป เราก็ไมไ่ด้เบิกจ่ายในส่วนนี้ครับ 
           นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เมื่อได้ฟังหลักการและเหตุผลการตั้งงบประมาณฯ ที่ทางท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจงผมก็เข้าใจครับ ผมก็ขอถอนญัตติครับ 
คงไว้ตามร่างเดิมครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - เมื่อท่านสมาชิกสภาผู้ขอแปรญัตติขอถอนญัตติก็ไม่มีการลงมติครับ 
ต่อไป เชิญท่านเลขาครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ต่อไปนะครับ แผนงานการเกษตร ไม่มีแปรญัตติ แผนงานงบ
กลาง ไม่มีแปรญัตต ิครับ  

ส าหรับวาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ก็ขอสรุปนะครับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณา
รายรับ จ านวน ๔๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท รายจ่าย จ านวน ๔๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้
ตัดลดรายจ่าย จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงมีงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ รายรับ จ านวน ๔๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท รายจ่าย 
จ านวน ๔๒,๙๐๕,๐๐๐ บาท ครับ 

 
-๑๖- 



นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯใน วาระที่ ๓ 
ตามระเบียบไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เชิญท่านส ารองครับ 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน ผมขอเสนอขณะนี้เวลา ๑๒.๑๕ แล้ว เราพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วมาพิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และวาระอ่ืนๆ
ต่อครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มีท่านใดเห็นต่างจากนี้ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอให้พักรับประทานอาหาร
กลางวันและนัดประชุมฯต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.ครับ 

 -พักรับประทำนอำหำร ๔๕ นำที- 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – ประชุมต่อนะครับ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วาระที่ ๓ ลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕) การ
ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมก็จะขอมติสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑๗ ท่าน) 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน  ๑๗  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน  ๐  เสียง  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มติสภาเราก็เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้ว  ก็จะได้ด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานการ
ประชุมฯ และเสนอร่างข้อบัญญัติให้นายอ าเภอแวงน้อยพิจารณาลงนามอนุมัติต่อไปครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายจ านงค์  หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ก็จะเป็นเรื่องที่จะขอแจ้งที่ประชุม

สภาฯ ทราบครับ เรื่องแจ้งการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔  ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้น าเกณฑ์ชี้วัดขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน ๓๗ เกณฑ์
ชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ อบต. ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว
จะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน และการก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ อปท. สามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ก.ถ.) จึงขอความร่วมมี อบต. ด าเนินการบันทึกข้อมูล
ตามแบบประเมินผลจ านวน ๓ แบบ ได้แก่ แบบ อบต. ๑ แบบ อบต. ๒ - ๑ ถึง ๒ - ๖ และแบบ อบต. ๓ ลงในโปรแกรม
ระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เสนอผลการประเมิน 
 

-๑๗- 

ตนเองให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทราบและรับรองเมื่อคณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้รวบรวม
ข้อมูลการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วให้เสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทราบผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามเกณฑ์ชี้วัด และชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล และส่งผลการประเมินให้ 
ส านักงาน ก.ก.ถ. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับรองผลการประเมินแล้วจัดส่งผลการประเมินตนเองตาม
แบบติดตามประเมินผลให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลน์ที่ www.odloc.go.th ตามวิธีการที่ก าหนด และน าข้อมูล
ที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ

