
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่   ๓   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร 

----------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเสรี        ลุยสุข ประธานสภา อบต.หนองแวงใต้ เสรี         ลุยสุข  
๒ นางประนอม  แสงนนท์ รองประธานสภา อบต.หนองแวงใต้ ประนอม  แสงนนท์  
๓ นายทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑ ทวีศักดิ์    จันทร์จุฬา  
๔ นายชัยยา     วินบาเพชร ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๒ ชัยยา       วินบาเพชร  
๕ นายสมบูรณ์  ไชยวงค์คต ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๓ สมบูรณ์     ไชยวงค์คต  
๖ นางอภิญญา  ผิวยะเมือง ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๔ อภิญญา     ผิวยะเมือง  
๗ นายสว่าง     สอนพรม ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๔ สว่าง         สอนพรม  
๘ นายโสภณ    ยาทองไชย ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๕ - ลา 
๙ นายธนาวุฒิ   พัฒคาต ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๕ ธนาวุฒิ      พัฒคาต  

๑๐ นายชุมพล    บุญชัย ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๖ ชุมพล        บุญชัย  
๑๑ นายชาญชัย  นาเชียงใต้ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๖ - ลา 
๑๒ นายชัยวัฒน์   เยาวสัย ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๗ ชัยวัฒน์      เยาวสัย  
๑๓ นายทองจันทร์  ดวงตะปะ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๗ ทองจันทร์    ดวงตะปะ  
๑๔ นายขุนแผน  บุตรวงศ์ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๘ ขุนแผน      บุตรวงศ ์  
๑๕ นายค าฟอง     พิเดช ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๘ ค าฟอง       พิเดช  
๑๖ นายสุรศิลป์    ฮังกะสี ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๙ สุรศิลป์       ฮังกะสี  
๑๗ นายเฉลียว     บุตรดีวงค์ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๙ เฉลียว       บุตรดีวงค ์  
๑๘ นายอดุลย์      ปัจฉิมมา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ อดุลย์       ปัจฉิมมา  
19 นายประภาส   พิมพการ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่  ๑๑ ประภาส    พิมพการ  
20 นายบุญจันทร์  พิมพ์นาจ ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๑ บุญจันทร์   พิมพ์นาจ  
21 นายสมเดช     อัตสาร ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๒ สมเดช       อัตสาร  
22 นายทองปาน   กัลยา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๒ ทองปาน    กัลยา  
23 นายกาศิลป์     ไขละเมา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ กาศิลป์      ไขละเมา  
24 นายสังคม       ศรีอ่อน ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ - ลา 
25 นายไพฑูรย์     นาสูต ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๔ ไพฑูรย์      นาสูตร  
26 นายทองค า     แสนเมือง ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๔ ทองค า      แสนเมือง  
27 นางวิลัยศักดิ์    จู่มา ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๕ วิลัยศักดิ์     จู่มา  
2๘ นางขนิษฐา      ชูกลิ่น เลขานุการสภา อบต.หนองแวงใต้ ขนิษฐา       ชูกลิ่น  

สมาชิกสภาเข้าประชุม ๒๔ ท่าน ลากิจ    ๓  ท่าน 
ลาป่วย      - ท่าน ขาดประชุม - ท่าน 

 

               

               



 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายลักษ์สิทธิ์      แสงนนท์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ลักษ์สิทธิ์     แสงนนท์  
๒ นายวันปีย์          มงคลเกตุ นักวิชาการเกษตร วันปีย์        มงคลเกตุ  
๓ นายชัยวัฒน์       วิบูลย์กูล ผู้อ านวยการกองช่าง ชัยวัฒน์      วิบูลย์กูล  
๔ นางพรรณ์นิภา     พิมนาจ หัวหน้าส านักปลัด พรรณ์นิภา   พิมนาจ  
๕ นายธนิต        บัวขันธ์ ผอ.กองสวัสดิการฯ ธนิต        บัวขันธ์  
๖ นายอนุพงศ์    ปิ่นทะวงศ์ นิติกร อนุพงศ์      ปิ่นทะวงศ์  
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เริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1  วันที่  ๓  สิงหาคม   256๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  

เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านค่ะ ขณะนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม ๒๔ 
ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม  ๖  ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑  วันที่  ๓  สิงหาคม  256๓  ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปค่ะ 

  

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 

เรียน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓    
นะครับ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

ประธานสภาฯ                                เชิญพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วน 
(นายเสรี    ลุยสุข)                   ต าบลหนองแวงใต้ แนะน าตัวเองต่อที่ประชุมด้วยครับ      
 

ผู้อ านวยการกองช่าง                         กระผมย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง 
(นายชัยวัฒน์  วิบูลย์กูล)            จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
                                          กองช่าง ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ    
 

ที่ประชุม                               รับทราบ    
   

นักวิชาการเกษตร                            กระผมย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า 
(นายวันปีย์   มงคลเกตุ)             จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ผมขอเป็นลูกเป็นหลานและขอ 
                                          ค าแนะน าการปฏิบัติงานจากทุกท่าน ด้วยนะครับ    
   

ที่ประชุม                               รับทราบ  
   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                    กระผมย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน 
(นายลักษ์สิทธ์  แสงนนท์)          จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 
 

ที่ประชุม                               รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ                                ผมขอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม วาระเพ่ือทราบ เพื่อให้คณะกรรมการ 
                                           วิสามัญได้แจ้งผลการลงตรวจงานในพื้นที่ให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ 
 

ที่ประชุม                                 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖๓    เมื่อวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 

มติที่ประชุม 

 

          มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอ
มตทิี่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมครับ 
 

          มติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  (ด้วยคะแนนเสียง  2๓ เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง   ลา  ๓  ท่าน  ขาด  -  ท่าน  ผู้เข้าประชุมทั้งหมด  ๒๔  ท่าน) 

  

ระเบียบวาระท่ี 3 
ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 

ส.อบต.หมู่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       ท่านคณะกรรมการวิสามัญท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
 

        ผมหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญที่ท าหน้าที่ออกตรวจงานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานในต าบลหนองแวงใต้ของเรา ก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งไม่ได้ออก
ตรวจ ส่วนงานที่ออกตรวจก็มีปัญหาเยอะ ผลพวงจากความผิดพลาดของการ
ออกแบบรูปแบบรายการ ผู้รับจ้างก็ไม่เข้าใจในรูปแบบรายการ ล่าสุดผมได้ไป
ตรวจรางระบายน้ า หมู่ ๖ งาน หมู่ ๖ พ้ืนที่ได้เปรียบ พ้ืนที่เป็นที่ลาดชัน ไม่มี
ผลกระทบเรื่องน้ าตกค้าง แต่ปัญหาที่พบประจ าคือ ขนาดฝาราง และปากราง
ขนาดเท่ากัน ท าให้ใส่ฝารางไม่ได้ ส่วนหมู่ ๙ ระดับรางวางไม่ได้ระดับ พอฝนตก
รางทรุด ท าให้งานรางไม่เสมอ เกิดน้ าขัง ผมตรวจเจอแล้วแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ผู้รับจ้างก็แก้ปัญหาโดยการเอาปูนมาเทเสริมฉาบผิวส่วนที่ต่ า เพ่ือไม่ให้มีน้ าขัง ก็
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาผู้รับจ้างเที่ยวนี้ลงท างานในวันหมดสัญญา
จ้าง หมู่ ๙ ลงท างานในวันที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ซึ่งหมดสัญญาจ้างพอดี 
แล้วท างานไม่เสร็จ รูปแบบฝา ๐.๔๘X๐.๕๐ เซนติเมตร แต่ขนาดฝา ได้ ๐.๔๖X
๐.๕๐ เซนติเมตร จริงๆแล้ว เรื่องนี้น่าจะท าก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง
ต้องตรวจสัญญาจ้างพร้อมกับรางที่มีอยู่ ต้องดูให้ละเอียด หรือว่าดู แต่จะเอา
แบบของเขาเองก็พอ ที่นี้ปัญหาคือ ฝาราง ปากราง ลงกันไม่ได้ แต่ปัญหาไม่ว่า
กัน มันผ่านไปแล้ว ก็ฝากผู้อ านวยการกองช่างที่มาใหม่นะครับ ให้ท่านปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดี ตัวไหนที่เป็นปัญหาให้ท่านหาวิธีแก้ไขให้มันปฏิบัติได้ เพราะวันก่อน 
ผมได้คุยกับผู้อ านวยการกองช่างก่อนแล้วว่า ก่อนที่จะเสนอรูปแบบรางระบาย
น้ าให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ท่านได้ไปดูแบบรางระบายน้ าบ้าง
หรือไม่ ว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้าง ฝาราง ราง กว้าง ยาว สูงเท่าไหร่ เพราะว่าถ้า
เราเขียนแต่แบบ เราไม่ไปดูงานจริงที่แหล่งผลิตของผู้รับเหมา ซึ่งผมเคยถามแบบ
ที่ท าอยู่ทุกวันนี้ เอามาจากอ่างทอง เรื่องแบบผมเคยบอกให้แก้ไขและปรับลดค่า
งาน ที่ผ่านมาบางโครงการไม่มีการปรับลดค่างาน การปรับลดค่างานก็ไม่มาก 
ไม่กี่ พัน หลายปีที่ผ่านมา เราไม่ เคยปรับลดค่างาน ทั้ งช่างควบคุมงาน 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้อนุมัติให้เบิก ท าไมไม่ฉงนว่าเราเสียหายมาก
น้อยอย่างไร ปล่อยปะละเลย ละเว้น ๑๕๗  แต่ปัญหาที่ผ่านมาเราจะไม่ว่ากัน 
ปัญหาที่ผ่านมาเราช่วยกันแก้ไขมาตลอด สรุปเราต้องมาไล่แก้ไขแบบ เพ่ือให้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายขุนแผน  บุตรวงศ์) 
ประธานคณะกรรมการ 
วิสามัญ 
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ถูกต้อง สุดท้ายกรรมการวิสามัญ สมาชิกสภาฯ ก็ลงเรือล าเดียวกันไปซะแล้ว แต่
จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ือพ่ีน้องประชาชน เพ่ือให้มีรูปแบบ และเพ่ือคณะท างานจะได้
มีก าลังใจในการท างาน จริงๆแล้วถ้าจะเอาตามเรื่องระเบียบ ไม่รอดหรอกครับ 
 คนท างานก็ไม่มีก าลังใจในการท างาน คนท าผิดพลาดก็ไม่ยอมแก้ไข ก็เลยเป็น
ปัญหาให้เพื่อนร่วมงาน มีแต่ค าแก้ตัว เรื่องรางระบายน้ าถ้าเขียนแบบใหม่ก็จะลง
ตัวแล้ว ลดให้ขนาด ๐.๔๖ เซนติเมตร แล้วฝารางยังเป็น ๐.๔๕ เซนติเมตร ก็คง
ไม่ยอมแล้ว แก้ไขให้แล้ว ก็ฝากผู้อ านวยการกองช่างนะครับ อีกเรื่องนะครับ ใน
ตารางแบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบวายเมทจริงๆ เราใช้แบบ
เหล็ก ๔ มิลลิเมตร แต่แบบยังเป็น RB ๖ มิลลิเมตร เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นตัว
อ้างจากผู้รับจ้าง ซึ่งผมเคยคุยกับผู้รับจ้าง ซึ่งอ้างกับผมว่าจะท าตามแบบ เขา
ไม่ได้เอาประมาณการมาดู ผมถามว่าถ้าจะท าตามแบบ ก็ต้องใส่เหล็ก ๖ 
มิลลิเมตร  ผมสั่งให้รื้องาน เพราะเอาวายเมท ๔ มิลลิเมตร มาใส่ให้ผม ซึ่งไม่
เป็นไปตามแบบแปลน ต่อมาเขาจึงเอาแบบตารางมาเปิดพิจารณากัน ผมจึง
ขอให้เตรียมเป็นแบบแปลนใส่เหล็กวายเมท ๔ มิลลิเมตร เพราะถนนภายใน
หมู่บ้านเขาใช้ขนาดนี้ แต่ขนาด ๖ มิลลิเมตร น่าจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
ถนนที่มีประมาณคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวนมาก ก็ฝากผู้อ านวยการกองช่าง ให้
ช่วยดูแบบแปลน ซึ่งผมไปไล่ตรวจงาน ผมก็พอเข้าใจอยู่ อันนี้เป็นข้อบกพร่องที่
ผมไปตรวจงานมา ก็เยอะอยู่เหมือนกัน ถ้าจะรายงาน ก็เอาแค่ ๒ โครงการนี้
ก่อน หลักๆ ในต าบลเราก็มีเพียง ๒ โครงการนี้นะครับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้ า ต่อไปเราจะตรวจเข้มงวดขึ้น รายการอะลุ่มอล่วยก็จะลดลง
นะครับ ได้ผู้อ านวยการกองช่างมาใหม่คงจะมีความเด็ดขาด ให้ท่านช่วยแก้ไข
รูปแบบที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานท างานได้อย่างสบายใจนะครับ 
ขอบคุณครับ  
 

        ระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการวิสามัญลงพ้ืนที่ดูงาน การใช้เงินสะสม
มาตลอดระยะหลังๆ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว ไม่ค่อยได้มาดูงาน แต่ก็เห็น
คณะกรรมการท่านอ่ืนๆ ที่ไปดูงาน ผมก็ได้ติดตามในกลุ่มไลน์อยู่นะครับ ผมต้อง
ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ลงดูพ้ืนที่ ที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านลงพ้ืน
ที่มาตลอด ทั้งงบสะสมและงบข้อบัญญัติ งานที่ผ่านมา งานที่บ้านผม โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ คณะกรรมการไปดูมาตลอด ผลงานดีขึ้น 
๗๐ – ๘๐% พอคณะกรรมการไม่ค่อยได้ลงไปดู ก็ฝากให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ดูแล  ถ้าเจ้าหน้าที่ไปดู จะมองเห็นความเสียหายนะ
ครับ สเปคปูนก็น่าจะไม่ได้ ที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะครับ โครงการต่อไปผมขอให้
ผู้อ านวยการกองช่างที่ย้ายมาใหม่ คณะกรรมการวิสามัญที่เสียสละ ให้ไปดูแล
เรื่องแบบแปลนที่พูดคุยกันมาก็บกพร่องมาตลอด  
           กระผมในนามประธานคณะกรรมการวิสามัญ ต้องขอขอบคุณท่าน
คณะกรรมการวิสามัญทุกท่าน ที่ช่วยกันตรวจสอบโครงการฯ ที่ผ่านมาครับ 
ขอบคุณครับ 
 
 



 
 
 
ส.อบต. หมู่ ๗ 
(นายชัยวัฒน์  เยาวสัย) 
คณะกรรมการวิสามัญ 
 
 

ผอ.กองช่าง 
(นายชัยวัฒน์  วิบูลย์กูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
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        ผมมีเรื่องจะแจ้ง เรื่องงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านบะทอง   
หมู่ ๗ ผู้รับจ้างสร้างบล็อกแล้ว ประชาชนไม่มีถนนข้ามไป เนื่องจากเขาสร้าง
เสร็จแล้วเขาไม่ท าถนนให้ ท าบล็อกก็สูง เป็นแอ่ง ชาวบ้านร้องเรียนมา อยากให้
ไปดู และแก้ไขช่วยกันครับ ฝากสภาฯ ช่วยดูและหาแนวทางแก้ไขด้วยครับ 
 

         ผมขอน าเรียนประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กรุณาท้วงติง ซึ่งตามแบบ 
ท – ๑๐๑ แบบแผ่นที่ ๓ ในแบบจะเขียนว่า แผ่น RB ๖ มิลลิเมตร 
ดูแผ่นที่ ๓/๓ ตรงหมายเหตุ ข้อที่ ๔ ใช้แทนได้ตามตารางท่ี ๓ 

ผิวจราจรขนาด พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง 
(ม.) ตร. ซม./เมตร ตร. ซ.ม./เมตร 
3.00x10.00x0.15 ม. 1.08 0.33 
3.00x10.00x0.20 ม. 1.44 0.43 
3.50x10.00x0.15 ม. 1.08 0.38 
3.50x10.00x0.20 ม. 1.44 0.51 
4.00x6.00x0.20 ม. 0.86 0.58 

 
และพ้ืนที่ตามขวาง ต้องไม่น้อยกว่าตารางที่ก าหนด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เขาก็ใช้ตะแกรงขนาด ๓๐ x ๓๐ 
เซนติเมตร ในการที่เราจะไปแก้ไขแบบเขาจากเหล็ก RB ๖ มิลลิเมตร เราจะ
แก้ไขแบบเขาไม่ ได้  เนื่องจากเป็นแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ถ้าจะแก้ไขต้องขออนุญาตเขา แล้วเราก็ต้องหาวิศวกร
รับรองแบบอีก เรื่องนี้มีหนังสือตอบข้อหารือมาแล้วครับ ก็น าเรียนที่ประชุม
รับทราบเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

       ก่อนอ่ืนดิฉันต้องขอบพระคุณท่านคณะกรรมการวิสามัญทุกท่านที่ช่วย
กรุณาตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานด้านโครงการในปีนี้ ต้องเรียนว่าตลอด
ระยะเวลาที่ดิฉันมาปฏิบัติงานที่นี่ ๔ ปี กับอีก ๒๐ วัน ก็ได้ประสบการณ์หลาย
สิ่งหลายอย่างที่ได้รับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับที่ผ่านมาในความโชคร้ายบางเรื่อง แต่ก็ยัง
มีความโชคดีอยู่ ที่ดิฉันอยู่ที่นี่ด้วยความอบอุ่น มีส่วนราชการ มีพ่ีน้องประชาชน 
ผู้น า ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือนร่วมงานที่ให้ความ
ร่วมมือ ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เดินทางไปด้วยดี
มาตลอด ถึงแม้ว่าการเดินทางนั้นจะล้มลุกคลุกคลานบ้าง ตัวดิฉันก็ไม่ได้ท้อถอย
เลย ก็ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไป ส าหรับท่านผู้อ านวยการกองช่างที่ย้ายมา
ใหม่ ดิฉันก็ยังไม่เคยได้ร่วมงานโครงการกัน แต่ที่ท างานร่วมกันมาประมาณ ๑ 
เดือนเศษๆ ก็รู้สึกคุยกันเป็นภาษาเดียวกัน เข้าใจงานกัน ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้
ให้ค าแนะน าตลอดจนข้อมูลต่างๆ เพราะการท างานแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน 
เพ่ือให้ผู้อ านวยการกองช่างได้สั่งสมประสบการณ์ และน ามาพิจารณาเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานต่อไปค่ะ 
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           ดิฉันมีเรื่องที่จะน าเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้
ทราบอีกเรื่องค่ะ  ด้วยเมื่อวันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ที่ผ่านมารถยนต์
ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนท้าย
รถบรรทุกที่ถนนพังโคน – บึงกาฬ บริเวณหน้าโรงรับซื้อของเก่า อ.รวมชัยพังโคน 
รถปิคอัพคันดั งกล่ าว เกิดความเสียหายพอสมควร เบื้ องต้นได้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขณะนี้รถจอดไว้ที่อู่จ าลอง ให้ทางอู่
ประเมินความเสียหาย เพ่ือประกอบการสอบข้อเท็จจริง 
             ดิฉันขอน าเรียนถึง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ขั้นตอน การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิด
ความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑. เมื่อเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้หัวหน้า
หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด จ านวน
ไม่เกิน ๕ คน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือ
หน่วยงานอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด 
และจ านวนสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 
๒. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด จะเป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
โอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน แล้วพิจารณาว่า ความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หากความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ก็
ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ 
หากเป็นการจงใจหรือประมาทอย่างร้ายแรงก็ต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
             หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นความประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรง 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ไม่ต้องรับผิดและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับหน่วยงานของรัฐ
แต่อย่างใด  
๓. เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีมติอย่างไรแล้ว ให้
เสนอความเห็นต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ว่ามีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ 
หากมีผู้ต้องรับผิด ต้องรับผิดจ านวนเท่าใด และผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการว่า มีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ จ านวนเท่าใด แต่ยังไม่
ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เจตนา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ 
พิเคราะห์ การกระท าเจ้าหน้าที่ของรัฐแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติกร 
(นายอนุพงศ์  ปิ่นทะวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
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๑. เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การกระท าตามอ านาจหน้าที่ ที่มี
อยู่ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การเดินทางไปราชการ หากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากความเสียหายเกิดแก่บุคคลภายนอก 
และทรัพย์สินของรัฐ หน่วยงานของรัฐก็ชอบ ที่จะต้องรับภาระในความเสียหายที่
เกิดข้ึน  
๒. การกระท าที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่หรือการกระท าท่ีเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว       
         กรณีหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ ผู้รับผิดต้องรับผิดชอบ
ทั้งหมด ต่อบุคคลอื่น ต่อทรัพย์สินทางราชการ เช่น  
         - ไม่มีค าอนุญาต  
         - ไปโดยพละการ 
         - ไม่ได้ขออนุญาต 
         - ไม่เก่ียวกับหน้าที่ 
        ก็ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ ส่วนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะ
เป็นอย่างไร ก็จะได้รายงานให้ท่านทราบต่อไป 
 

