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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยสำมัญที ่๓/๒๕๖๓ คร้ังที่ ๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
 

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

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 

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

-ไม่มี- 
 

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 ๒๒ คนครบ
องค์ประชุม 

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

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ ระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมฯ ขอมอบหมายให้ท่านเลขาสภา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านในวาระนี้มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ครับ 

เรื่องที่ ๑ ด้วยศูนย์อ านวยการจิตอาสาอ าเภอแวงน้อย (ศอ.จอส.) ได้ก าหนดแผนด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
จิตอาสา “เราท าความดี  เพ่ือชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์” ห้วงเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๓ คือปรับปรุง ภูมิทัศน์/ปลูก
ต้นไม้รอบบึงละหาน บ้านละหานนา  ในวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์
อ านวยการจิตสาอ าเภอแวงน้อย (ศอ.จอส.) จึงขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์  เชิญชวนข้าราชการ
ในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยมีก าหนดการดังนี้  
เวลา ๐๘.๓๐ น. - หน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา พร้อม ณ รอบบึงละหาน(ข้างวัดท่าละหานฝั่งทิศตะวันตก) 
  - พิธีกรชี้แจงการปฏิบัติและซักซ้อมพิธีเปิดกิจกรรมฯ 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

เวลา ๐๙.๓๐ น. - นายอ าเภอแวงน้อย ประธานในพิธี ดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
  - พิธีกรสั่งท าความเคารพประธานในพิธี ตรงหน้าวันทยหัตถ์ 
  - พิธีกรเชิญประธานฯ ขึ้นเวที เพ่ือท าพิธีเปิดกรวยดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  - ประธานเดินเข้าประจ าจุดโพเดียม/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานนากล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ 
  - ประธานกล่าวพบประหัวหน้าราชการ  จิตอาสา  ประชาชนทั่วไป และกล่าวเปิดงานฯ 
  - ประธานฯ  พร้อมผู้รวมกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนพร้อมกัน “เราท าความดี  เพื่อชาติ ศาสนา             
พระมหากษัตริย์” ๓ ครั้งและชูมือขึ้นพร้อมกัน  
  - จิตอาสาย้ายไปยังพ้ืนที่แบ่งมอบงาน 
  - เสร็จพิธีเปิดกิจกรรม 
เวลา ๑๑.๐๐ น. – เสร็จสินการจัดกิจกรรม 
การแต่งกาย  - ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อโทนสีฟ้า,หมวก,ผ้าพันคอและป้ายชื่อ)  งดเสื้อท่ีด า สวมหน้ากากอนามัย 

เรื่องที่ ๒  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งเลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี   ๒๕๖๓  ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
performance Assessment : LPA) ประจ าปี  ๒๕๖๓  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว  เพ่ือให้การ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดของแก่น จึงขอแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากทีมงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทีมประเมินจะด าเนินการตรวจประเมินตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดจ านวน ๕ ด้าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๓ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจะ
ตรวจประเมินในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่เทศบาลต าบลแวงน้อย 

เรื่องที่ ๓  หนังสืออ าเภอแวงน้อย ที่ ขก ๐๐๒๓.๒๕/๑๓  ลงวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  ได้ส่งส าเนาหนังสือ
จังหวัดขอนแก่น  เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบการคลัง  การเงิน  การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการด าเนินการให้อ าเภอแวงน้อยทราบ  ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเพ่ือรวบรวมรายงานจังหวัด
ขอนแก่นซึ่งจากรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในวัน
เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ พบข้อสังเกตในด้านการติดตามเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีลูกหนี้เงินทุ่นโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน ๔ สัญญา  
รวมเป็นเงิน ๑๑๑,๕๐๐ .- บาท เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหมดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ
ทุกโครงการ  และมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมก ากับดูแลกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอยืมเงินทุน  ตลอดจนติดตาม 
เร่งรัดการน าเงินส่งคืน  หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรช าระหนี้คืนโดยพลัน  หากไม่ช าระหรือช าระไม่ 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 

ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเท่าจ านวนที่ทางราชการเสียหายชดใช้คืนในทันทีที่มีการตั้ง
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จึงขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือเร่งรัด
กลุ่มท่ีผิดนัดช าระหนี้ให้มาช าระหนี้ตามก าหนด  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบว่าจะแก้ไขส่วนไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้รับรองรายงาน
การประชุมฯ ครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ส าหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันนี้เป็นวาระการแปรญัตติซึ่งตามที่สภาเราได้ผ่านวาระที่ ๑ รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติฯไปแล้วเมื่อ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯก าหนดวันยื่นแปร
ญัตติระหว่างวันที่ ๑๑,๑๓,๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สถานที่ยื่นค าแปรญัตติคือห้องกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมาชี้แจง
และก็ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ที่แปรญัตติมาชี้แจง ได้เชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเมื่อ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้จัดส่งรายงานให้ท่านประธานสภาฯ  ท่านประธานสภาฯก็ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบ ส าหรับระเบียบเกี่ยวกับการแปรในวาระที่ ๒ นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันก าหนดใน ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 
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.๒๕๖๔ ดังนี้ครับ แผนงานบริหารทั่วไป ไม่มีแปรญัตติ แผนงานรักษาความสงบภายใน ไม่มีแปร 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
ญัตติ แผนงานการศึกษา ไม่มีแปรญัตติ แผนงานสาธารณสุข ไม่มีแปรญัตติ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่มีแปรญัตติ 
แผนงานเคหะและชุมชน มีผู้แปรญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 
๓ วัน คือวันที่ ๑๑,๑๓ และ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้มายื่นค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้มาชี้แจงในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว และได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อยที่ได้ยื่นค าแปรญัตติไว้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมา
ชี้แจงแล้วเมื่อ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ได้มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๒ ข้อ และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมและมี
มติ ดังนี้ 

ข้อ ๑  นายบุญยม  หนูนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บำท 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดย นายบุญยม  หนูนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ขอแปรญัตติขอลดจ านวน
เงินที่ขออนุมัติจ่าย ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๔๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทเงิน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว ้๔๐,๐๐๐.-บำท 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะกรรมกำรแปรญัตติมีมติให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม จ ำนวน ๐ ท่ำน  เห็นด้วยกับสมำชิกผู้แปร  จ ำนวน ๕ 
ท่ำน (สมำชิกสภำฯผู้แปรญัตติขอสงวนค ำแปรญัตติ) 