http://www.odloc.go.th/


องค์การบริหารส่วนต าบลตามแบบรวบรวมข้อมูล ภายหลังการจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว 
และแจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก็ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ
สภา อบต.เพ่ือทราบครับ      
 นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๓  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่านผม นายวันชัย 
ปุ้งโพธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอพูดเรื่องกู้ชีพ ครับสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไววัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ที่ระบาดในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย เป็นสาเหตุท าให้หน่วยกู้ชีพ ของ อบต.แวงน้อย ท างานงานหนักมากขึ้น 
เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อมีใครไม่สบายอยู่ในหมู่บ้านแจ้งรถกู้ชีพ ทางกู้ชีพก็จะไปรับไปส่งที่โรงพยาบาล แต่ทุกวันนี้ได้ทราบ
ข่าวว่าได้รับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ด้วยครับ เห็นนักป้องกันลงไลน์บอกอยู่เป็นประจ า และทุกวันนี้ถ้าเจ็บป่วยไม่หนัก ถ้ามีรถ
ส่วนตัวก็ขอให้ใช้รถส่วนตัวไปโรงพยาบาล เพราะว่ารถกู้ชีพของเราได้รับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -๑๙ ครับ ถึงแม้จะมีการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แต่ชาวบ้านก็ยังกลัว ท าให้หน่วยกู้ชีพของเราคนที่รับส่งอันตรายมาก และเสี่ยงมากด้วยครับ และผมก็ได้
ไปสอบถามกู้ชีพดูถึงเรื่องค่าแรง ทางกู้ชีพบอกว่าได้เท่าเดิมคือ ๒๐๐ บาทครับ จึงขอฝากให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอให้กับ
คณะผู้บริหารว่าถ้าเป็นไปได้ขอเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับคนที่เสี่ยงแนวหน้าคือหน่วยกู้ชีพของเราครับซึ่งมีไม่กี่คนหรอกครับ 
จึงอยากจะขอเพ่ิมเป็นวันละ ๓๐๐ บาท นี้คือค าขอร้องจากหน่วยกู้ชีพ เพราะว่าเห็นสภาพการแต่งกายก่อนออก
ปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ ต้องใส่ชุดป้องกันถึง ๓ ชั้นครับ ซึ่งไม่ทราบว่าจะร้อนขนาดไหนที่เดินทางไป ๒ คน 
เพราะฉะนั้นก็เห็นใจครับ ถ้าพอที่จะเพ่ิมได้ก็ขอให้เพ่ิมครับ ผมจึงขอฝากคณะท่านผู้บริหารพิจารณาด้วยครับผมขอบคุณ
ครับ   
 นายทองใบ  สมแวง  เลขานุการ นายกฯ – จะขอพูดเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ตามที่ท่าน ส.อบต. ส ารอง ปัตตาทานัง ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับขยะติดเชื้อมีพ่ีน้องชาวต าบล
แวงน้อยเกิดความหวังวิตกกันมากเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ เมื่อก่อนมีการร้องเรียน เกี่ยวกับรถรับส่งที่มีคนติดเชื้อผ่านตลาด
สดแวงน้อย ผ่านตลาดสดและก็เข้าสู่โรงเรียนแวงน้อยศึกษาและก็มีผู้ร้องเรียน เพราะเขากลัวผู้ที่ไปจับจ่ายซื้อกับข้าวพอ
เขาเห็นรถกู้ชีพ เข้าออกผ่านตลาดสด เขาก็กลัวคณะกรรมการศูนย์จึงได้ประชุม และมีการให้เปลี่ยนเส้นทาง มาเป็นเข้า
ทางบ้านหญ้าคา และอ้อมเข้าทางด้านหลังโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเข้าประตูข้างโรงเรียน เพ่ือที่จะไม่ต้องผ่านตลาดสด นี้
คือการประชุมครั้งที่แรกครับ ต่อมาก็มีการหวั่นวิตกเรื่องของขยะติดเชื้อ เกี่ยวกับผู้อยู่ที่ศูนย์ไม่ว่าอยู่โรงเรียนบ้านดอนหัน 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนแวงน้อยศึกษา หรือตามหมู่บ้าน ท่านเป็นห่วงผู้จัดเก็บขยะของ อบต.แวงน้อย ไม่ได้ไป
เก็บครับเพราะขยะติดเชื้อเขาไม่ให้เข้าไปเก็บ ส าหรับผู้จัดเก็บขยะรถของเรา มีคนหวั่นวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า อบต.แวง
น้อย หรือเทศบาลแวงน้อย น าขยะติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปทิ้งที่บ่อขยะโคกท าเลตลาดใต้ มันไม่ใช่ครับ เพราะเขามีรถจัดเก็บ
ขยะติดเชื้อโดยเฉพาะที่เขาไปรับขยะส่งไปท าลายที่ทางอ าเภอพลต้องประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องชาวต าบลแวงน้อยให้เข้าใจ 
 