        ครับ วันนี้ผมได้ไปดูการประเมินรถที่อู่มาครับ ประมาณการเคาะพ่นสี 
เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ ประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท และถ้าซ่อมอะไหล่บางส่วนราคา 
๒๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนด้านข้อกฎหมายก็อย่างที่ท่านปลัดได้ชี้แจงนะครับ ถ้า
เจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเรา ถ้าข้อเท็จจริงสอบออกมาแล้วประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเราก็ต้องรับผิดชอบ ผลสอบของทางต ารวจก็ออก
มาแล้วว่าเป็นการประมาท ต่อไปการสอบวินัยก็แล้วแต่ท่านปลัดจะสั่งการ     
นะครับ 
 

       เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลาง ฟังจากรายงานการประเมินราคาซ่องรถ
สามแสนกว่า ราคารถใหม่หกแสนกว่า ราคาครึ่งต่อครึ่ง หากว่าประเมินการซ่อม
แล้วราคาสูง กับการเราขายซาก แล้วมาซื้อคันใหม่ ได้หรือไม่ ให้ดูว่าตัวท าแล้ว
คุ้มค่า แต่ถ้าซ่อมได้รถคันเก่าที่เกิดอุบัติเหตุ คนขับก็คงไม่สบายใจ ค่าซ่อมถ้าเกิน
กึ่งหนึ่งของราคารถ มันก็ไม่น่าซ่อมนะครับ เพราะว่างบประมาณค่าซ่อมจะหามา
จากไหน ทั้งจะซ่อมทั้งจะหารถคันใหม่ ซ่อมมาแล้วคนที่จะขับต่อ จะกล้าขับ
หรือไม่ ระบบช่างล่างจะเป็นปัญหา ก็อยากเสนอแนวคิดผู้บริหาร ถ้าค่าซ่อม
ประมาณนี้กับราคาขายซากจะได้เท่าไหร่ ขายซากแล้วซื้อคันใหม่ อันไหนจะ
คุ้มค่ากว่ากัน รถรุ่นนี้ราคาขายได้ถึงสี่แสนหรือไม่ ต้องนึกถึงความคุ้มค่า และใน
เรื่องการสอบเรื่องละเมิด ต้องเทียบเคียงกับบันทึกประจ าวันต ารวจ ถ้าบันทึกว่า
ประมาทร่วมก็ได้มาแล้ว ๑ กระทง จะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็เกิดความเสียหาย 
ให้มาดูค่าความเสียหายและพฤติกรรมในการท างานขณะนั้นว่า คุณได้ละเมิด
กฎหมายที่ควบคุมความเร็วในชุมชนหรือไม่ เพราะว่าคนขับรถที่สมัครเข้ามา
ท างานในต าแหน่งคนขับรถ ต้องมีวุฒิภาวะและมีความระมัดระวังในยานพาหนะ
ของทางราชการ ถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าคุณไม่ได้ระมัดระวัง ก็เป็นการประมาท  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  - ๗ - 
 
ความเร็วก็เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความประมาทได้ ถ้าความเสียหายประมาณการ
ขนาดนี้ ก็จะเป็นความเร็ว ๕๐ – ๗๐ และรถคู่กรณีต้องหยุดนิ่ง ความเสียหายถึง
จะเกิดได้ขนาดนี้ แต่ถ้าต่างคนต่างวิ่ง ความเร็วก็ต้องบวกเพ่ิมไปอึก ถ้าเป็นการ
วิ่งเร็วแล้วเอารถไม่อยู่ จะสอบอย่างไหนก็แล้วแต่ แต่ให้พอเหมาะพอควรครับ ใน
การสอบ ในการละเมิดกฎหมายเขียนไว้ มีข้อปลีกย่อย สามารถเทียบเคียงไปได้
เรื่อยๆ ประมาทมากน้อยแค่ไหน มีสติแค่ไหน เพราะผู้ร่วมเดินทางมี ๓ คน และ
ควรสอบทีละคน ถ้าสอบแล้วตอบไม่เหมือนกัน ก็ให้สอบใหม่ ผมขอฝาก การที่
จะซ่อมรถนี้ ให้ไปเทียบราคารถรุ่นปีเดียวกัน เป็นรถมือสองราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้า
ราคารถนี้อยู่ที่ห้าแสนบาท เราจะซ่อมรถ ๓๔๕,๐๐๐  บาท ถือว่าไม่คุ้มค่าแล้ว 
ฝากท่านผู้บริหารช่วยคิดดีๆ ว่าเราจะขายซากหรือเราจะซื้อรถคันใหม่ ก็ขอให้
พิจารณาให้ดีๆ ครับ ขอบคุณครับ 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางเดียวกัน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้
ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย เชิญครับ 
 

        ชี้แจงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.25๔๖ มาตรา 87 ก าหนดว่า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอ
ได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
         วรรคหก ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
นั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ และให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 
          วรรคแปด ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจ
แปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น
เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณา
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 

                    - ๘ - 
 
           ข้อ 45 วรรคสาม ก าหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
          ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
           ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 
          ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่รับรองอย่างน้อยสองคน 
 

          เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าใจระเบียบแนวทางการปฏิบัติแล้ว กระผม
ขอด าเนินการประชุมในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการต่อไป  
         กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ แถลงงบประมาณ หลักการ
และเหตุผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
256๔ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้รับทราบต่อไป 

  

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่     
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 

          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใตทุ้กท่าน  บัดนี้ ถึงเวลาที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จะได้ เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้      
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
256๔ ให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการและเหตุผลการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ณ วันที่  2๙ กรกฎาคม  256๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๕๓,๘๒๖,๔๒๖.๖๕   บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  ๑๘,๙๕๕,๐๘๔.๐๑  บาท 



 - ๙ - 
 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 2๒,๗๐๔,๒๙๑.๘๖   บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 

0 โครงการ  รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ  

รวม  ๑๐๒,๑๒๓.๐๐  บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  0.00  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 256๓  ณ วันที่ 2๙  กรกฎาคม  
พ.ศ. 256๓ 
(1) รายรับจริง    จ านวน   ๔๗,๒๐๘,๘๓๙.๗๙  บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร                              จ านวน     ๓๒,๓๓๖.๐๐   บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  ๗๕,๔๒๑.๕๐   บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   จ านวน  3๗๖,๘๐๙.๘๑    บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        จ านวน 0.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       จ านวน    ๑๖๕,๖๘๔.๑๕    บาท 
   หมวดรายได้จากทุน                         จ านวน                0.00   บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                            จ านวน 1๗,๘๖๒,๙๔๐.๓๓  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     จ านวน ๒๘,๖๙๕,๖๔๘.๐๐  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน   ๓๘,๔๓๙.๐๐   บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  3๖,๘๖๒,๔๓๒.๑๐   บาท  ประกอบด้วย 

     งบกลาง                                      จ านวน  ๑๑,๐๐๕,๔๒๕.๐๐ บาท 
     งบบุคลากร                                  จ านวน 11,๙๕5,๒๕๒.00  บาท 
     งบด าเนินงาน                                จ านวน  ๖,๒๗๒,๙๒๔.๘๔  บาท  
     งบลงทุน                                      จ านวน  ๓,๐๘๗,๖๒๒.๐๐  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น                                จ านวน                0.00  บาท 
     งบเงินอุดหนุน                                จ านวน ๔,๕๔๑,๒๐๘.๒๖  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                       จ านวน   ๓๘,๔๓๙.๐๐    บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม               จ านวน 1๖,๖๕๘,๐๓๔.๘๐  บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน             0.00   บาท 
(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                       จ านวน             ๐.๐๐   บาท 

 
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 256๔ ประกอบด้วย 

รายรับ ประมาณการ  ปี 256๔ 
รายได้จัดเก็บเอง  
     หมวดภาษีอาการ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๑๔,๕๐๐.๐๐ 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บเอง ๙๘๔,๕๐๐.๐๐ 



                                                           - ๑๐ – 
 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

     หมวดภาษีจัดสรร ๒๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๔,93๐,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๓๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม 5๗,๓๖๔,๕๐๐.๐๐  
  
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256๔  

รายจ่าย ประมาณการปี 256๔ 
จ่ายจากงบประมาณ  
งบกลาง ๑๕,๐๖๐,๒๐๐.๐๐ 
งบบุคลากร ๑๙,๔๔๔,๔๐๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน 11,๙๐๕,๙๐๐.๐๐ 
งบลงทุน 5,๘๘๕,๕๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน ๕,๐๔๓,๕๐๐.๐๐ 

    รวมจ่ายจากงบประมาณ ๕๗,๓๖๔,๕๐๐.๐๐ 
รวม 5๗,๓๖๔,๕๐๐.๐๐  

  
ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 256๔ รายจ่ายตามแผนงานประกอบด้วย 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔,๔๘๐,๓๔๐ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒,๒๔๓,๑๒๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา ๑๓,๑๘๖,๑๔๐ 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1,๓๗๙,๕๐๐ 
๑,๒๔๓,๘๘๐ 

     แผนงานเคหะและชุมชน ๙๒๕,๕๐๐ 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๐0,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6๔6,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗,๘๗๙,๘๒๐ 
     แผนงานการเกษตร 120,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 1๕,๐๖๐,๒๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๕๗,๓๖๔,๕๐๐ 



                                                          - ๑๑ - 
 

              ค่ะ รายละเอียดรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
ดิฉันก็ไดน้ าเรียนให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ล าดับต่อไปก็ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อไปค่ะ  
                                                 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 

             ผมขอเสนอพักครับ 

  

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 

          ครับ ท่านผู้บริหารก็ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทุกท่านได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ในร่างข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ นี้ 
ช่วงบ่ายเราจะมาท าการอภิปรายรายจ่ายในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
๒๕๖๔ จากนั้นจะได้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ เราก็ต้องมาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ต่อไป 
           เชิญทุกท่านพักเที่ยงครับ แล้วเชิญเข้าห้องประชุมในภาคบ่ายเวลา 
๑๓.๐๐ น. ตรงเวลาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

          ครับเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้อภิปราย
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หากท่าน
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายแผนงานใดก็ให้ยกมือลุกขึ้นอภิปราย 
โดยเริ่มอภิปรายจากแผนงานการบริหารทั่วไป เรียนเชิญครับ 
 

          ดูหน้าที่ ๒๐/๖๕ ค่าครุภัณฑ์ ในส่วนที่ผมพูดไม่ได้ท้วงติงนะครับ เป็นค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ด้วยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
เสีย เมื่อวันก่อนมีกิจกรรมเดินวิ่ง เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีวิทยุใช้ และครั้งก่อนโน้นก็เกิด
อุบัติเหตุซ้อน สาเหตุของการปล่อยรถสวนทางกัน เนื่องจากขาดวิทยุสื่อสารใน
การประสานงานกัน ส่งสัญญาณกัน ท าให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทางผู้รับผิดชอบ
ได้แจ้งค่าเคสที่ทางโรงพยาบาลวานรนิวาสส่งให้ ได้รายงานผู้บริหารทราบหรือไม่
ว่าได้รับเงินจ านวนเท่าไหร่ และเงินค่าเคสนั้นพอที่จะมาบริหารในเรื่ องนี้ได้
หรือไม่ คือน ามาจัดซื้อวิทยุ เครื่องรับ-ส่งแบบพกพา ฝากท่านประธานถึง
ผู้บริหารพิจารณาเพ่ือให้เกิดผลดี และเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนใน
พ้ืนที่ ทราบว่าเครื่องเดิมท่ีใช้อยู่ ใช้มานานแล้ว เราไม่ได้เตรียมการรองรับไว้ ฝาก
เรื่องนี้ด้วยครับ 
 

         เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ประจ าที่ ๑ 
เครื่อง และเครื่องรับ –ส่งวิทยุเคลื่อนที่ จ านวน  ๕  เครื่อง  ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๒๐/๖๕  ขอเรียนว่า รายได้ที่ทางโรงพยาบาล
วานรนิวาส โอนมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้นั้น ได้น าเข้าใน
ระบบ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินตัวนี้ก็จะรวมกับรายได้ทุกตัวที่เรารับเข้ามา 
แล้วน าไปใช้จ่ายในรายจ่ายที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปี
นี้ก็ได้ตั้งรับรายได้เบ็ดเตล็ดไว้  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายขุนแผน  บุตรวงศ์) 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 

                      - ๑๒ - 
 
          เรื่องเครื่องวิทยุรับ-ส่ง ก็พอได้ยินเจ้าหน้าที่คุยกันว่าเครื่องวิทยุเสีย 
อยากจะได้ไว้ใช้งาน ดิฉันก็ถามต่อไปว่า การใช้งาน ใช้ลักษณะไหน ถ้าบริการ   
สาธารณะ ต้องมีในแผนก่อน แต่ก็ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ เพ่ือให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ ได้พิจารณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น ส่วนเรื่องแผนค่อยหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป และต้องแก้ไขด าเนินการก่อนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ 
 

          แผนงานการศึกษา หน้าที่ ๒๙/๖๕ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแวง บ้านโนนเจริญศิลป์ บ้านวังเยี่ยม จ านวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
ดูที่หน้า ๓๓/๖๕ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา การจัดการ
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
          เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท 
          หน้า ๓๔/๖๕ เงินค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท 
          รายการที่ผมได้อ่านไป ผมมีข้อสังเกตที่ผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ครับ 
จ่ายค่าน้ าประปา ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผมขอถามว่า เรื่องการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยม ไปถึงไหนแล้วครับ เป็นการจัดตั้งที่ถูกต้องหรือยัง
ครับ ขอบคุณครับ        
 

          ตามท่ีท่าน ส.อบต.ทองค า ได้ตั้งข้อสังเกต การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่า
สาธารณูปโภค จ านวนเงิน ๑๔,๐๐๐  บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายค่าน้ าประปาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ทุกแห่ง 
           ค่าจัดซื้อหนังสือ ๕๐,๐๐๐  บาท ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน  
๕๐,๐๐๐  บาท และใช้จ่ายตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง เป็น
รายการตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ที่ มท 
๐๘๑๖.๒ / ว ๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ค่ะ 
 

          ผมไม่ได้ติดใจเรื่องงบประมาณนะครับ ผมขอพูดถึงปัญหารถรับ-ส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยม ผมอยากให้ทุกท่านไปดูนะครับเวลารถ
ไปรับ-ส่งเด็ก รถมันคันเล็ก นั่งซ้อนตักกัน ผมเกรงจะเกิดอันตราย ผมฝากท่าน
ผู้บริหาร ท่านปลัด ช่วยพิจารณาด้วยครับ ช่วงนี้ก็เป็นการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ผมสังเกตดูครูก็คงจะหนักใจ รถก็แออัด ฝากด้วยครับ ถ้าเป็นไปได้ขอให้
เปลี่ยนรถเป็นขนาดใหญ่ครับ ขอบคุณครับ 
 

     เรื่องรถรับส่งนักเรียน ดิฉันไม่ได้เพิกเฉยนะคะ เคยปรึกษาหารือกับกอง
การศึกษาและคุณครูเพ่ือหาทางออกด้วยกัน แต่ผู้รับจ้างที่เราหามาไม่มีใครที่จะ
มารับ-ส่งนักเรียนให้ รถคันเดิม เขาก็ไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนรถ จริงๆแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเรา ไม่สามารถจ้างรถรับ-ส่งนักเรียนได้นะคะ มันเป็น
ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง แต่ดิฉันมองเห็นปัญหาของคนในชุมชน วิธีการที่ 



 
 
 
 
 
 
 

นิติกร 
(นายอนุพงศ์  ปิ่นทะวงศ์) 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
 
 
 

                     - ๑๓ - 
 
จะจ้างแล้วไม่หนักใจเจ้าหน้าที่มากนัก ก็หารือกัน โดยแนะน าให้กองการศึกษา
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนวทางเป็นการช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และให้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ก็ขอน า
เรียนที่ประชุมได้รับทราบค่ะ 
 

       ผมขอชี้แจงความก้าวหน้า การขอใช้ที่หลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
เยี่ยม ตอนนี้อยู่ระหว่างที่ที่ดินประสานถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแถวบ้านม่วง 
องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ให้มาท าเรื่องเสนอขอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนครพร้อมกัน ช่วงนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพ่ือประกอบการถอน
สภาพ และขอใช้ที่ใหม่ครับ ขอบคุณครับ 
 

        แผนงานการศึกษา หน้าที่ ๒๙/๖๕  
ค่าจ้างเหมาบริการ มีข้อสังเกต หน้า ๓๐/๖๕ ผมได้สังเกตเห็นรายจ่ายใน
แผนงานการศึกษา ค าชี้แจงประกอบรายจ่ายไม่เหมือนกัน บางโครงการใช้จ่าย
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงและโนนเจริญศิลป์ บางโครงการใช้จ่าย
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โนนเจริญศิลป์และวังเยี่ยม ไม่ทราบว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยมใช้งบประมาณกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
เจริญศิลป์หรือปล่าวครับ หรือว่าที่ตั้งไว้อย่างนี้ มันขัดกับหนังสือสั่งการหรือไม่ 
ส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้เข้าประชุมชี้แจง ก็ฝากท่านประธานถึงผู้บริหาร ได้ประสาน
ผู้รับผิดชอบแผนงานนี้ได้อธิบายในค าขี้แจงให้ละเอียดให้เหมือนกัน เพ่ือที่
สมาชิกสภาจะได้ทราบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยมใช้เงินในส่วนไหน 
 

     ตามข้อสังเกตที่ท่านได้สอบถามว่า รายละเอียดค าชี้แจงในรายจ่ายแผนงาน
กองการศึกษาว่า การอธิบายการใช้เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ครอบคลุมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยม เกรงจะเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายนั้น ดิฉันขอเรียนว่า 
ตามใบจัดสรรงบประมาณ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการจัดสรร
เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์และบ้านหนองแวง ตามที่ท่านท้วง
ติง เป็นการตั้งตามหนังสือสั่งการ จริงๆแล้วก็ต้องเขียนลงให้ครบทุกศูนย์ ซึ่งเรา
เขียนตามข้อเท็จจริงที่เราใช้งบประมาณ เรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ
ศิลป์ สาขาวังเยี่ยม ทุกท่านคงพอทราบความเป็นมา การเบิกงบบ้านวังเยี่ยมเบิก
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์ เพราะเด็กนักเรียนที่มีรายชื่อนี้เป็น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์ ก็จะได้ปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบ
แผนงานนี้ และแก้ไขต่อไปค่ะ ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

      - แผนงานสาธารณสุข มีท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
       
 

          ผมให้ดูที่หน้า ๓๖/๖๕ แผนงานสาธารณสุข การปฏิบัติงานของกู้ชีพ
กู้ภัย ผมขอฝากท่านประธานถึงผู้บริหารด้วยครับ ชุดกู้ชีพกู้ภัยบางวันใส่ชุด
ธรรมดาปฏิบัติงาน บางวันชุดองค์การบริหารส่วนต าบลจัดหาให้ เสื้อตัวนอกเป็น
แบบเดียวกัน แต่เสื้อตัวในแล้วแต่จะใส่ ดูแล้วก็ไม่เรียบร้อย งานนี้เกี่ยวข้อง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข)  
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข)     
 

 ส.อบต. หมู่ที่ 1๓ 
(นายกาศิลป์  ใขละเมา)  
 
 

                     - ๑๔ - 
 
โดยตรงกับแผนงานสาธารณสุข อาสาชุดนี้เป็นไปได้ ช่วยเหลืออะไรได้ ถ้าไม่ 
ติดขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ ก็ขอให้พิจารณาจัดหาชุดให้กับกู้ชีพกู้ภัยด้วยครับ 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับอาสา เพ่ือความเป็นระเบียบและเป็นหน้าเป็นตา
ของเราด้วย เขาเป็นอาสา และเขาเต็มใจท า ท่านดูรายได้ที่เขาได้รับเข้ามา เขา
เป็นจิตอาสา แม้แต่ส่งเด็กนักเรียนข้ามถนน เขาก็ช่วยเราอย่างเต็มที่ ถ้าผมจะ
ช่วยจะเป็นการออกหน้าออกตาเกินไป การเริ่มต้นก่อตั้งพวกผมก็ เริ่มให้ ใช้งบ
ร่วมแสน บ้านเราต าบลเราอยู่ติดถนน เป็นเมืองชายแดนด้วย อุบัติเหตุอาจจะมี
เพ่ิมเข้ามา หน่วยงานเรา ถ้าต้องการให้เขาสวามิภักดิ์เราอย่างเต็มร้อย เราก็ควร
ให้ก าลังใจเขาในจุดนี้ด้วย ก็จะเป็นการดีนะครับ ถึงเขาจะเป็นอาสา แต่เขาเต็ม
ใจ เป็นหน้าเป็นตาช่วยเหลือประชาชนในต าบลของเรา แม้แต่ผู้ด้อยโอกาสก็ได้   
กู้ชีพกู้ภัยนี้ช่วยเหลือ ก็ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