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

นายบุญยม  หนูนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บำท ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  
๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๔๐,๐๐๐.-บาท และได้สงวนค าแปรญัตติไว้ ผมมีประเด็นที่ยังสงสัยอยากให้ทางฝ่ายบริหารได้
ชี้แจงอยู่ ๓ ประเด็น ดังนี้ครับ ๑.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เป็นเงินที่จ่ายในลักษณะ 

 
 
 
 
 
 



-๖- 

ใดมีใครที่ได้บ้าง รับเฉพาะเงินเดือนก็น่าจะเพียงพอแล้ว ๒.ท าไมตั้งไว้ทุกแผนงานน่าจะตั้งไว้ที่เดียวก็พอ ๓.ที่ผมแปรตัด
๑๐,๐๐๐ บาท น่าจะไม่กระทบนะครับ แต่ทั้งนี้กระผมขอทราบรายละเอียดก่อนครับ ถ้าทางฝ่ายบริหารชี้แจงแล้วมีเหตุมี
ผลเพียงพอกระผมก็จะขอถอนญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ- มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผู้แปรหรือ
สนับสนุนในร่างเดิมเรียนเชิญครับ  ถ้าไมมี่ผมกข็อเชิญท่านนายกครับ 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.แวงน้อย – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ครับ ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดฯได้ชี้แจงในส่วนนี้ครับ 

นายสุภาพ  ว่องไว หัวหน้าส านักปลัด อบต.แวงน้อย – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านครับ ส าหรับแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ขอแปรตัดลดจ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท นั้น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัตินี้ตั้งตามฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนการที่จะเบิกจ่ายนั้นมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การประเมินองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่
ก าหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ขอรับการประเมิน 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องได้รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ( Core Team ) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาของปีที่ขอรับการประเมินทุกด้านๆ ละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๓. ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องมีรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ขอรับการประเมิน 
 ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อการพัฒนา หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษได้ต้องด าเนินการจัดท างบแสดง
ฐานะการเงิน ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเสร็จเรียบร้อย และรายงานผลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทราบตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลภายในเดือน
กันยายนของทุกปี โดยจะต้องเสนอโครงการ ๒ โครงการเพ่ือรับการตรวจประเมิน โครงการที่ ๑ เป็นโครงการที่โดดเด่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โครงการที่ ๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์จังหวัด นอกจากนั้นเรายัง
ต้องจ้างสถาบันการศึกษาที่ ก.อบต.จังหวัด รับรองมาด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อย่างน้อย ๔ งานที่เราให้บริการประชาชน โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่ ๑๐๐ คะแนนจะต้องผ่าน
เกณฑ์ท่ี ๗๕ คะแนน ส าหรับการจ่าย ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบผลคะแนนก็จะแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ และ 

 
 
 
 
 
 



-๗- 

ก็ด าเนินการเบิกจ่ายโดยคณะกรรมการที่มีท่านนายกเป็นประธาน ปลัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมกันพิจารณา
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ก าหนดส่วนใครที่มีคุณสมบัติได้เงินรางวัลนี้ก็ได้แก่ ๑. ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการโดยได้รับเงินจากงบประมาณงบบุคลากร หมวกเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราวขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้มาจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอรับการประเมินแห่งนั้นไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 
๓. พนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างประจ าจะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 
๑ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป) และครั้งที่ ๒ (๑เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน) ในปีงบประมาณที่
ขอรับการประมาณที่ขอรับการประเมินและต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างทั้งปีไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น ส าหรับ
พนักงานจ้างต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปีของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ส าหรับที่ท่านสมาชิกได้สอบถามที่แปรตัด ๑๐,๐๐๐.-บาทนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบ ขอเรียนว่าฐานการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี๒๕๖๑เราเบิกจ่ายประมาณ 
๖๐,๐๐๐.- บาท และในปี ๒๕๖๒ เบิกจ่าย ๖๕,๐๐๐.-บาท ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะเบิกจ่ายประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท ครับ แต่
ที่ตั้งงบประมาณไว้เพียง ๕๐,๐๐๐.-บาท นั้นเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณรายรับ สถานการเงินการคลัง และต้องตั้ง
งบประมาณที่จ าเป็นด้านอ่ืนๆด้วย จึงต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ และในหมวดนี้ไม่ได้เบิกจ่ายเพียงเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้นครับ และยังเบิกจ่ายในส่วนของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง หรือจ่าย
ค่าตอบแทนอ่ืนๆให้กับบุคคลที่เราแต่งตั้งให้มาท างานให้กับ อบต.เราด้วย ในส่วนที่ถามว่าท าไมต้องตั้งไว้ทุกแผนงาน
เนื่องจากงบประมาณที่เราจัดท าเป็นงบประมาณแบบแผนงาน แต่ละแผนงานก็ต้องตั้งเงินเดือน เงินตอบแทน ไว้แยกกัน
เป็นแผนงานเวลาจะเบิกจ่ายใครอยู่แผนงานไหนก็เบิกแผนงานนั้นครับขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบครับ 
 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ก็ขอสรุปในเรื่องเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ก่อนที่จะเบิกได้ ต้องมีคุณสมบัติก่อน ๑. มีงบลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ %  
เช่น เราตั้งข้อบัญญัติไว้ ๔๐ ล้าน ๑๐% ของ ๔๐ ล้าน ก็คือ ๔ ล้าน ก็จะเป็นงบของการก่อสร้าง ถนนหนทาง ค่าครุภัณฑ์ 
เรียกว่างบลงทุน รวมกันแล้วไม่ต่ ากว่า ๔ ล้านบาท นี้ก็คือคุณสมบัติ นะครับ ถ้าข้อแรกไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธ์ได้รับ ๒. การ
เบิกจ่ายด้านงบประมาณต้องประหยัดในด้านงานบริหารงานบุคคล คือคนน้อยบริหารงานได้เยี่ยมและการเบิกจ่ายตัวนี้ก็
จะไม่เกิน ๔๐ % ของงบประมาณนะครับ ถ้าผ่าน ๒ ข้อนี้ ก็ถือว่ามีคุณสมบัติ ๓. การตรวจ LPA ซึ่งจะตรวจในวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ คะแนนก็จะต้องผ่าน ๖๐ % ทุกด้านซึ่งมีด้วยกันอยู่ ๕ ด้าน ถ้าคณะกรรมการมาตรวจแล้วถ้าไม่ถึง ๖๐ 
% ขึ้นไปก็จะตก คือไม่ผ่านในการประเมินก็ไม่สามารถขอรับการประเมินเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนได้ เมื่อขอประเมิน
คณะกรรมการออกมาประเมินก็จะมี ๔ ด้านด้วยกัน ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้รับการประเมิน ต้องได้คะแนน ๗๕ คะแนนขึ้นไป 
แต่ถ้าต่ ากว่า ๗๕ ก็ไม่ได้นะครับ ถือว่าไม่ผ่านขั้นตอนในการประเมินก็จะเป็นแบบนี้นะครับ การจ่ายนะครับจะต้องรับ
ความเห็นชอบ จาก ก.อบต.จังหวัดก่อนนะครับ  และจะต้องผ่านการประเมินโครงการโดนเด่นที่เห็นว่าท างานดีเด่นและ 