-๑๘- 

ด้วยครับว่าขยะติดเชื้อไม่ได้ไปทิ้งที่บ่อขยะโคกท าเลตลาดใต้ ผู้เก็บขยะของเราก็ไม่ได้ไปเก็บแม้แต่รถสายยาวรถดูดส้วมถ้า
รู้จักว่าบ้านหลังนั้นมีผู้ติดเชื้อก็ไม่อยากจะดูดเลยครับ ต้องถามท่าน นายกฯ ดูว่ามีการใส่น้ ายาอย่างไรก่อนที่จะไปดูดครับ 
เพราะผู้ไปดูดก็เสี่ยงครับ ต้องป้องกันอย่างดีครับ มันก็เป็นปัญหากระทบหลายด้านครับ และอีกเรื่องครับเกี่ยวกับเด็กแว้น
ซึ่งทางบ้านศรีเมืองน้ าซับ เป็นเส้นทางใหม่และก็โล่งและก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งได้นัดกันไปแข่งรถ ผมมาเจอในช่วงนั้น ๒ – ๓ 
วันก่อนตอนมาจัดรายการวิทยุ และก็ได้มาแจ้งที่สถานีต ารวจก็ได้ไปถ่ายรูปและก็ได้เก็บหลักฐานไว้ว่าเด็กจากบ้านไหน
บ้าง ซึ่งมีหลายหมู่บ้านครับ จึงขอฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้ตักเตือนลูกหลานด้วยครับ  
 นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายกฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกที่เคารพอย่างสูงพร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนทุกท่านครับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เราก็ถือว่าในไตรมาสสุดท้ายที่เราต้องท างานร่วมกันและรวมกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เราได้มาร่วมร่างงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายรับร่วมกัน ครับเทียบเคียงใน ๓ ปีที่
ผ่านมาดังนั้น ก็ถือว่าในนามของคณะผู้บริหารวันนี้ท่าน นายกฯ ขอตัวไปท าภารกิจก่อนท่านจึงฝากความไว้ว่าขอบคุณ
ท่านสมาชิกท่ีได้ท างานท ากิจกรรมทุกอย่างในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและต่อๆไป ดังนั้นถือว่าในโครงสร้างพ้ืนฐานก็ดี หรือ
ว่าในทุนของสังคมก็ดี ที่เราท ามาครับที่นายกได้แถลงประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ดังนั้นถือว่าทางท้องถิ่นต้องดูแล



ก ากับให้ครบทั้ง ๔ ด้านทุกแผนงานและเม็ดเงินที่ใช้ไปทุกบาทที่ท่านสมาชิกอภิปรายมาก็ดีและให้การอนุมัติก็ดังนั้นถือว่า
เราก็ต้องมาท างานร่วมกันเพ่ือสร้างชุมชนของเราให้กินดีอยู่ดีถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะติดภารกิจที่โรคมาระบาดและงาน
บางอย่างเราก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่สามารถท าการเชิญได้ก็เนื่องจากว่าติดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโค
วิด-๑๙ อย่างที่เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเราก็ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าที่ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้ ก็ไม่ได้มี
หนังสือไปเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นถือว่า สภาฯ ได้อนุมัติให้เราใช้เงินให้ใช้
แต่เราก็ใช้เท่าที่ประหยัดเท่าที่จ าเป็นที่เราท างานร่วมกันมาอีกไม่กี่เดือนจะถึง ๘ ปีดังนั้นก็ถือว่าเราอยู่ร่วมกันและสร้าง
แวงน้อยร่วมกันและท่านเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นก าลังส าคัญที่ยิ่งที่ถ้าไม่มีท่านไม่มีเราท่านคือผู้ที่รับเบาะแสรับด้านความทุกข์
ของประชาชนมาสู่คณะผู้บริหารจัดการดังนั้นก็ทุกฝ่ายต้องประสานงานกันและท่านนายกก็ขอบคุณที่เราได้มาร่วมงานกัน
ไม่ส่วนที่ว่าจะเป็นการท างานใดๆต่างก็ทะลุเป้าของโครงการเราในการตรวจประเมินฯการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เราในด้าน กิจการสภาฯเราก็ได้คะแนนเต็มเกือบถึงร้อยครับของการบริหารจัดการไม่ว่าในส่วนทุกด้านดังนั้น
คะแนนรวมก็ถือว่าดี ท่านสมาชิกก็เป็นบทบาทที่เรามานั่งคุยนั่งท ากันอยู่ทุกวันใช่ว่าเราไม่ได้อะไรกลับบ้านแต่ว่าเราได้
ผลงานของเราและได้ตัวของเราเองเราต้องสร้างหมู่บ้านต้องสร้างชุมชนดังนั้นถือว่าเรามาท างานที่ ๑ ปีจะมี ๔ สมัยใน
การประชุมที่เราจะต้องใส่สีกากีตัวนี้ ถ้าหากท่านลาออกไปหรือหมดวาระไปแล้ว ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่ชุดตัวนี้ครับดังนั้น
ไม่ว่าท่านมีหน้าที่ ที่ดีก็ขอบคุณและหวังว่าทุกท่านก็คงจะท าหน้าที่ให้ดี อย่างที่เราเคยพึงปฏิบัติมาช่วยเหลื อในด้าน
กิจกรรม ช่วยเหลือในด้านความคิด ช่วยเหลือในด้านการบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าในด้านสังคม
มนุษย์ คือผมลงไปในการสร้างชุมชนของชุมชนสร้างบุคลากรสร้างคนก็มีคนด้อยโอกาสกว่าเราเยอะ บ้านดอนหันไปวัน
นั้นลูก ๗ คนหัวปีท้ายปี และผมก็ได้ท าเรื่องส่งพัฒนาสังคมให้ช่วยเหลือต่อไปเราไม่ได้มามองสร้างโครงการพ้ืนฐานเพียง
อย่างเดียวเรามองการเป็นอยู่ของคนด้วย มองการเป็นอยู่ของผู้ไร้ โอกาสด้วยอย่างบ้านโคกสีที่ ส่วนงบประมาณที่เราได้
จัดสรรไปให้โดยการผ่านงบประมาณของเรา ๔๐,๐๐๐ บาท ถือว่าเราก็ได้ท าการช่วยเหลือไปเหมือนกัน ในท้องถิ่นเราซึ่ง
เป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องช่วยชุมชนต้องช่วยสังคมดังนั้นท่านก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งต้องดูแลสังคมดูแลลูกบ้าน
ของตนเองเพราะว่ามันเป็นฐานต้นทุนของชีวิตของเรา เรามาอยู่ในจุดนี้ได้ก็เพราะต้นทุนชีวิตของสังคมดังนั้นก็ขอฝาก
ท่านสมาชิกทุกท่านไว้ด้วยครับ ถ้าหากในช่วงนี้มีโอกาสและก็ช่วยๆ กันครับและท่านนายกก็ฝากขอบคุณในปีงบประมาณ 
 