         การปฏิบัติงานอาสากู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
จ านวนเก้าคน เป็นจ้างเหมาบริการ เราไม่สามารถตั้งงบประมาณค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายได้ ดิฉันได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับงานนี้เช่นกัน เพราะเมื่อมีงาน
บริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดจราจรอ านวยความสะดวก เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน โรงเรียนหนองแวงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแวงและโรงเรียน
บ้านนาบัว การช่วยอ านวยความสะดวกงานขาว-ด า การแข่งขันกีฬาของโรงเรียน
ในเขตต าบลหนองแวงใต้ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโครงการวิ่งเพ่ือสุขภาพ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังเยี่ยมและบ้านหนองแวง   ทีมนี้เข้า
พร้อมเพรียงและเข้มแข็ง ดิฉันเองให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน ทุกท่านคงจะเห็น
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๓๖/
๖๕ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้
จ้างบุคคลที่ผ่านการอบรมการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรายละ 
๖,๐๐๐  บาท/เดือน แต่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้รายละ ๗,๐๐๐บาท/
เดือน ซึ่งก็เป็นการสร้างขวัญก าลังใจกับอาสากู้ชีพกู้ภัย ก็ขอน าเรียนให้ทุกท่าน
ได้รับทราบค่ะ 
 

       แผนงานสังคมสงเคราะห์ เชิญอภิปรายครับ 
 
 

        แผนงานเคหะและชุมชน เชิญอภิปรายครับ 
 
 

      ผมขอปรึกษาเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณเริ่มจากหน้าวัดป่าเทพ
พิทักษ์ ถึงนานายประสิทธิ์  ธิปัญญา  ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ผมเห็นด้วยครับ 
และผมขอเพ่ิมอีกหนึ่งเส้นได้หรือไม่ครับ บริเวณนั้นเขาท าการเกษตรทั้งปี ฝาก
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 



 
 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น)    
 

ส.อบต. หมู่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
 

 
 
 
 
ผอ.กองช่าง 
(นายชัยวัฒน์  วิบูลย์กูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 1๐ 
(นายอดุลย์   ปัจฉิมมา) 
 

รองประธานสภาฯ 
(นางประนอม แสงนนท์) 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 

               - ๑๕ – 
 
 

          ขอชี้แจงท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ โครงการ
เส้นดังกล่าว ถ้ามีในแผน ไว้คุยกันปีหน้านะคะ เรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้า เพราะวันนี้
เราจะรับหลักการแล้วค่ะ 
         

        ดูที่หน้า ๔๒/๖๕ การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ สายที่ 
๑ ที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเนื่องจาก ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ระยะหม้อแปลงกับจุด
ที่วัดนี้จะโยงมาจากด้านไหนระหว่างทิศเหนือกับทิศใต้ ถ้าวิ่งจากเส้นทางบ้าน
โคกก่อง ประมาณ ๙๐๐ เมตร ผมว่าน่าจะเกิน ๑,๐๐๐ เมตร ระยะทางท่ีช่างวัด
มาได้หรือปล่าว อยากทราบรายละเอียด เกรงจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเหมือน
ที่ผ่านมา ผมขอทราบล่วงหน้าด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

         ขอน าเรียนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านหนองแวง  หมู่  ๑  
ระยะทางถ้าวัดจากหม้อแปลงออกมาจะเกิน ๙๐๐ เมตร แต่ขบวนการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการ จะท าหนังสือประสานแจ้งให้การไฟฟ้ามาส ารวจ
ประมาณการการขยายเขตแล้วแจ้งหนี้ แจ้งค่าใช้จ่ายมาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ในช่วงเวลานี้ เราจะดูว่า งบประมาณท่ีมีกับลักษณะงานที่เราต้องการ ตรง
ความต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามความต้องการ คลาดเคลื่อนไปบ้างก็พิจารณา
โอนงบเพิม่ โดยการเข้าสู่วิธีการงบประมาณ เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณครับ ขอบคุณครับ 
 

          ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้านะคะ หลังจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศใช้แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะท าหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส มาส ารวจประมาณการไฟฟ้า และแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ จะตรวจสอบประมาณการที่การไฟฟ้าแจ้งมากับงบประมาณท่ีมีอยู่ ถ้าหากใบ
แจ้งหนี้มาไม่ตรงกับงบประมาณท่ีมีอยู่ ก็จะพิจารณาแก้ไขโดยขบวนการทางด้าน
วิธีการงบประมาณต่อไป ก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบค่ะ 
 

         ขอให้ดูหน้าที่ ๔๒/๖๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านรุ่งพนาไพร หมู่ ๑๐ 
ขอแก้ไขนามสกุลนางหนูแดง อินทร์สาคร เป็น อินสาครครับ ขอบคุณครับ 
 

         ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลอย จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดกลับกัน
ค่ะ จะเกิดปัญหาหรือไม่คะ 
 

         ขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านดอน
กลอย มีตัวเลขพิกัดคุมไว้แล้วค่ะ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

                    - ๑๖ - 
 
 

         ผมได้ตรวจดูร่างข้อบัญญัติที่ผู้บริหารได้เสนอแล้วนะครับ ก็มีหลาย
หมู่บ้านไม่ได้รับการจัดสรร ก็เนื่องจากงบประมาณเรามีจ ากัด ก็คงไม่ว่ากันนะ
ครับ ก็อย่างที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไว้นะครับ ก่อนที่เราจะรับหลักการก็
ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูนะครับ เท่าที่ผมดูก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ มีส่วนที่
แปลก งบประมาณปี ๒๕๖๔ นี้ ทุกส านักได้ซื้อฉากกั้นห้องทุกห้อง ส าหรับ
ผู้อ านวยการกอง ท่านดูนะครับ แต่เรื่องราคาก็แตกต่างกันไปตามรูปแบบ นี่เป็น
สิ่งที่แปลกใหม่ เป็นโอกาสดีที่เราได้ผู้อ านวยการกองช่างมาช่วยท างาน เรา
ว่างเว้นผู้อ านวยการกองช่างมาร่วม ๑๐ ปี ที่ผ่านมาการท างานของเราก็ขลุกขลัก
มาตลอด จากนี้ไปผมขอฝากท่านผู้อ านวยการกองช่าง ช่วยดูงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านทวีศักดิ์ ได้อภิปรายในช่วงเช้า เราต้องคอยตาม
แก้ปัญหาตลอด ขอบคุณครับ 
 

          แผนงานการเกษตรปีนี้ทุกท่านก็คงทราบว่า ภัยธรรมชาติฝนตกสามวัน
ยังไม่มีน้ าเลย ช่วงนี้ภัยแล้งท าให้ข้าวในที่นาพ่ีน้องประชาชนต าบลหนองแวงใต้ 
ข้าวในนาข้าวจะเกิดเพลี้ยเป็นสีน้ าตาลไหม้ แผนงานการเกษตรก็ค่อนข้างที่จะไม่
มีเรื่องการให้ความรู้ และการซื้อวัสดุในการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยกับพืชในนาข้าว 
ผมขอฝากท่านประธาน ถึงผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

          ครับ ท่านผู้บริหารก็ได้แถลงงบประมาณตลอดจนรายละเอียดงานต่างๆ 
ได้ทราบ และท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ก่อนจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ทบทวนระเบียบ
ข้อกฎหมาย เพ่ือให้เข้าใจตรงกันครับ 
 

          อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หาก
มีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย ห้ามลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
          การรับหลักการคือ ถ้ามันเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
และอยู่ในอ านาจหน้าที่ เป็นไปตามความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา หากมีอะไร
ผิดพลาดที่จะแก้ไขเล็กๆน้อยๆ ก็จะไปอยู่ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ แต่ขั้นรับ
หลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ตามที่ท่านผู้บริหารเสนอค่ะ 
 

          เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผมขอมติที่ประชุม 
หากเห็นชอบโปรดยกมือเพ่ือรับหลักการครับ 
 

           มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง  ลา ๓ ท่าน  ขาด  -  ท่าน  ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 2๔ ท่าน) 
 



 
 
เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   - ๑๗ - 
  
          ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติไปแล้ว จากนี้ไป
ท่านสมาชิกสภาจะต้องเลือกคณะกรรมการสามัญ โดยเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน อ้างตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 103 (1) และข้อ 105 (3) ใน
การเสนอชื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เป็นสมาชิกสภาฯ และให้มีผู้รับ
รองจ านวน 2 คน โดยจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติไปทีละคนจนกว่าจะครบ
เจ็ดคน 
           ในกรณีที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  หมวด 8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
          ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
          ข้อ 105 (2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (3)คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
          ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่มีต้องมีผู้รับรอง 
          ข้อ 108 เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้า          
ที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 
          ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ง
แรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
          ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
          ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
          มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
          ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาขามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๕ 
(นายธนาวุฒิ  พัฒคาต) 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑๔ 
(นายทองค า   แสนเมือง) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   - ๑๘ - 
 
          รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  
 

           ครับเมื่อสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจในระเบียบแล้ว ผมขอให้ท่านเสนอว่าเรา
จะเลือกคณะกรรมการ 3 คน หรือ 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ
สมาชิกได้เสนอว่าเราจะเลือกคณะกรรมการแปรกี่คนครับ 
 

          ผมขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7  ท่านครับ  
 ผู้รับรองคนที่ ๑  นายทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา   ส.อบต. หมู่  ๑ 
 ผู้รับรองคนที่ ๒  นายกาศิลป์   ไขละเมา     ส.อบต. หมู่  ๑๓ 
 

          ผมขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ ท่านครับ 
 ผู้รับรองคนที่ ๑  นายสมเดช     อัตสาร       ส.อบต. หมู่ ๑๒ 
 ผู้รับรองคนที่ ๒  นายชุมพล     บุญชัย        ส.อบต. หมู่ ๖ 
 

           ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวน ๕ คนครับ       
 

            มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ 
ท่าน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณพ.ศ.256๔ (ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ 
เสียง ไม่เห็นชอบ ๔  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลา ๓  ท่าน  ขาด  -  ท่าน    ผู้
เข้าประชุมทั้งหมด 2๔ ท่าน)  
 

           ท่านประธานครับ ผมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ คนก่อน ควรขอ
มติก่อนครับ 
 

           คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕ ท่าน เป็นเอกฉันท์แล้วครับ 
           อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
            ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ครับเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่
จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และขอให้มีผู้รับรองสองคนด้วย วิธีการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ต้องด าเนินการเสนอชื่อทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้ง
เดียวเป็นกรรมการพร้อมกันได้ ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน และถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับการคัดเลือก ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑ 
(นายทวีศักดิ์  จันทร์จุฬา) 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๕ 
(นายธนาวุฒิ   พัฒคาต) 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
(นายประภาส พิมพการ) 
 

ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายขุนแผน   บุตรวงศ์) 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 

                  - ๑๙ - 
 
 

          ก่อนเสนอ ผมขออกตัวก่อนนะครับ ผมขอไม่รับ ผมอยากให้สมาชิกฯ 
คนใหม่ๆ เข้ามาท างาน จะได้รู้วิธีท างาน ส่วนผมท าหน้าที่มาพอสมควรแล้ว 
อยากให้เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ ท าหน้าที่บ้างครับ  ผมทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา         
ส.อบต. หมู่ ๑  ขอเสนอ  
         นายค าฟอง     พิเดช   ส.อบต.หมู่ ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
1 ครับ 
         ผู้รับรองคนที่ 1  นายชุมพล   บุญชัย      ส.อบต. หมู่ 6 
         ผู้รับรองคนที่ 2  นายทองปาน  กัลยา     ส.อบต. หมู่  1๒ 
 

         มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ถือว่านายค าฟอง    พิเดช  ส.อบต.หมู่ ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ครับ และขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2 ครับ 
 

          ผมนายชุมพล    บุญชัย  ส.อบต. หมู่ ๖ ผมก็ขอออกตัวก่อนนะครับ ไม่
ขอรับหน้าที่ ให้เพ่ือสมาชิกคนอ่ืนท าด้วยครับ  ผมขอเสนอ นายทองปาน  กัลยา    
ส.อบต. หมู่ ๑๒   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
          ผู้รับรองคนท่ี 1 นางประนอม   แสงนนท์   รองประธานสภาฯ 
          ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมเดช   อัตสาร   ส.อบต. หมู่ ๑๒ 
 

          มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ถือว่านายทองปาน   กัลยา  ส.อบต.หมู่ ๑๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
2  ครับ และขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 ครับ 
 

          ผมนายธนาวุฒิ  พัฒคาต  ส.อบต.หมู่ ๕  ขอเสนอ นายอดุลย์  ปัจฉิมมา    
ส.อบต.หมู่ ๑๐  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 ครับ 
          ผู้รับรองคนที่ 1 นายชัยวัฒน์    เยาวสัย      ส.อบต. หมู่ ๗ 
          ผู้รับรองคนท่ี 2 นายสว่าง       สอนพรม     ส.อบต. หมู่ ๔ 
 

           มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ถือว่านายอดุลย์  ปัจฉิมมา  ส.อบต.หมู่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
ครับ และขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 4  ครับ 
 

           ผมนายประภาส   พิมพการ  ส.อบต. หมู่ ๑๑  ขอเสนอนายขุนแผน 
บุตรวงศ์  ส.อบต. หมู่ ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ล าดับที่  4  ครับ 
                   

           ที่ผ่านมา ๕ – ๖ ปี ผมก็ได้ท าหน้าที่มาแล้วครับ ผมขอสละสิทธิ์
คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๔ ครับ และผมขอเสนอ นายทองค า  แสนเมือง 
ส.อบต. หมู่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๔ ครับ 
 

      ที่ผ่านมาผมก็ช่วยท าหน้าที่ ในด้านนี้มาบ้างแล้ว ปีนี้ผมขอสละสิทธิ์
คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๔ ครับ 
       
 



 
 
ส.อบต. หมู่ ๗ 
(นายชัยวัฒน์   เยาวสัย) 
 

ส.อบต. หมู่ ๔ 
(นายสว่าง  สอนพรม) 
 

ส.อบต. หมู่ ๔ 
(นายสว่าง  สอนพรม) 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายค าฟอง  พิเดช) 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              - ๒๐ - 
 
          ผมนายชัยวัฒน์   เยาวสัย   ส.อบต.หมู่ ๗ ขอเสนอนายสว่าง  สอนพรม 
ส.อบต. หมู่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๔ ครับ 
 

           ผมขอสละสิทธิ์คณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ ๔ ครับ 
 
 

          ผมนายสว่าง   สอนพรม  ส.อบต. หมู่ ๔ ขอเสนอนายบุญจันทร์       
พิมพ์นาจ  ส.อบต. หมู่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ ๔ ครับ 
          ผู้รับรองคนที่ 1 นายอดุลย์    ปัจฉิมมา      ส.อบต. หมู่ 10 
          ผู้รับรองคนที่ 2 นายทองค า   แสนเมือง     ส.อบต. หมู่ 1๔ 
 

มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 4  อีกหรือไม่   ถ้าไม่มี  
เป็นอันว่านายบุญจันทร์  พิมพ์นาจ  ส.อบต.หมู่ ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 4  ครับ และขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 5  ครับ   
 

           ผมนายค าฟอง  พิเดช  ส.อบต. หมู่ 8 ขอเสนอ นายชัยวัฒน์  เยาวสัย  
ส.อบต. หมู่ ๗   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  ครับ 
           ผู้รับรองคนที่ 1 นายประภาส    พิมพการ   ส.อบต. หมู่ 1๑ 
           ผู้รับรองคนที่ 2 นายกาศิลป์     ไขละเมา    ส.อบต. หมู่ 1๓ 
 

            มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 5  อีกหรือไม่        
ถ้าไม่มี  ถือว่านายชัยวัฒน์   เยาวสัย  ส.อบต.หมู่ ๗   เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 5  ครับ  
             ครับ ผมขออ่านทบทวนรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้เสนอชื่อและรับรองให้แล้ว จ านวน ๕ ท่าน เรียงล าดับดังนี้ครับ 
          ๑. นายค าฟอง       พิเดช      ส.อบต. หมู่ ๘ 
          ๒. นายทองปาน    กัลยา       ส.อบต. หมู่ ๑๒ 
          ๓. นายอดุลย์        ปัจฉิมมา   ส. อบต. หมู่ ๑๐ 
          ๔. นายบุญจันทร์    พิมพ์นาจ  ส.อบต.  หมู่ ๒ 
          ๕. นายชัยวัฒน์      เยาวสัย    ส.อบต. หมู่ ๗ 
           ครับ เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ก็เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือรับค า
แปรญัตติโดยมีก าหนดระยะเวลารับค าแปรไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง   
 

          ดิฉันขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน พรุ่งนี้วันที่ ๔ สิงหาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เชิญประชุมที่ห้องกิจการสภาฯ ชั้น ๒ เพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
          ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉัน
ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบดังนี้ค่ะ  
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ก าหนดวันที่ ๔ , ๕ , ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ จ านวน 
๓ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกิจการสภา ชั้น ๒ และก าหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี   ลุยสุข) 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 

ปลัด อบต. 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    - ๒๑ - 
 
วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒   
 

         ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ห้วงก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติและวัน
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ     
 

          มติ เอกฉันท์ เห็นชอบวัน เวลา สถานที่ก าหนดรับค าแปรญัตติ            
(ด้วยคะแนนเสียง 2๓  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ลา ๓ 
ท่าน  ขาด  -  ท่าน     ผู้เข้าประชุมทั้งหมด  2๔  ท่าน)  
 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

          อ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไข
ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติ
ให้แก้ไขได ้
         ๑. เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า 
         ๒. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไข
นั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
         ๓. เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ 
         ๔. กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
         ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
          การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา
ในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 
          ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงิน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าว
มีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป ต้องด าเนินการให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
          ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัตสิั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙  การแก้ไข 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      - ๒๒ – 
 
 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เห็นชอบให้ตรา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ท่านนายอ าเภอวานรนิวาส 
ในฐานะผู้ก ากับดูแลได้อนุมัติข้อบัญญัติ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความประสงค์จะขอโอน
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  ๒  โครงการ  
ดังนี้ 

                     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
                     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  

             เนื่องจากในส่วนของความกว้างด้านในของรางระบายน้ ามีความกว้าง
เท่ากับความกว้างของฝาปิดรางระบายน้ า ท าให้ไม่สามารถปิดฝารางระบายน้ าได้ 
จึงปรับลดขนาดฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือให้สามารถวางในรางระบายน้ าได้โดย
เปิด – ปิด ได้สะดวก จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
          ตามญัตติที่ดิฉันได้น าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้วนั้น 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ และโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาและผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  
๒๕๖๓ ได้รับบันทึกจากช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
รายงานถึงการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายการฝาปิดรางน้ าไม่ได้
ขนาด ขนาดที่ออกแบบประมาณการ ๐.๔๘ x๐.๕๐x๐.๑๐ เซนติเมตร แต่งานที่
ผู้รับจ้างส่งมอบฝารางวัดได้ขนาด ๐.๔๖ x๐.๕๐x๐.๑๐ เซนติเมตร ท าให้รูปแบบ
รายการคลาดเคลื่อนไปจากสัญญาจ้าง ซึ่งก็เป็นเหตุจ าเป็นต้องท าการแก้ไข แบบ
รูปรายการหรือแก้ไขตัดทอนเนื้องาน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง 
เนื่องจากรูปแบบรายการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 
          ฉะนั้นในวันนี้จึงขออาศัยอ านาจสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โดยการตัดทอนเนื้องานและ 
หักค่างานส่วนที่ท าสัญญาไว้แล้วคืน โดยคิดเงินคืนจากโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ จ านวน ๔๖๐ ฝาๆละ ๙.๑๗  บาท เป็นเงิน 
๔,๒๑๘.๒๐  บาท และคิดเงินคืนจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ๙  
 
 



 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

  

                 - ๒๓ - 
 
จ านวน ๑๔๘ ฝาๆละ ๙.๑๗ บาท เป็นเงิน ๑,๓๕๗.๑๖  บาท ก็ขอน าเรียน        
ที่ประชุมสภาฯ ได้โปรดพิจารณาให้การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณดังกล่าวเพ่ือที่จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ 
 