 
 
 
 
 
 



-๘- 

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์จังหวัดได้มีอยู่ ๒ โครงการ จะต้องได้รับการประเมินจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เขาเสนอว่ารับประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เราเข้ามา
ประเมินความพึงพอใจ ถ้าเกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชนดีก็มีสิทธิ์รับนะครับ เมื่อได้มาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าได้หมดทุกคน ยกเว้นจ้างเหมาบริการ กู้ชีพ แม่บ้านยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานเก็บ
ขยะ นะครับ จ้างเหมาบริการไม่มีสิทธิ์รับ พนักงานจ้างทั่วไปทุกหมดทุกคน ขอให้ได้ท างานไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นะครับ
ย้ายมาใหม่ก็ไม่ได้รับ เพราะว่าไม่ครบ ๘ เดือน นี่คือคุณสมบัติของคนที่ได้รับ แล้วท าไมถึงไปตั้งทุกกอง เพราะแยกเป็น
แผนงานตามงานที่รับผิดชอบ ส่วนแผนงานนี้เคหะและชุมชน  ก็จะอยู่ในส่วนกองช่าง กองช่างไม่มีคนเยอะเลยตั้งไว้แค่ 
๕๐,๐๐๐ บาท แต่ทุกปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วก็เบิกจ่ายประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ไม่ใช่โบนัสอย่างเดียว
นะครับเราจ่ายให้ผู้ที่ออกตรวจงานค าว่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่ใช่ว่าเป็นโบนัสอย่างเดียว  ถ้าตัดถามว่าจะมีผลกระทบ
ไหม ก็มีผลกระทบเราก็ต้องโอนมาเหมือนเดิมนะครับ เพราะแต่ละปีที่ เราตั้งมาไม่พอจ่ายอยู่แล้ว ๕๐,๐๐๐ บาทก็ไม่พอ
จ่ายอยู่แล้วสถิติแต่ละปีที่ท่านส านักปลัดได้แจ้งว่าปีที่แล้วก็ ๖๐,๐๐๐ ปีก่อน ก็ ๗๐,๐๐๐ มันก็จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพราะว่า
งานเราเยอะ เราต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยเราก็เบิกค่าตอบแทนส่วนนี้นะครับ ผมก็ชี้แจงให้ท่านสมาขิกผู้ขอ
แปรญัตติได้เข้าใจและท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมสภาฯได้เข้าใจว่าเงินพวกนี้ท าไมต้องตั้งทุกปี กว่าจะได้ก็ยาก
เหมือนกันนะครับ เพราะว่าถ้าผลงานไม่ดีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ ก็มีหลายแห่งอยู่ที่ไม่ขอรับ  ผมก็น าเรียนชี้แจงนะครับท่าน
สมาชิกสภาฯและผู้ขอแปรญัตติเห็นว่าสมควรตัดก็จะได้ขอมติ  แต่ว่าถ้าเห็นว่าฟังแล้วเข้าใจก็จะขอถอนก็จะเป็นคงไว้ร่าง
เดิม ขอบคุณครับ 
            นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เมื่อได้ฟังหลักการและเหตุผลการตั้งงบประมาณฯ ที่ทางฝ่ายบริหารชี้แจง ผมก็ขอถอนญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ - เมื่อท่านสมาชิกสภาผู้ขอแปรญัตติขอถอนญัตติก็ไม่มีการลงมติครับ 
ต่อไป เชิญท่านเลขาครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ต่อไปนะครับ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีแปรญัตติ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ไม่มีแปรญัตติ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีแปรญัตติ แผนงานการเกษตร มีผู้เสนอขอแปรญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ส าหรับผู้แปร ข้อ ๒ นายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ยื่นค าขอแปร
ญัตติ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ประเภทโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค 
กระบือ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือ ดังนี้  
- ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ พร้อมเข้าเล่ม   จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท   
- ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม         จ านวนเงิน  ๗,๐๐๐.- บาท 

 
 
 
 
 
 



-๙- 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรม  จ านวนเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท 
- ค่าจัดเตรียมสถานที่                   จ านวนเงิน  ๒,๐๐๐.- บาท                                

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 โดยนายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๒ ได้ขอแปรญัตติขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอลด ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ประเภทโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.-บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือ ดังนี้  
-ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ พร้อมเข้าเล่ม  จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท   
-ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม       จ านวนเงิน  ๗,๐๐๐.- บาท  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรม จ านวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท 
-ค่าจัดเตรียมสถานที่                  จ านวนเงิน  ๒,๐๐๐.- บาท                                
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