-๑๙- 

ที่ผ่านมาและปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่จะต้องด าเนินงานต่อไป และมีอีกเรื่องคือในส่วนบ้านดอนหัน บ้านนาจานกลับบ้าน
แวงน้อยได้เส้นทางยาวดังนั้นก็ถือว่าดีใจด้วยครับอย่างที่ผมไปตรวจงานไปดูงานแทบทุกวันชาวบ้านแถวนั้นดีใจเส้นทาง 
และได้น้ าอีกด้วยครับ ส.อบต.บุญยม หนูนา ได้มีการขยายท่อเมนไปให้ เพราะว่าจากวันนั้นผมก็สัมภาษณ์ของบ้านดอน
หัน คุ้มน้อย อยู่ว่าใช้น้ าของบ้านดอนหัน เพราะว่าน้ าของบ้านหนองแวงห้วยทรายมันมายากมันมาไกลมันไม่ถึงท้ังนี้ทั้งนั้น
ก็ นี้แหละคือผู้น าของผู้น าของหมู่บ้านผู้น าที่สุดยอดเห็นชาวบ้านเห็นทุกคนมีความต้องการ ก็ต้องช่วยเหลือเอ้ือเฟ่ือ
แบ่งปันกันดังนั้นก็ขอขอบคุณครับทางคณะผู้น าของหมู่บ้านดอนหันด้วยครับที่สร้างชุมชนขยายโอกาสให้ชุมชนและเรายัง
ต้องสร้างต่อไป และอีกส่วนหนึ่งครับนี้ก็จะเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณที่ท่าน ส.อบต.วิเชียร กล่าวมาเดี๋ยวจะ
เรื่องไปปรึกษาหารือกับท่านนายกฯ ครับ ว่าในการที่จะพิจารณาในค่าเสี่ยงภัยค่าอะไรต่าง จะขอปรึกษากับท่านนายกฯ 
อีกครั้งหนึ่งและก็จะได้ไปดูของที่ข้างเคียง ของเทศต าบลข้างเคียงว่าเขาปฏิบัติตัวอย่างไร เขามีค่าใช้จ่ายอย่างไรเพราะว่า
เราต้องอิงจากข้างเคียงด้วยและเราต้องอิงเนื้องานว่าเนื้องานเพ่ิมขึ้นขนาดไหนและก็การปฏิบัติงานเรื่องความเสี่ยงแต่ใน
เรื่องของการบริหารจัดการเพิ่มค่าครองชีพแต่ละอย่างมันก็ต้องมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้อยู่แล้วมีความ
เหมาะสมกับเนื้องานหรือไม่ ดังนั้นก็จะน าเรื่องนี้ไปพิจารณากับท่านนายกฯครับ ในส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับ เราก็ต้อง
สอดส่องดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน ในด้านต่างๆที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้น คือการไปการมาช่วงนี้เป็น
ช่วงท าเกษตรกรรมฝนตกบ้างไม่ตกบ้างบางคนถ้ามีน้ าก็ดี ถ้าหากในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารครับ ในการ
สัญจรในเส้นทางของการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถ้าเส้นทางไหนมีการสัญจรไปมาล าบากแต่ผมก็เห็นหนังสือมาแล้ว
ครับ และบ้านแวงน้อยก็มาวันนั้นผมก็ได้ชี้แจง กับทางท่าน สท. ไปแล้ว ก็ท าหนังสือเข้ามาขอความอนุเคราะห์เข้ามาใน
การปรับปรุงซ่อมแซมครับ ในการบ ารุงซ่อมแซมเราก็จะพยายามช่วยให้เต็มที่ครับ จึงขอฝากท่านสมาชิกฯ ทุกท่านไว้ด้วย
ครับ  