       ผมขอมติที่ประชุมได้ พิจารณาอนุมัติ ให้ โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหมู่ ๖ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ ๙ รายละเอียดตามที่
ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วครับ 
 

         มติเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ ๖ และ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ ๙ (ด้วยคะแนนเสียง 2๐ เสียง งดออกเสียง ๔ 
เสียง  ลา ๓  ท่าน  ขาด  - ท่าน  ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 2๔ ท่าน) 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  

ส.อบต. หมู่ที่ 1 
(นายทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา) 

          เมื่อสักครู่ผมว่าจะอธิบายเรื่องญัตติที่เสนอ แต่เมื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้เราลงมติแล้ว ก็ต้องเลยตามเลย ไม่กลับไปกลับมา ผมขอ
ฝากค าชี้แนะถึงผู้อ านวยการกองช่างที่ย้ายมาใหม่นะครับ เรื่องที่ยื่นญัตติ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการที่ผ่านมานั้น ผมขอสะท้อนข้อบกพร่องให้ทราบว่า 
ข้อบกพร่องเกิดจากการชี้จุด เรื่องรูปแบบรายการ คณะกรรมการที่เป็นตัวแทน
ประชาชน เขาไม่กล้าที่จะต่อกรกับผู้รับจ้าง ยังกล้าๆกลัวๆ แต่ผู้รับจ้างนั้นเขา
เก๋ามามากแล้ว ผมเคยปะทะคารมกับผู้รับจ้างแล้ว เขาก็สุดยอดเหมือนกัน แต่
จริงๆแล้วถ้าผมจะเอากลับก็น่าจะเรียบร้อยเหมือนกัน ที่ไล่ตามแก้ไขทั้งแบบ
แปลน ทั้งงานห้างนี้หลายครั้งเหมือนกัน ขาผมข้างนึงก็อยู่ในคุกเหมือนกัน ก็ฝาก
นายช่างเรื่องการชี้จุดเรื่องการควบคุมงาน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจควบคุมให้เป็นไป
ตามรูปแบบ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ด้วย เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
๙ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเส้นตรง รางน้ าก็ต้องท าเป็นเส้นตรง แต่ผู้รับจ้าง
อ้างว่าให้ห่างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐ เซนติเมตร ไปๆมาๆ รางมีช่วง
ห่างระหว่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับรั้วชาวบ้านอย่างละครึ่งเลย ที่จริงถ้าขยับ
รางเข้าข้างใน เราจะได้ถนนกว้างขึ้นและรางระบายน้ าจะไม่คดงอ ชาวบ้านที่เป็น
คณะกรรมการเขาก็ติงมา ถนนตรงๆ ท าไมรางน้ าต้องคดงอ ผู้รับจ้างแจ้งว่า
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคนบอก พูดขึ้นมาก็ผิดแล้ว คนที่จะชี้จุดนั้นต้องเป็น
ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่ใช่กรรมการ กรรมการหมู่บ้านเป็นเพียงแค่กรรมการตรวจ
รับงานจ้าง และดูงานตามที่ผู้ควบคุมงานบันทึกการควบคุมงานในบันทึก
ประจ าวันเสร็จแล้วค่อยยื่นบันทึกการควบคุมงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง ลงไปตรวจสอบโครงการตามบันทึกของช่างผู้ควบคุมงานว่างานที่ท า 
กับบันทึกผู้ควบคุมงานตรงกันหรือไม่ สอดคล้องกันหรือไม่ หรือผิดไป ปัญหานี้
เกิดข้ึนมานานก็คือประธานตรวจรับงานจ้าง ตัวแทนชุมชน ลงไปตรวจงานก่อน 
 
 



                  -  ๒๔ - 
 
โดยไม่มีบันทึกช่างผู้ควบคุมงาน มีแต่มาตรวจแล้ว เบ็ดเสร็จค่อยมาแก้ไปตาม
แบบ ตัวไหนผิดต้องไล่แก้ไข บางครั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีปัญหากัน
เพราะความเห็นไม่ตรงกัน บางคนตรวจรับให้เสร็จๆไป บางคนไม่ตรวจรับ กลัว
ความผิด ไม่อยากเซนต์ ซึ่งผมก็เคยได้คุยกับคณะเหล่านี้หลายครั้งแล้ว ปัญหานี้
เรื้อรังมานาน ในครั้งต่อๆ ไป การจะลงงาน ขบวนการงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งก่อสร้างนี้ ขอให้มันเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามขั้นตอนด้วย 
อย่างน้อยก็ขอให้พวกผมได้แก้ไขตามรูปแบบของระเบียบของกฎหมายด้วย ไม่ใช่
ต้องมาข้ามขั้นตอนกันอยู่เรื่อยๆ เอาไปเอามากลายเป็นความเคยชิน ไม่ได้ปรับ
ลดค่างานในหลายๆโครงการ ก็ฝากท่านผู้อ านวยการกองช่าง ต่อไปผมอยากจะ
เห็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงไปตรวจงาน อยากจะเห็นบันทึกรายงาน
ช่างผู้ควบคุมงานเป็นปัจจุบันด้วย เช่น รางระบายน้ าหมู่ ๙ ท างานเสร็จแล้วค่อย
มาบันทึก อย่างนี้ผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ 

  

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
(นายค าฟอง  พิเดช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ผมขอสอบถามเรื่องที่ไม่เข้าใจ ฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหาร โครงการ
ซ่อมแซมถนนบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ได้หินลูกรัง
มากน้อยเพียงใด เพราะว่าตอนที่ผู้รับจ้างเข้าท างาน ผมไม่ได้รับเอกสาร ผมเลย
ไม่ทราบ ผมถามคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่เป็นตัวแทนชุมชน ก็ไม่ทราบ
ข้อมูล ผมจึงขอทราบรายละเอียด โปรดได้ชี้แจงด้วยครับ ช่วงผู้รับจ้างลงท างาน
แจ้งผมว่า มี ๒ จุด จุดแรกซ่อมสะพานห้วยโน้ต จุดที่ ๒ ซ่อมถนนจากที่นานาย
บัวเลียน  อินเพชร ระยะทาง ๑,๐๐๐  เมตร  
           ในวันนั้นก็มีคณะกรรมการวิสามัญไปดูด้วยกัน วันนั้นก็เห็นถนนเส้นนี้
เดินทางล าบากมาก แต่ปัญหามีอยู่ว่า วันที่ผู้รับจ้างลงท างาน ท าการขุดเหวี่ยง
ดินในล าห้วยถมสะพานห้วยโน้ต แล้วเอาหินลูกรังมาถมประมาณ ๑๐ รถ นาย
ช่างโยธาก็แจ้งผมว่างานเสร็จแล้ว ได้เพียงเท่านี้ครับ ผมถามว่าใช้งบเท่าไหร่ 
ตอบผมไม่ได้ ทางผู้น าหมู่บ้านก็ถามผมๆ ก็ตอบไม่ได้ ผมจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วย
ชี้แจงด้วยครับ 
 

           ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติม โครงการที่ท่านค าฟองกล่าวขึ้นมา ผมเป็น
คณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งผมก็ออกติดตามการท างานผู้รับจ้าง ออกติดตามการ
ใช้งบประมาณของผู้บริหาร ผมก็ไม่เข้าใจว่าโครงการนี้เขาท ากี่โครงการ ผมเจอ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาไปตรวจงาน แจ้งว่าอยู่ที่ฝายมี ๒ โครงการ ผมมา
ทราบทีหลังมีถนนการเกษตร วันนั้นผมอยู่ที่สวน เจอกับท่านค าฟอง ท่านชุมพล 
ผู้รับจ้างก็ออกไปดูถนนที่จะซ่อม ต่อมาผู้รับจ้างเข้ามาท างาน ซึ่งไปท าที่เดิม ผม
ว่าอย่างนี้ผู้บริหารต้องแจ้งนะครับว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ผมเคยขอค าสั่ง
คณะกรรมการตรวจรับงาน ผมได้รับแค่ค าสั่งเดียว เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่านบอกว่าเอไปค าสั่งเดียวก่อน ซึ่งการถมดินเอาดินบริเวณแถวนั้นมาถม วันนั้น
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพด ก็มาพูดคุยของบประมาณซ่อม ซึ่งเดิมที่
ฝายตรงนั้นเป็นโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลแพดด าเนินการ แต่ไม่ทราบว่า
เราเอางบประมาณไปซ่อมแซมได้อย่างไร หรือว่าท า ๒ โครงการ แต่มาซ่อม
ทีเดียวให้มันจบหรืออย่างไรครับ ผมสงสัยว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่  



 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายขุนแผน  บุตรวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๖ 
(นายชุมพล  บุญชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     - ๒๕ – 
 
 
ฝากท่านผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงถึงงบประมาณการซ่อมฝายตัวนี้
ให้ทราบ ก่อนที่สมาชิกสภาฯจะส่งหนังสือขอตรวจสอบโครงการครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

          ผมนั่งฟังท่านค าฟอง เรียนถามท่านผู้บริหาร งบซ่อมแซมฝายห้วยโน้ต 
ซ่อมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในการขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร จริงๆแล้ว ผมก็เคยหารือกับเพ่ือนสมาชิกว่าของบซ่อมแซมไป
ซ่อมแซมสะพานห้วยโน้ตที่ขาดช ารุด โดยการถมช่วงที่ขาดให้เป็นถนนไปเลย 
เนื่องจากถัดจากที่ตรงนี้ประมาณ ๒๐ เมตร มีฝายขององค์การบริหารส่วนต าบล
แพดอยู่แล้ว วันที่ไปส ารวจ มีผม มีช่างโยธา คณะกรรมการวิสามัญไปด้วย 
ส ารวจความเสียหายที่จะซ่อมแซมท าเป็น ๒ โครงการได้หรือไม่ ถนนทางทิศใต้ก็
เสียหาย พ้ืนที่นายช่างก็บอกจะท าให้ ต่อมา หมู่ ๕ หมู่ ๙ ที่ของบซ่อมแซม
เหมือนกัน ช่วงนั้นมีงบอยู่เกือบสองแสนกว่าบาท จากนั้นช่างแจ้งว่าไม่ทราบว่า
จะท าได้มากน้อยเพียงใด เพราะ หมู่ ๕ หมู่ ๙ ของบซ่อมแซมเข้ามา เรื่องนี้ก็เคย
คุยเคยถามกันอยู่ ชาวบ้านก็ดีใจที่ได้รับการแก้ไขปัญหาเดือดร้อน ผมเคยเสนอ
ช่างส ารวจช่วงตรงถนนโค้งๆ ประมาณ ๑๐๐ เมตร แต่งบได้รับมากน้อยเพียงใด 
ผมก็ไม่ทราบ เห็นว่าท่านผู้ใหญ่บ้านก็เคยสอบถามมาเช่นกันครับ ที่ท่านทองค า
แจ้งว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ท าไมต้อง
เอางบไปซ่อม พวกผมไปปรึกษากับท่านปลัด ได้พูดคุยแบ่งเขต โดยโครงการที่
เราซ่อมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเราคับ ที่ผ่านมาก็เคยซ่อมครับ ดูเอกสารที่
ผ่านมาก็มีครับ ก็ไม่มีอะไรมากอยากทราบว่าเอกสารที่ซ่อมแซมครั้งนี้ใช้งบเท่าไร
ครับ ช่วงนี้ถนนการเกษตรและถนนภายในหมู่บ้านมันเสียหายอีก ผมอยากให้
เป็นรถเกรดเดอร์ครับ ถนนเราจะได้ไม่ขรุขระ ถนนกว้างด้วย วัชพืชก็จะไม่มีตาม
ไหล่ทาง เกรดให้ถนนสูงตรงกลาง ไม่ให้น้ าท่วมขัง ส าหรับผมก็ขออนุญาตชี้แจง
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

          โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร ผมเคยไปดูงานด้วยครับ ช่วงนั้น    
ช่างหนุ่ยยังอยู่ ช่างประสานผู้รับจ้างแจ้งเข้าท างาน ผมก็ไปหาท่านค าฟอง เพ่ือ
พาไปดูสถานที่เพ่ือก่อสร้าง แต่ปริมาณดินและงบประมาณเท่าไหร่ ผมจ าไม่ได้ 
ถ้าจ าไม่ผิด ฝายกว้าง ๕ เมตร ลึก ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ที่ช่างอธิบายให้ฟัง มี
การลงลูกรัง ส่วนเรื่อง ๒ โครงการนี้ เป็นความจริงที่ท่านขุนแผนแจ้ง แต่ด้วย
งบประมาณมีจ ากดั อนุมัติแค่ให้ซ่อมแซมที่มันจ าเป็นก่อน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เหมือนที่ท่านกาศิลป์ อยากได้โครงการ ใครๆก็อยากได้ 
แต่งบมันไม่เพียงพอ เราต้องเห็นใจผู้บริหารเขาด้วย ปัญหาที่เหลือเราค่อยแก้ไข 
ช่วงนั้นท างานพร้อมกันหลายที่ครับ ผมก็ทราบรายละเอียดตามที่น าเรียนครับ 
ส่วนประมาณการราคาต้องขอดูเอกสารที่กองช่างประมาณการครับ ขอบคุณ
ครับ 
 
 



 
 
 
ส.อบต. หมู่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 
 
 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายค าฟอง  พิเดช) 
 

ส.อบต. หมู่ ๘ 
(นายขุนแผน  บุตรวงศ์) 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ ๖ 
(นายชุมพล   บุญชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               - ๒๖ -      
 
 
            ขออภัยครับ ผมจ าผิด ท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียดที่คุยวันนั้นท่านค าฟองก็อยู่ด้วยกัน 
ครับก็ขอทราบรายละเอียด โครงการนี้ด้วยครับ เป็นถนนขนถ่ายผลผลิตการ
เษตร ท าก็ดีครับ เกษตรกรจะได้ไม่ล าบาก ที่ผมอยากทราบอีกเรื่องมันเป็นความ
ต้องการของชาวบ้าน หรือควาต้องการของใครครับ ขอบคุณครับ 
 

        ขอเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ ว่าเรื่องเอกสารโครงการ ที่ท่านได้
กล่าวถึง ดิฉันขออนุญาตชี้แจงในการประชุมนัดหน้า เนื่องจากวันนี้ไม่ได้เตรียม
เอกสาร โครงการก็มีหลายโครงการ จ าไม่ได้ โครงการนี้ก็พอมีเค้าลาง สะพาน
ขาด ถนนช ารุด ชาวบ้านเดือดร้อน มีหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามา ถามท่าน
ผู้น าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ในพ้ืนที่แจ้งว่าเป็น
ถนนในความรับผิดชอบของเรา ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อมีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน
เข้ามา ดิฉันก็ได้สั่งการให้นายช่างโยธา ส ารวจประมาณการ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางเส้นนั้น ขอน าเรียนตามนี้ค่ะ ขออภัยที่
ไม่สามารถชี้แจงข้อซักถามในวันนี้ได้ ขออภัยค่ะ 
 

         ผมติดใจแต่ว่า ใช้งบกี่บาท ได้หินกี่รถ ดินกี่คิว ถ้าไม่พอ ผมก็จะขอผู้
รับจ้างเพ่ิม ก็เพียงเท่านี้ครับ 
  

         กรณีขุดดินจากล าห้วยขึ้นมานั้น ต้องเรียนว่าบริเวณหน้าฝายจะมีเกาะ
เนินดินสูงกั้นทางน้ าอยู่ก็เลยคุยกับท่านค าฟอง กับผู้รับจ้างว่าให้รถลงไปเอาดิน
ตรงนั้นออกไม่ให้ขวางทางน้ า น้ าจะได้ไม่ตีกลับมาเซาะถนน และอีกอย่างมันใกล้
หน้าฝน กลัวท างานไมทั่นและหน้าฝน เพราะเขาหาบ่อดินยังไม่ได้ ขอบคุณครับ 
  

         วันนั้นผมไปบ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ ๑๒ ตรงถนนโค้งปราบเซียน บริเวณ
นั้นเป็นล าห้วยลึก น้ ามาขังรวม น าไม่มีทางระบาย จะท่วมถนน ดินชาวบ้านเขาก็
ไม่ให้ระบายผ่านดินเขา  ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่
หน่วยงานรับผิดชอบมันเป็นององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉะนั้นผมจึง
ขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองช่าง ช่วยกันคิด จะแก้ไข
อย่างไร และฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
          ท่านชัยวัฒน์ เยาวสัย กล่าวถึงเรื่องบล็อก โครงการนี้มีปัญหามาตลอด 
เคยมีเรื่องร้องเรียนท่านนายอ าเภอจิราภรณ์  เมื่อครั้งเป็นปลัดอาวุโส ท่านก็เคย
มาดู ท าให้แล้วยังมีปัญหา ผมจึงขอฝากเพ่ือนสมาชิกทีท าโครงการเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนให้ตรวจสอบพ้ืนที่โครงการให้ดีๆ ที่ผมลุกขึ้นมาพูดนี้ เพราะ
บล็อกตัวนี้แหละ เพราะเดี๋ยวนี้กรรมการตรวจรับงานจ้างก็ยังไม่ตรวจรับ แล้ว
บอกว่าชาวบ้านเดินทางล าบาก ก็ต้องล าบากครับ เพราะไปท าบล็อกใส่ที่ไม่มี
ถนน ไม่รู้คิดได้อย่างไร แต่ผมก็ได้คิดไว้อยู่  จะแก้ไขอย่างไร ก็ขอให้พ้ืนที่
รับผิดชอบตรวจสอบแผนด้วยครับ ผมขอฝากท่านประธานไปถึงเจ้าของพ้ืนที่
ด้วยครับ อธิบายไม่เข้าใจ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 
 

ส.อบต. หมู่ ๑๔ 
(นายทองค า  แสนเมือง) 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสรี  ลุยสุข) 

               - ๒๗ – 
 
 
แต่ต่อไปก็ต้องหาแนวทางแก้ไข ท่านปลัดก็ได้วางแผนแก้ไขปัญหาไว้อยู่ ก็ฝาก
ทุกท่านดูแลช่วยกัน ขอความร่วมมือท่านผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องแบบแปลน
นะครับ ให้ชัดเจน อธิบายเพ่ือเกิดความเข้าใจ ท าบล็อกเหมือนกันแต่ละหมู่บ้าน 
แต่งานมาไม่เหมือนกัน ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

       เราเป็นผู้น า มีอะไรให้ช่วยดูแลชาวบ้าน เราต้องเป็นผู้เสียสละ มีอะไรให้
ช่วยกันแก้ไขพัฒนา ฝากทุกท่านด้วยครับ 
 

         ครับ ที่ท่านชุมพลแจ้งว่า บล็อกเป็นทางตัน ไม่มีถนน มันเป็นอย่างไรครับ 
แม้แต่ถนนลูกรังก็มีปัญหา บล็อคหมู่ ๗  ก็ไม่ทราบถึงไหนแล้ว ผมก็ไปช่วยดูอยู่ 
งานโครงการเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ช่วยกันดูแลครับ หมู่ ๗ สร้างบล็อค
แล้วจะท าถนนอย่างไรครับ แผนก็ไม่มี ก็ฝากเพ่ือนสมาชิกนะครับ ช่วยกัน
พิจารณาแก้ไขปัญหาช่วยกัน นะครับ 
          ผมขอขอบคุณผู้บริหาร ที่จัดหาเจ้าหน้าที่เกษตร มาช่วยท างาน ช่วย
แนะน าชาวบ้านด้านการเกษตร อยากให้เจ้าหน้าที่เกษตร ช่วยเสริมวิชาการ ให้
ความรู้เรื่องสารเคมีแก่ประชาชน ขอบคุณอีกครั้งครับ 
 

         ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม                         สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ วันที่  ๓  สิงหาคม  256๓ 
                                      เวลา ๑๖.3๐ น. 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

(ลงชื่อ) ขนิษฐา   ชูกลิ่น 
(นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม   ๒๕๖๓  เห็นว่าเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

เมื่อวันที่                             . 
 

        (ลงชื่อ) ขุนแผน  บุตรวงศ์ 
(นายขุนแผน   บุตรวงศ์) 

ประธานกรรมการ 
 
 

(ลงชื่อ) 

 
 

ชุมพล   บุญชัย 
(นายชุมพล    บุญชัย) 

กรรมการ 
 
 

(ลงชื่อ) 

 
 

ทวีศักดิ์   จันทร์จุฬา 
(นายทวีศักดิ์     จันทร์จุฬา) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

(ลงชื่อ) เสรี   ลุยสุข 
(นายเสรี  ลุยสุข) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
   
 
 
 
 
 
 
   
 

กิจการสภาฯ อบต.หนองแวงใต้ 
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔๗๘๘ 

               