คณะกรรมกำรแปรญัตติมีมติให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม จ ำนวน ๐ ท่ำน  เห็นด้วยกับสมำชิกผู้แปร  จ ำนวน ๕ 
ท่ำน (สมำชิกสภำฯผู้แปรญัตติขอสงวนค ำแปรญัตติ) 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ -  เชิญท่านส ารอง  ปัตตาทานัง ท่านสมาชิกสภาฯผู้แปรครับ 
นายส ารอง  ปัตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่  ๒ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ประเภทโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ         
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บำท ขอลด ๕,๐๐๐ บำท เหลือ ๒๕,๐๐๐ บำท ผมดูรายละเอียดโครงการแล้ว ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิต
การฝึกอบรม จ านวนเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท ผมสงสัยว่าอุปกรณ์การเลี้ยงโค กระบือ มีอะไรบ้าง มันมีไม่เยอะครับ ผู้ด าเนิน
โครงการจะน าไปใช้จ่ายอะไรบ้างในส่วนผมคิดว่างบประมาณท่ีตั้งไว้เยอะไปครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ- มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผู้แปรหรือ
สนับสนุนในร่างเดิมเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมก็ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.แวงน้อย – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ครับ ผมขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองการเกษตรได้ชี้แจงในส่วนนี้ครับ 

นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่าน
สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ส าหรับแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ประเภทโครงการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท ท่านสมาชิกขอแปรลด ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท 
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอแปรลด 
๕,๐๐๐ บาท เกี่ยวกับค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรมเหลือ ๖,๐๐๐ บาท หลักการพ้ืนที่อ าเภอแวงน้อยเป็นพ้ืนที่น้ าน้อยนะ
ครับ ฝนแล้งช่วงการท าเกษตรส่วนอื่นก็จะได้ผลผลิตต่ า ส่งให้ลูกหลานเราได้ย้ายถิ่นฐานท างานที่ต่างจังหวัด อาชีพที่ 

 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

เหมาะสมในพ้ืนที่คือการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ในอดีตที่ผ่านมา การเลี้ยงโคขุนจะเลี้ยงแบบปล่อยตามทุ่งหญ้า แต่
ปัจจุบันนี้ปล่อยไปตามทุ่งหญ้าไม่ได้นะครับ ต่างคนต่างล้อมรั้ว และพ้ืนที่น้อย ก็หันมาเลี้ยงแบบหลังบ้านหาอาหารและ
หญ้าให้กินในครัวเรือนละ ๔ - ๕ ตัว และก็บางรายก็ซื้ออาหารมาเสริมแต่การขายปัจจุบันก็ขายแบบเหมาตัวราคาจะได้
ต่ า เพราะว่ามีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเราอยากส่งเสริมการเลี้ยงการเลี้ยงโคให้เป็นรูปธรรม โดยใช้วิชาการหลักการเลี้ยงโค
ต้นน้ าน าสู่ตลาดการส่งเสริมวิชาการ คือการส่งเสริม ๕ ฐานวิชาการ ๑.วิชาการเลี้ยงโคเบื้องต้น ๒. การดูแลรักษาสุขภาพ
สัตว์เกี่ยวกับโรค การให้วัคซีนการบ ารุงรักษา การดูแลรักษา ๓. อาหารและโฆษณาอาหารในการผสมอาหารใช้วัตถุดินที่
เหลือใช้จากการท าเกษตร คือฟางข้าว กากมันส าปะหลัง การท าหญ้าหมัก การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์และการ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแปลงใหญ่ในพ้ืนที่สาธารณะ ๔. กระบวนการการสืบพันธุ์ เราจะมีการอบรมให้ความรู้แนวทางการ
คัดเลือกสายพันธ์ และการพันธุกรรมสัตว์ และระบบสืบพันธุ์ การผสมเทียม หลักการผสมเทียมบางท่านยังไม่รู้ว่าข้อดี
และข้อเสียของการผสมเทียม ที่เราเลี้ยงแบบเดิมมาและการจับสัตว์ และเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์เราจะให้ความรู้
นะครับ ๕. เราส่งเสริมด้านการตลาด ส่งเสริมกลุ่มผลิตโคต้นน้ าและลูกผสมสายพันธุ์ต่างประเทศ และอนาคตคาดว่าจะ
เปิดตลาดนัดโคกระบือในต าบลแวงน้อย เป้าหมายคือหมู่บ้านที่สนใจอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑๐ คน ก็จะประมาณ ๑๐๐ 
คน หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงโค-บือ อยู่แล้วนะครับ ส่วนงบประมาณที่ส่งเสริมรายจ่าย ผมจะชี้แจงเป็นข้อๆนะครับ งบ 
๓๐,๐๐๐ บาท ที่ขอตัด ๕,๐๐๐ บาท ๑.ค่าเอกสาร ๕,๐๐๐บาท คือ ค่าเอกสารจ านวน  ๕ เรื่อง เรื่องละ ๕๐ บาท 
จ านวน ๑๐๐ เล่ม ก็เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท อาหารว่างในวันฝึกอบรม ๒ ครั้ง ๕,๐๐๐ บาท หัวละ ๒๕ บาท  อาหาร ๗๐ 
เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ค่าจัดสถานที่และป้าย ๒,๐๐๐ บาท ส าหรับค่าวัสดุฝึกอบรม ๑๑,๐๐๐ บาท แยกเป็นค่าอุปกรณ์ 
ปากกา ดินสอ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ค่าวิทยากร ๖ ชั่วโมง ชั่งโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สาธิต จะเหลือเงินอยู่ ๔,๔๐๐ บาท ถัวเฉลี่ยกับรายการอื่นที่อาจจะไม่เพียงพอจ่ายนะครับ วัสดุก็จะเป็นพวกกากน้ าตาล 
ยีสต์ PM แร่ธาตุ กากมันส าปะหลัง มันเส้น หญ้าสด ฟางข้าว ร าละเอียด ปลายข้าวข้าวโพด ถัง และ ถุง นี้คือวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะมาสาธิตในการฝึกอบรม ผมก็อนุญาตชี้แจงแค่นี้ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ขออนุญาตเพ่ิมเติมให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ขอแปรและท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบในโครงการนี้ที่ให้
กองส่งเสริมการเกษตรได้ดูแล ในเรื่องของเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามภาพรวมในพ้ืนที่เราสรุป
ออกมาหลายปีที่ผ่านมาอาชีพไหนที่เหมาะสมในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย การท าเกษตรปลูกพืชท านา ก็คงอาศัยน้ าฝนปีไหน
แล้งก็ผลผลิตนั้นก็ไม่ได้แต่หญ้าเกิดขึ้นแทนข้าวเหมือนกับทุกปีนะครับ บางแห่งก็มีน้ า บางแห่งก็ไม่มีน้ านะครับ ก็ต้องตัด
หญ้าและตัดข้าวให้วัวกิน แล้วถ้าเราเห็นว่าข้าวผลผลิตมันไม่ได้การลงทุนก็ขาดทุนการเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมก็สามารถที่
จะปรับมาเป็นอาชีพหลักได้นะครับ สามารถท าอาชีพนี้แบบยั่งยืนแล้วก็ปรับองค์ความรู้จากสมัยเก่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
การบริหารจัดการการเลี้ยงแบบสมัยใหม่ แบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ก็ต้องมีองค์ความรู้ หน่วยงานที่เราจะให้ความรู้ได้ก็คือ
ท้องถิ่นเรานะครับ ท้องถิ่นที่มีแนวทางที่จะให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้พ่ี น้อง  ในต าบลมีอาชีพเสริม และอาชีพหลักไม่ว่าจะ
เป็นการส่งเสริมในด้านการผลิต ส่งเสริมบริหารจัดการ ส่งเสริมในเรื่องของการตลาดรายได้ ๓ ด้าน นี้ จะต้องส่งเสริมให้พ่ี
น้องเกษตรกรเราได้มีองค์ความรู้ไปปฏิบัตินะครับ ส าหรับปีที่แล้ว เราก็ได้เริ่มต้นท าให้พี่ น้องเกษตรกร  ที่มีอาชีพและมีใจ
รักในการเลี้ยงโคมาอบรมแนวทางไปศึกษาดูงานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือที่จะท าอาชีพนี้ แล้วกลับคื นมาปี ๒๕๖๔ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายแนวทางว่า ถ้าเราไปสร้างแรงบันดาลใจแล้ว เรามารวบรวมพ่ีน้องเกษตรกร
คนที่มีใจรักเข้ามาให้เป็นรูปธรรมแทนที่ต่างคน ต่างเลี้ยง ต่างคนต่างอยู่ เรามารวมกลุ่มก็ส่งเสริมให้ถูกสุขลักษณะ ถูกทาง
ในด้านบริหารจัดการตั้งแต่ตั้งฟาร์ม จุดเลี้ยง โดยไม่เป็นภาระของตัวเองให้มากมาย  ก็ต้องอาศัยองค์ความรู้การบริหาร 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