 นายสม  นาแพง  ส.อบต หมู่ที่ ๗ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผม นายสม นาแพง 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ ผมขอสอบถามเรื่องเงินผู้สูงอายุครับ การที่ให้พ่ีน้องประชาชนให้น าเงินเข้าบัญชี เนื่องจากว่ามีพ่ี
น้องประชาชน บางท่านบอกว่าการไปเอาเงินที่ธนาคารหรือที่ตู้ ATM นั้นมันยากครับ เพราะว่าที่ธนาคารมันแออัดมีคนไป
ท าธุรกรรมทางการเงินเป็นจ านวนมาก และอาจมีกลุ่มเสี่ยงไปท าธุรกรรมทางการเงินอีกด้วยครับ แต่ถ้าท่ านมีความ
ต้องการที่จะให้น าเงินผู้สูงอายุเข้าบัญชี ผมก็จะให้ชาวบ้านหนองหอยท าการเปิดบัญชีครับ แต่ว่าความต้องการของ
ชาวบ้านอยากให้ทาง อบต. ไปแจกเบี้ยยังชีพ เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าไปเอาเงินไปธนาคาร
ล าบากครับ จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารให้ท่านพิจารณาด้วยครับ 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผม นายส ารอง 
ปัตตาทานัง สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ ผมมีเรื่องสอบถามครับ เรื่องของโครงการถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านดอนหัน 
โครงการงบประมาณในปี ๒๕๖๔ เดือนนี้ก็เท่ากบัเดือนสุดท้ายสิ้นเดือนกันยายน ก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว จนถึงวันนี้ผม
ยังไม่เห็นนายช่างของเรา หรือ ผอ.กองช่าง ได้ไปพิจารณาตรงเส้นทางตรงนี้ซึ่งเหลืออยู่ไม่มาก ผมว่าถ้าท าเอาจริงๆ ๑๓ 
หมู่บ้าน ๑๓ โครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการถนน คสล. ขุดลอกคลอง หรือท าท่อระบายน้ าต่างๆ ครับ ผมก็รู้ว่าถ้าไม่ได้
เรียนมาในเรื่องของการเขียนแบบต่างๆ แต่ถ้าท าทุกวันวันละนิดละหน่อยผมคิดว่ายังไงก็เสร็จครับ  และตอนนี้ก็ใกล้จะ
หมดปีงบประมาณแล้วแต่กลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าไม่ใช่โครงการของเงินจ่ายขาดเงินสะสมผมว่ามันจะเป็นการท า
งบประมาณข้อผูกพันต่อไปครับ นี้ก็ถือว่าท างานไม่ส าเร็จบรรลุเป้าหมายครับ ถ้าเป็นเอกชนผมว่าไม่ไล่ออกก็คงจะต้องพัก
งานครับ จึงขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 