จัดการ ความรู้นี้ก็เกิดจากผู้มีประสบการณ์และมีความรู้จากกรมปศุสัตว์หรือผู้เลี้ยงว่าท าอย่างนี้มันเหมาะสม ท าอย่างนี้
มันดี และเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ ฟางข้าวที่เหลือจากการท าเกษตรของเราสามารถเอามาปรับปรุงเป็น
อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและโปรตีนสูง ต้องเพ่ิมเติมองค์ความรู้เข้าไปหลายงานเกี่ยวกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ 
การฉีดวัคซีน การให้อาหาร การบ ารุงและระบบสืบพันธ์ของสัตว์ ก็ต้องมีองค์ความรู้ ผมก็เลยใช้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาบางที่ 
๓๐,๐๐๐ บาท อาจจะไม่พอที่ตั้งเป็นรายการอาจจะใช้จ่ายไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้ อาจบางอันก็น้อย บางอันก็เยอะ ขึ้นอยู่กับ
สภาพที่จะใช้องค์ความรู้เข้าไปจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมา ๓ ปี การเลี้ยงโคผมมองว่า ๓ ปีที่เลี้ยงมันก็เป็นอาชีพเสริมและ
อาชีพหลักต่อไปในอนาคตของเราได้นะครับ ประสบความส าเร็จก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทางองค์ความรู้ ผมก็เห็น
โครงการนี้มีโอกาสที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรการเลี้ยงโคก็จะมีลักษณะการเลี้ยงแม่พันธุ์ เพื่อขยายพันธุ์ออกมาตัว
ผู้ส่งขุนเป็นต้นน้ าเลี้ยงขยายพันธุ์ส่งออก เพ่ือส่งเข้าโรงโคขุนก็คือเลี้ยงไป ๒-๓ ปี แล้วก็ส่งโคขุนให้กับฟาร์มที่เขาเลี้ยงโค
ขุนนะครับ ที่เหมาะสมที่สุดคือเลี้ยงต้นน้ าเกษตรกรเราเพราะเราเลี้ยง ซื้อแม่พันธุ์มา เราก็เลี้ยงเพ่ือขยายออกลูกนะครับ 
ขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆ โคขุนก็มีกลุ่มเลี้ยงในเรื่องของเกษตรกร  ในเรื่ องการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายของอาหาร
ต้นทุนสูงต้องซื้ออาหารให้กิน ผมก็อยากฝากว่าอาชีพการเลี้ยงโคเป็นอาชีพที่หน้าส่งเสริมนะครับ โคมันออกลูกมาเรื่อยๆ 
ไม่มีขาดทุนนะครับ โครงการของเกษตรก็ส่งเสริมพ่ีน้องในการเลี้ยงโคในส่วนของท่านสมาชิกที่ของตัด ลด เนื่องจากมัน
เกินความจ าเป็นวัสดุอุปกรณ์สาธิต อะไรมากมายวัสดุอุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมก็คืออุปกรณ์บางอย่างเช่น ถ้าเรา
ฝึกอบรมการปรับปรุงฟางข้าวในการหมักให้เกิดโปรตีน นะครับ ค่าวิทยากร เกี่ยวกับแปลงหญ้าเราอาจจะมีวัสดุพวกพันธุ์
หญ้ามาเป็นตัวอย่าง ให้แก่พ่ีน้องเกษตรกรอาจจะไม่เพียงพอนะครับ เป็นวัสดุตัวอย่าง ณ ตอนนี้     ค าว่าจัดอบรมก็ไม่รู้
ว่าจะอบรมให้กับพ่ีน้องเกษตรกรก่อนที่จะฝึกอบรมก็ต้องถาม ต้องได้กลุ่มเกษตรกร      เสร็จเรียบร้อยก่อน คนที่จะเข้า
มาต้องการความรู้เกี่ยวการเกษตร ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เราก็จะมาจัดใหม่ว่าให้ความรู้กับผู้เลี้ยงโค เกี่ยวกับการจัด
ท าอาหารสัตว์หรือบริหารจัดการสัตว์จะมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็อยากชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบนะ
ครับ 