-๒๐- 

 นายจ านงค์  หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ – ผมขอชี้แจงครับ ส าหรับเรื่องการขึ้นค่าตอบแทน ค่าแรงส าหรับ
ผู้ท าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งแม่บ้าน ต าแหน่งยาม ต าแหน่งกู้ชีพ ต าแหน่งคนขับรถ และก็ได้ประเมิน
ดูสถานการณ์แล้วว่าในการจัดตั้งค่าแรงงานเหมาจ่ายในรายเดือนเป็นจ้างเหมาบริการคือ จ้างเหมาให้เสร็จสิ้นภารกิจนั้นที่
เราก าหมดขึ้นครับ ส่วนใหญ่แล้วอย่างแม่บ้านก็หลายปีที่ยังไม่ขึ้นค่าแรงให้และก็เวรยามครับก็มีภาระหน้าที่ในช่วงเวลา
กลางคืน ซึ่งความรับผิดชอบก็อยู่ช่วงกลางคืน แต่ท างานไม่หนักเพราะเพียงไปนอนเฝ้าตอนกลางคืน ซึ่งภาระงานก็ไม่
เพ่ิมขึ้นสักเท่าไหร่ ส่วนคนงานเก็บขยะก็จ้างเหมาเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ท างาน ๒๒ วัน ในหนึ่งเดือน ส าหรับกู้ชีพเราใช้
ฐานของจ้างเหมารายวัน วันละ ๒๐๐ บาท เวรละ ๒๐๐ บาท ๑๒ ชั่วโมง เทียบเคียงกับท้องถิ่นใกล้เคียงก็เคยคุยกันกับ 
เทศบาลต าบลก้านเหลือง เทศบาลต าบลแวงน้อย แต่ไม่มีใครกล้าขึ้นค่าตอบแทนให้เลยแม้แต่น้อย เพราะถ้าใครขึ้นก่อน
ต้องรอตอบ สตง. ผมก็รอดูว่าเทศบาลจะขึ้นประมาณกลางเดือนนี้ครับ แต่ก็เห็นว่าจะขึ้นเราก็จะไปเอาของเทศบาลมา
เป็นว่า อาศัยข้างเคียงเขาได้วันละ ๒๕๐ เราก็จะขอขึ้น ซึ่งเมื่อก่อน เทศบาลต าบลก้านเหลืองก็มาขอร้องให้ผมขึ้น แต่เรา
ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะขึ้น เพราะค่างานก็เหมือนเดิม ซึ่งการที่จะสามารถขึ้นค่าตอบแทนได้นั้นจะต้องมีเหตุมีผมของค่างาน
ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เพราะว่าเคยเขียนว่าจ้างให้คุณท าเท่านี้ ในอัตราเดือนละเท่านี้ จ้างเหมาให้คุณอยู่เวรไม่น้อยกว่าเท่านี้ 
ภารกิจงานต่างๆ แล้วก็มีการตรวจรับนอกเหนือจาก ถ้าจะขึ้นค่าตอบแทนคุณต้องเพิ่มงาน ให้ไปตัดต้นไม้ ทุกวันจันทร์มัน
ก็ต้องเพ่ิมเพราะงานมันเพ่ิมค่าตอบแทนมันถึงจะเพ่ิมได้ มันเป็นจ้างเหมาเป็นชิ้นงานมันจึงไม่สามารถที่จะหาเหตุผลขึ้น
ค่าตอบแทนได้แต่ถ้าไปเทียบค่าแรงงานขั้นต่ ามันก็เป็นการจ้างแรงงานต้องไปอาศัยการจ้างแรงงานมันจะไม่ใช่จ้างเหมา
บริการให้เข้าสู้ระบบประกันสังคม แต่จ้างเหมาไม่มีประกันสังคมมันภาระผูกพันไปตอนแรกผมว่าจะจ้างเป็นแรงงานอาศัย
ฐานค่าแรงขั้นต่ า เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าประกันสังคมให้มาลงเวลาเหมือนข้าราชการ แต่นี้ถ้าคุณเก็บขยะ
เสร็จคุณก็สามารถกลับบ้านไปได้ เพราะมันก าหนดภารกิจต้องท าให้เสร็จในแต่ละวัน เพราะเราก าหนดให้ไปเก็บขยะทุก
วันพุธให้เสร็จสองบ้านคือ บ้านนาจานกับบ้านดอนหันให้เสร็จทุกครัวเรือนเมื่อท าเสร็จของคือภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วคุณ
สามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ แต่ถ้าจะเพ่ิม ก็อย่างเช่น หมู่บ้านเพ่ิมหรือปริมาณขยะเพ่ิม ซึ่งก็ต้องเขียนปริมาณงาน
เพ่ิมขึ้นมาครับ ตอนนี้ของกู้ชีพก็รอว่าเทศบาลต าบลแวงน้อยก็ก าลังจะออกมา แต่ถ้าเทียบกับ อบต.ทางขวาง และอบต.
ท่าวัด เวลากู้ชีพไปคุยกันทางขวาวงกับท่าวัด เขาได้เยอะเนื่องจากว่ามีเพียง ๓ คน เมื่อหาญออกมาจึงได้ค่าตอบแทน
เยอะ แต่ของเรามีทั้งหมด ๙ คน หาญออกแล้วค่าตอบแทนจึงได้น้อย แต่ว่า อบต.แวงน้อย จะขึ้นให้แต่เพียงตอนนี้ต้องหา
เทียบเคียงค่าแรงข้างเคียงเวลา สตง. มาในเมื่อราคากลางไม่มี ราคาที่จังหวัดประกาศไม่มี ราคาพาณิชย์ไม่มี นี้คือ