นายส ารอง  ปัตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ส าหรับแผนงานการเกษตรงบสนับสนุนที่จะให้พ่ีน้องชาวเกษตรกร
ของเราได้อยู่ดีกินดีโครงการนี้ผมก็ว่ามันดี แต่ค่าใช้จ่ายที่ผมเรียบเรียงดูแล้วมันเยอะเกินไป ผมถึงได้ยื่นแปรท่าน
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตรก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับ และท่านเลขาสภาฯ ก็ชี้แจงให้รับทราบท่านก็
ยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงโคในปัจจุบันนี้ในอ าเภอเราบางทีก็แล้งการเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริม แต่ผมว่าเป็นอาชีพหลัก
ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าแล้งนาข้าวก็ไม่ได้เก็บเกี่ยว ก็จะมีเลี้ยง โค กระบือ แต่ผมขออยากเสนอแนะในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การใช้งบประมาณในเรื่องการอบรม ผมก็ได้รับฟังท่านผอ.เกษตรและท่านเลขาสภาฯ อธิบายผมว่ามีความรู้มากนะครับ 
โดยเราไม่ต้องไปจ้างวิทยากรให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ท่านปลัดก็เป็นวิทยากรได้เหมือนกันมีฟาร์มเป็นของตัวเอง  การ
อบรมของโครงการนี้ เราเอาคนที่มีขั้นพ้ืนฐานมีความรู้เรื่องวัว  ที่เขามีเลี้ยงอยู่แล้วเอามาอบรมเหมือนท่านเกษตรพูด
มานะครับ การผสมพันธุ์แบบไหน แม่พันธุ์แบบไหน ท่านเกษตรก็พูดได้เป็นวิทยากรได้ไม่ต้องไปจ้าง จ้างมาเสียเงิน
งบประมาณท าไมครับ คนของเราเก่งอยู่แล้ว ผมจึงยืนยันที่จะขอแปรลดแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ประเภทโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท ขอลด ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท 
ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ท่านสมาชิกผู้แปรญัตติขอยืนยัน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ประเภทโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บำท 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

ขอแปรญัตติขอลดจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย  ๕,๐๐๐.-บำท เหลือ ๒๕,๐๐๐.-บำท ผมต้องขอมติจากท่านสมาชิก
สภาฯครับ ก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน ขอมติครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นด้วยตามผู้แปร จ านวน ๕  เสียง 
  คงร่างเดิม จ านวน  ๑๓  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน  ๐  เสียง  
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ  - ผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย แผนงาน

การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ประเภทโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ ตั้งไว้ 
๓๐,๐๐๐.-บำท คงร่างเดิมนะครับ 

ส าหรับวาระการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ การ
แปรญัตติ ก็เสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง ๒ ข้อ  ก็ขอให้ทางสภาฯเราได้ก าหนดวาระที่ ๓ ลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอครับ 
 นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุก
ท่านครับ กระผมขอเสนอให้ลงมติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระท่ี ๓ ในวันนี้ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน ขอมติครับ  

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ จ านวน ๑๘ เสียง 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มติของสภาฯเราได้ก าหนดการพิจารณา วาระที่ ๓ ลงมติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันนี้นะครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ครับกระผม
ขอเสนอให้พักการประชุมก่อนลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๓ เป็น
เวลา ๒๐ นาทีครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ตรวจสอบท่านสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน ขอมติครับ  

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ จ านวน ๑๘  เสียง 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  ประธานสภาฯ – กระผมขอพักการประชุม ๒๐ นาทีครับ 

-พักการประชุม ๒๐ นาที- 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ท่านสมาชิกสภาก็มาพร้อมแล้วครบองค์ประชุม ถึงเวลาประชุม
แล้วแต่ประธานกับรองประธานสภาฯไม่อยู่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๖ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุม
แล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวเพ่ือด าเนินการให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่าง
การเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่  ก็ให้
ระงับการเลือกนั้นเสียหรือ ถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และน าความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มา ใช้บังคับ 

 
 
 
 
 



-๑๓- 

โดยอนุโลม ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรอง
ประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับการประชุมนั้น และให้ด าเนินการเลือกประธานที่ประชุม
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง เพ่ือด าเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น ก็ขอเรียนเชิญท่านไสว  ศรีอุ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ ๑  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาฯผู้มีอายุมากที่สุดเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวเพ่ือ
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนี้ครับ 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ (ชั่วครำว) – ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอรายชื่อพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน
ครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กระผมขอเสนอท่านไสว  ศรีอุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย หมู่ที่ ๑ เป็นประธานสภาฯครับ 

ผู้รับรอง  ๑.นายบุญยม  หนูนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ ๒ 
 ๒.นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ ๓ 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ (ชั่วครำว) – มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ
ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน ขอมติครับ  

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ จ านวน ๑๘  เสียง 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – สภาฯเราก็ลงมติให้ท่านไสว  ศรีอุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ ๑ เป็นประธานสภาฯในการประชุมคราวนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ผมก็ขอชี้แจงข้อระเบียบ กฏหมาย ส าหรับการพิจารณา ในวาระที่ ๓ ลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ครับ 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ – ล าดับต่อไปผมก็จะขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยว่าท่าน
สมาชิกสภาฯท่านใด  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตรวจสอบสมาชิกสภาฯในห้องประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ จ านวน ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน ๐  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน ๐ เสียง 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ – มติสภาเราก็เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ผมก็จะได้น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เสนอท่านนายอ าเภอแวงน้อยพิจารณาอนุมัติต่อไป ขณะนี้
เวลา ๑๒.๐๐ น.แล้วนะครับ ก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พักรับประทานอาหารกลางวันและประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.
ครับ 

-รับประทำนอำหำรกลำงวัน- 
 

 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ –  ประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น. เรื่องที่ ๒ : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ข้อ ๒๗ เชิญท่านเลขาครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯทางคณะผู้บริหาร
ได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาโอนงบประมาณโดยมารายละเอียด ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขมสอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๔๘๔ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  ประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๗๖,๐๐๐.-บำท งบประมาณหลัง
โอน ๑๗๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เหตุผล สภาพถนนช ารุด สัญจรไปมาล าบาก อาจเกิดอุบัติเหตุ
ต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด - ป่าช้า บ้านอีโล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. 
แวงน้อย งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) เหตุผล สภาพถนนช ารุด สัญจรไปมาล าบาก อาจเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ถนนในการสัญจรมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
๓. โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยรื้อห้องน้ าเดิมขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร 
แล้วปรับปรุงขึ้นใหม่ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๓๒ ตารางเมตร ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 
๔๑๐,๐๐๐.-บำท  งบประมาณหลังโอน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เหตุผล เนื่องจากห้องน้ าเดิม
ก่อสร้างหลายปี มีน้ าขัง ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานห้องน้ าเด็กเล็กจึงต้องปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาจานให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  
๔. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๘๘ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๒๔๐,๐๐๐.-บำท  งบประมาณหลังโอน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท 
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เหตุผล เพ่ือเป็นที่บังแดด บังฝน เวลาเด็กเล็กท ากิจกรรมลานอเนกประสงค์ 
๕. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขมสอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๗.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๔๒ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๙๕,๐๐๐.-บำท  งบประมาณหลังโอน ๙๕,๐๐๐ 
บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เหตุผล เพ่ือเป็นที่บังแดด บังฝน เวลาเด็กเล็กท ากิจกรรมลานอเนกประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

๖. ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบงานอาคาร งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.-
บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.-บำท  งบประมาณหลังโอน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เหตุผล ตั้งงบประมาณ
ไว้ไม่เพียงพอจ่าย 

รวมงบประมำณขออนุมัติโอนลด ๑,๐๕๑,๐๐๐.-บำท (หนึ่งล้ำนห้ำหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) 
ขออนุมัติโอนลดในแผนงานต่างๆดังนี้  
๑.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ ๕๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๔๖,๗๒๐.-บาท  
ขอโอนลด ๒๗๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๐,๗๒๐.-บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจ า  
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๖๘,๖๐๐.-บาท  
ขอโอนลด ๘๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๔,๖๐๐.-บาท 
๒.แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอ
โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.-บาท 
๓.แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๕,๘๔๐.-บาท ขอโอนลด ๗๕,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๔๐.-บาท 
๔.แผนงานการเกษตร 
งานอนุนักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๐.-บาท 
งานอนุนักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๖,๓๗๘.-บาท ขอ
โอนลด ๒๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๗๘.-บาท 
๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
- เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.-บาท  
ขอโอนลด ๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

รวมงบประมำณขออนุมัติโอนลด ๑,๐๕๑,๐๐๐.-บำท (หนึ่งล้ำนห้ำหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 

โดยแผนงานที่ขออนุมัติโอนลดนี้ เป็นโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ บางโครงการก็เป็นเงินเหลือจ่ายจากที่
เราด าเนินการเสร็จแล้ว การโอนครังนี้เป็นการโอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ – มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถามทางฝ่าย
บริหารไหมครับ  

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ –ผมก็อยากให้ทางสมาชิกสภาฯเราได้ท าหน้าที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ
มาถ้าเป็นโครงการที่ดีเราก็เห็นด้วย ถ้าสงสัยก็สอบถาม ส าหรับผมเห็นด้วยครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีทั้งซ่อมแซมถนนให้
สัญจรไปมาสะดวก การสร้างและอ านวยความสะดวกให้กับลูกหลานเราที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ – ล าดับต่อไปผมก็จะขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยว่าท่าน
สมาชิกสภาฯท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ ตรวจสอบ
สมาชิกสภาฯในห้องประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม  -   อนุมัติโอนงบประมาณ จ านวน ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน ๐  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน ๐ เสียง 

           นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ –  ต่อไป เรื่องที่ ๓ : พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) หมวด ๕ 
ข้อ ๕๙ เชิญท่านเลขาครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯตามที่ทางสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก
ช่วงนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมแล้วซึ่งใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วคาดว่าจะด าเนินโครงการไม่ทันในปีงบประมาณนี้  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขมสอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๔๘๔ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณจ านวน ๑๗๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด - ป่าช้า บ้านอีโล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม 

 
 
 
 
 
 



-๑๗- 

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. 
แวงน้อย งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณจ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
๓. โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยรื้อห้องน้ าเดิมขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร 
แล้วปรับปรุงขึ้นใหม่ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๓๒ ตารางเมตร ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณหลังโอน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท (สี่
แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณจ านวน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
๔. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๘๘ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณจ านวน 
๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
๕. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขมสอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๗.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๔๒ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จ านวน 
๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
๖. ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบงานอาคาร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
๗. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่าK ) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

รวมงบประมำณขออนุมัติกันเงินงบประมำณ ๑,๐๘๑,๐๐๐.-บำท (หนึ่งล้ำนแปดหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) 
นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ – มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯในห้องประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม  -   อนุมัติกันเงินงบประมาณ จ านวน ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน ๐  เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๐ เสียง 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ –ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  เชิญท่านวันชัยครับ 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๓ –กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ส าหรับวาระอ่ืนๆ ผมมีเรื่องเสนอคือในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกบางพ้ืนที่ท าให้เกิดน้ าขัง น้ ากัดเซาะพ้ืนผิวถนน
ลูกรังและถนนหินคลุกเกิดความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาล าบาก จึงต้องการให้ทางฝ่ายบริหารลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมต่อไปครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านส าหรับวาระอ่ืนๆ ผมก็ขอเสนอเกี่ยวเนื่องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราที่พ่ีน้องประชาชนใน
ชุมชนของเราได้เลือกเข้ามานั่งเป็นตัวแทนในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ กระผมจึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่า
กว่าจะได้เข้ามานั่งในสภาแห่งนี้หรือประชาชนได้ไว้วางใจเลือกมาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน  เพ่ือเป็นกระบอกเสียง
น าความเดือดร้อนของเหล่าพ่ีน้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านมาเข้าสู่สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  เพื่อช่วยเหลือจัดงบประมาณ 

 
 
 
 
 