แนวทางครับเพราะเขาให้หาท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งเราก็เห็นใจครับ ก็คาดว่าเดือนตุลาคมนี้ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็จะเอา
เงินที่ท่านตั้งไว้ที่เราไม่ได้ใช้เช่นการแข่งขันกีฬาโอนมาใส่ ถ้าเขาขึ้น ในเรื่องค่าตอบแทนกู้ชีพซึ่งเราก็เห็นใจกันทุกคนครับ 
เรื่องการน าเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการเข้าบัญชี ซึ่งตามจริงแล้วเขาอยากบังคับ เพราะเขาเคยบังคับให้เปิดบัญชีแต่เขาก็ยัง
ผ่อนปรนให้รณรงค์ว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพเข้าสู่บัญชีครับ มันจะเป็นการป้องกันในหลายๆอย่าง จังหวัดนครราชสีมาให้โอน
เข้าบัญชี ๑๐๐% ซึ่งกรมบัญชีกลางเขาจะโอนให้เลย เพราะมันไม่ต้องมายุ่งยากในเรื่องเอาเงินของ อบต. มาจ่ายก่อน เงิน
กรมบัญชีกลางค่อยจะเข้ามาครับ ซึ่งการออกไปจ่ายเจ้าหน้าที่ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และก็พ่ีน้องประชาชนก็เสี่ยงในการที่
จะเข้ามารับเงินอยู่ตอนจ่าย เพราะว่าถ้าเรานัดจ่ายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน มันก็จะมารวมกันจุดเดียวมีโอกาสเสี่ยง
มากกว่าถ้าติดโรค คือเป้าหมายของเขาจริงๆคือเขาอยากให้เข้าเพราะเขาไม่อยากเอาเงินมาผ่านให้ท้องถิ่น เขาอยากให้
กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับเลย ถ้าเป็นไปได้ก็ขอรณรงค์ครับ จึงขอฝากให้ท่านสมาชิกฯ ประชาสัมพันธ์
รณรงคใ์ห้พ่ีน้องประชาชนให้น าเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีด้วยครับ และมีอีกเรื่องคือโครงการถนน คสล. บ้านดอนหัน  

 
-๒๑- 

ตอนนี้เหลืออยู่ ๓ หมู่บ้านที่ยังไม่ท าเป็นเงินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒ หมู่บ้านนั้นเซ็นสัญญาแล้วคือบ้านโนนขี้เหล็ก
กับบ้านป่าเป้ง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเหลืออยู่ ๓ หมู่บ้านคือ บ้านแวงน้อย บ้านโนนศิลา และบ้านดอนหัน ที่มัน
ล่าช้าเนื่องจากว่าพอจะท าประกาศเสร็จ มันก็มาจังหวะเดียวกันกับมาท าโดรงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับมา มัน
ก็เลยต้องประกาศเข้าสู่ระบบเพราะตอนนี้มันจะมานั่งท าอยู่กับมือไม่ได้เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ คนก็หนักเพราะมันเข้ามาเรื่อยๆ 
ต้องใช้เวลา ส่วนศักยภาพของกองช่างเราก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกว่านั้นแหละครับ ราคากลางก็ไม่ทัน ต้องรอทั้ง
รายละเอียดแบบแปลนก็ไม่ทันก็อย่าว่ากันครับ ก็ให้ค่อยเป็นค่อยไปครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ   

นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่  ๓  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติผม             
นายวิเชียร ดวงจุมพล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ผมก็ได้นั่งฟังผู้ที่สอบถาม วันนี้แปรญัตติถึงวาระสุดท้ายก็ลงมติรับร่างรายรับ
รายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรายังได้มาพิจารณาข้อบัญญัติในปี ๒๕๖๕ ส าหรับสมาชิกของเราก็
ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันครับ มีการบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ก็ถือว่าเราท างานไปด้วยดี 
เรื่องแปรญัตติคือก็อยากจะพูดว่าปีนี้ ก็คงจะเป็นปีสุดท้ายของวาระที่เราจะได้มาร่วมกันแต่ว่าเราจะได้มาสิ้นสุดช่วงไหน
นั้นเราก็ยังก าหนดไม่ได้แต่การแปรญัตตินั้นของสมาชิกท่ีมาท างานตรงนี้ก็เพ่ือที่พ่ีน้องเรียกเข้ามาท าหน้าที่ของตนเองเพ่ือ
ชุมชน เพ่ือบ้านเราจะพัฒนาไปด้วยกันถ้าไม่มีผู้แปรญัตติเลย จึงอยากให้ท่านลองคิดดูเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ถือว่าได้รับความ
ร่วมมือจากท่านสมาชิกเป็นบางส่วน บางส่วนท่านก็ให้ก าลังใจบางส่วนท่านก็อยากแปรญัตติ ว่าผู้ที่แปรญัตตินั้นก็ได้ท า
หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ เพราะว่าข้อบัญญัติงบประมาณมันต้องมีแปรญัตติครับ ถ้าสิ่งไหนเราไม่รู้ก็ให้เราสอบถามได้ เมื่อ
มีการชี้แจงเราก็จะได้ความรู้ได้แนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ผมจึงขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ไว้พิจารณาในครั้งต่อไป
ส าหรับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ อีกครั้งในโอกาสต่อไปครับ สุดท้ายวันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรผมขอฝาก
ไว้เรามาท าหน้าที่เป็นครั้งคราวแต่มาแล้วไม่จบ มันเหมาะสมหรือไม่ก็ขอฝากเรื่องของการหน้าที่ของสมาชิกสภาฯไว้ครับ 
เพราะ อบต.แวงน้อย ของเราเป็นองค์กรที่อยู่กันแบบพี่น้อง เรามีอะไร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เราก็มา ท่านก็ให้ค าแนะน า
ให้ความร่วมมือ มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ร้องของพ่ีน้องประชาชนท่านก็ช่วยกันแก้ไข ก็เป็นการดีก็ขอให้รักษา
ความรักความสามัคคีเพ่ือต าบลของเราต่อไปครับ 

นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายกฯ – ผมก็ขอส่งท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็ไตรมาสสุดท้ายครับ ตามที่
ท่าน ส.อบต. ส ารอง ปัตตาทานัง ได้กล่าวมาก็เป็นเรื่องจริงครับ ในเรื่องของการท างานของช่าง เพราะว่ากองช่างก็เป็น
หนึ่งในหัวใจหลักของ อบต.แวงน้อย เราอยู่เหมือนกันครับ แต่บุคลากรเราอยู่กับเราได้ไม่ค่อยนาน ซึ่งหน่วยงานกองช่าง
เราเป็นหน่วยงานที่ใช้บุคลากรเปลืองที่สุดในท้องถิ่นเรา ตามที่เราอยู่มา ๘ ปี ผมขอกล่าวกับท่านสมาชิกเลยว่าในเนื้องาน 
ผมอาศัยประสบการณ์ในการท างานมาก่อน จึงสามารถท างานควบคู่ไปงานของกองช่างได้ เพราะกองช่างโดย ผอ.กอง
ช่าง ก็ตั้งใจท างานอยู่ และในโอกาสหน้าเราก็จะมีบุคลากรมาเพ่ิม เพ่ือช่วยงาน ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเรา ดังนั้นก็คง
จะไม่มีอะไรมากครับในงบประมาณปี ๒๕๖๕ ผม  ขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ครับ 



นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ –  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 
เราก็ได้ประชุมมาใช้เวลาพอสมควรแล้วกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาฯทุกท่าน กระผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๖.๓๐ น.- 
 
 

-๒๒- 
 

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

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

 (ลงชื่อ)    วิเชียร  ดวงจุมพล                           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)  

 (ลงชื่อ)      ส ารอง  ปัตตาทานัง                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายส ารอง  ปัตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุ่น                            เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