-๑๘- 

ลงสู่ชุมชน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในรักษาการเราก็ควรจะท าหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ให้ดีที่สุด แต่ทุกครั้งที่เรามี
การประชุมสภาหรือมีกิจกรรมสมาชิกสภาของเราก็มาไม่ครบไม่ท าหน้าที่ของตัวเอง ผมรู้ว่าทุกท่านมีภาระหน้าที่
เหมือนกันแต่ในเมื่อเราได้ตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้วควรท าหน้าที่ให้ดีที่สุด เราจง
ภูมิใจในหน้าที่และสิ่งที่เราท าและต้องท าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ส าหรับกระผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกในที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ตอนนี้ก็อยู่ในวาระอ่ืนๆ ส าหรับกระผมก็ขอเสริมท่านวันชัย ปุ้งโพธิ์ ครับ ในเรื่องที่ท่านได้สอบถามและเสนอแนะ
ทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งถนนสายหลักของบ้านกุดรูหนองแขมนั้น  ซึ่งตอนนี้สภาพถนน
ทรุดโทรมมากหลุมเป็นบ่อลึกอาจเกิดอันตรายในยามค่ าคืนได้  จึงต้องการที่จะฝากถึงคณะผู้บริหารให้ไปช่วยตรวจสอบ
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยครับ  แต่ปีนี้รูสึกว่าจะช ารุดมากกว่าทุกปี จึงขอฝากท่านนายกฯ ด้วยครับ  
เรื่องต่อไปอย่างที่ท่าน ส ารอง  ปัตตาทานัง ได้กล่าวไว้จึงต้องการให้ทุกท่านเก็บไปคิดดู ว่าเรามาอยู่ด้วยกันเราควรท า
หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพ่ือรักษาเกียรติของเราไว้ครับ  เรื่องต่อไปส าหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ได้ท าหน้าที่
ส าคัญและได้ท าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ได้มีโอกาสได้อนุมัติผ่านงบประมาณที่จะใช้จ่ายที่
เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นของเราในปี ๒๕๖๔ และปีนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับว่าข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ ผมเคยพูด
กับพ่ีน้องประชาชนบ้านหนองแขมแล้วว่าปีนี้เงินงบประมาณในข้อบัญญัติฯใช้จ่ายเฉพาะปรับภูมิทัศน์และปรับโครงสร้าง
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เช่นก่อสร้างห้องประชุม อาคารเก็บพัสดุ สิ่งนี้ผมได้แจ้งไปแล้วและต้องท า
ความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนถึงเหตุและผลการด าเนินการครับ ส าหรับกระผมก็มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ในส่วนวาระๆอ่ืนก็จะขอตอบท่านสมาชิกวันชัย ปุ้งโพธิ์ ที่ได้สอบถามเข้ามา ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนท าให้มี
ฝนตกชุกจึงอาจท าให้ถนนบางสายทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อและอาจจะท าให้ถนนขาดได้จึงขอให้ท่านให้ท่านสมาชิกสภา
ฯ ได้แจ้งเข้ามาทางร้องทุกข์และหลังจากนั้นก็จะออกตรวจสอบลงพ้ืนที่  จึงต้องการให้ท าแต่เนิ่นๆ ครับ  เพราะว่าเราจะ
ได้แจ้งให้ทางกองช่างออกไปส ารวจข้อเท็จจริง การส่งเข้ามาก็อยากให้เป็นถนนที่ช ารุด สัญจรไปมาไม่ได้จริงๆ ถ้าสายไหน
ยังสามารถสัญจรไปมาได้อยู่ผมก็ไม่อยากให้ส่งเพราะถ้าส่งเข้ามาเยอะงบประมาณที่เรามีอยู่จ ากัดก็จ าเป็นต้องตัดถนน
สายที่ยังไม่มีความจ าเป็น ส่วนเรื่องกิจการสภาก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะเราอยู่ด้วยกันแบบพ่ีแบบน้องตอนนี้กิจกรรมของ
เราก็ส าเร็จลุร่วงไปด้วยดีในเรื่องของการท างานในหน้าที่ของสภาเราเป็นภาพรวมนะครับ แต่ถ้ามองในส่วนตัวบุคคลลงไป
ก็เป็นธรรมดา จึงไม่ต้องการให้ต่อว่ากันมากมายสิ่งไหนที่ช่วยเหลือกันได้ก็อยากจะให้ช่วยกันเพราะเป็นภาพรวมของการ
ท ากิจกรรม เพราะบางท่านก็อาจจะติดภารกิจ มีภาระมากมายมหาศาลไม่อยากให้เปรียบเทียบกันว่าบางคนที่งานยุ่งเขา
ยังมาได้ เพราะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ก็พึงปฏิบัติ ส าหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกในที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้
ครับ 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.แวงน้อย – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านผมขอพูดเสริมท่าน วันชัย ปุ้งโพธิ์ ได้กล่าวมาถึงความต้องการของพ่ีน้องประชาชน แต่ก็ด้วยความจ าเป็นที่จะต้อง
เลือกในส่วนที่มีความจ าเป็นจริงๆ เป็นเบื้องต้นก่อน อย่างเช่นตอนนี้มี หมู่ที่ ๔ บ้านกุดรู ก็ได้ร้องทุกข์เข้ามาและถนนก็
ใกล้จะขาดแล้วจริงๆ สายหนองแขม หนองหญ้าปล้อง ผมได้ไปดูแล้วก็ได้เห็นว่าถนนใกล้จะขาดแล้วจริงๆ และเรื่องต่อไป
ก็ได้รับการประสานจากอดีตท่านนายกฯ พบว่ามีน้ ากัดเซาะเข้าไปบริเวณใต้พ้ืนถนนซึ่งมันอาจจะท าให้ถนนขาดได้ในไม่ 

 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

นานนักและทางเราก็ได้ออกไปตรวจสอบดูแล้ว และก็จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขในสิ่งที่จ าเป็นมากสุด เพราะฉะนั้น
โครงการต่างๆก็อาจจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพ่ือให้ทางกองช่างได้พิจารณาว่าโครงการไหนจ าเป็นมากที่สุด และ
ตอนนี้ก็ยังต้องหางบประมาณเพ่ือท าการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอยู่ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 

นายไสว  ศรีอุ่น  ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เราก็ได้
ประชุมมาใช้เวลาพอสมควรแล้วกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ทุกท่าน กระผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๖.๐๐ น .- 

                                                         (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) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


