
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
สมัยสามัญที ่๓/๒๕๖๒ คร้ังที่ ๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

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

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

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

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

 

 
 

-๒- 
ผูไมมาประชุม 

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

ผูเขารวมประชุม 



 ๑. นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงนอย 
 ๒. นายชัยวัฒน  ทองนอย  รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงนอย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ๖. นายสุภาพ  วองไว  หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๗. นางรุง  สุขกําเนิด  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๘. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

๙. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๐ คนครบองคประชมุ 

 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหนาท่ีเลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยติดภารกิจไมไดมารวมประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญทานเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาทําหนาท่ี
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาฯ ตอไป 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ ระเบียบวาระการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมฯ มอบหมายใหทานเลขาแจง
ครับ  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานในวาระนี้ก็คงจะแจงเรื่องภัยแลงในพ้ืนท่ีท่ีประสบอยู ซ่ึงไดรับหนังสือจากบานปาเปง หมูท่ี ๘ แจงมายังองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยวาหนองฝายบานซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีผลิตประปาหมูบานตอนนี้มีน้ําเล็กนอยนาจะใชไดอีก
ประมาณ ๑ เดือนถาฝนไมตกก็คงจะแหง หนองฝายบานอยูพ้ืนท่ีสูงทําใหน้ําแหงงายก็ไมคิดวาจะแหงเร็วขนาดนี้  ในเรื่อง
ของการแกไขโดยการขุดลอกนั้นคงดําเนินการไมไดเนื่องจากไมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินตองปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน
กอน จะตองทําตามกระบวนการจัดทําแผน ประชาคม ตองใชเวลาพอสมควร สวนการแกไขเฉพาะหนาก็ตองดําเนินการ
สํารวจบอบาดาลท่ีมีอยูเดิมเพ่ือซอมแซม เปาบอ เพ่ือเตรียมความพรอมเม่ือน้ําหนองฝายบานหมดลง สวนระยะกลางก็ให
ผูนําหาพ้ืนท่ีเพ่ือขุดเจาะบอบาดาลเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีน้ําเพียงพอแตก็ตองเขาสูกระบวนการจัดทําแผนเหมือนกัน ในชวงนี้ก็
ฝากทานสมาชิกประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันประหยัดน้ําครับ 

 
 

-๓- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบวาจะแกไขสวนไหนหรือไม ถาไมมี เชิญทานสมาชิกสภาฯไดรับรองรายงาน
การประชุมฯ ครับ 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ตอไป ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ี

คณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  พิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เชิญทานเลขาฯ ครับ 



 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ วันนี้เปนวาระการแปรญัตติซ่ึงตามท่ีสภาเราไดผานวาระท่ี ๑ รับหลักการราง
ขอบัญญัติฯไปแลวเม่ือ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯกําหนดวันยื่นแปร
ญัตติระหวางวันท่ี ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ท่ีผานมา คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเชิญ
ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมาชี้แจงฯ และก็ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูท่ีแปรญัตติมา
ชี้แจง ไดเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไดจัดสงรายงานใหทานประธานสภาฯ  
ทานประธานสภาฯก็ไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ สําหรับระเบียบเก่ียวกับการแปรในวาระท่ี ๒ นี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบันกําหนด
ใน ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติ
เห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสง
ปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ 
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบราง
ขอบัญญัติก็ได ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติ
ใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตาม
วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม 
เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไว
เทานั้น  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน

ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา 
๓ วัน คือวันท่ี ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยและนายกองคการ 
 

-๔- 

บริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยไดแจงผูแปรญัตติใหมาชี้แจงในการ
พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียดแลว และไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยท่ีไดยื่นคําแปรญัตติไวมาชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติ และไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมา 
ชี้แจงแลวเม่ือ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย และนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ ขอ 
และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติโดยเรียงลําดับขอตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ดังนี้ 

ขอ ๑  นายวันชัย  ปุงโพธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดยื่นคําขอแปรญัตติ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุนสวนราชการ  อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
 -เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓ 



โดย นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน
ท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนสวนราชการ  อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๓ ทาน 
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ) 
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวันชัย  ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ 
         นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานผม
ยื่นคําขอแปรญัตติ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ  อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
 - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓ 
ขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท  
เพราะเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราไดตั้งงบประมาณอุดหนุนไวเปนประจําทุกป แตผลการดําเนินการไม
ชัดเจนวานําไปใชจายอะไรบาง และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอยไดประโยชนมากนอยเพียงใด และยาเสพติดในพ้ืนท่ี
เราก็ไมไดลดนอยลงไปแตอยางใด 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ  ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซ่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ 

 
 

-๕- 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุนสวนราชการ  อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากเราไดรับหนังสือจากจังหวัด
ขอนแกนแจงศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน (ศอ.ปส.จ.ขก.)ไดจัดทําโครงการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําป ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแปลงนโยบายดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกดานครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ดังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลนครขอนแกน เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลเมือง ๖ แหงๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลตําบล จํานวน ๗๗ แหงๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท องคการ
บริหารสวนตําบล ๑๔๐ แหงๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๖,๕๑๐,๐๐๐ บาท โดย
นําเงินไปใชจายในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE การจัดระเบียบสังคม,การจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ,การจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด เปนตน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยพิจารณา
รายละเอียดโครงการแลวเปนไปตามหลักเกณฑฯ คือ อยูในอํานาจหนาท่ี และมอบหมายหนวยงานอ่ืนดําเนินการ มี
งบประมาณสมทบ ประชาชนในจังหวัดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีไดรับประโยชนและเปนนโยบายของรัฐบาลจึงไดตั้ง
งบประมาณใหการอุดหนุนครับ 
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวันชัย  ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ 



         นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ –  กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
เม่ือไดฟงหลักการและเหตุผลแลว ยาเสพติดก็ระบาดหนักในพ้ืนท่ีเราดวย ผมก็ขอถอนญัตติครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เม่ือทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ 
ตอไป ขอท่ี ๒ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 

ขอ ๒ นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนสวนราชการ 
อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอแวงนอยประจําป ๒๕๖๓ 

โดย นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน
ท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ -บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี ้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๓ ทาน 
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ) 

 
-๖- 

          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวันชัย  ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ 
          นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานผม
ยื่นคําขอแปรญัตติ อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอําเภอแวงนอย ประจําป ๒๕๖๓ ซ่ึงเราอุดหนุนเปนประจําทุกปท้ังอุดหนุนใหจังหวัดและอุดหนุนใหอําเภอใน
สวนของอําเภอแวงนอยทานเอาไปทําอะไรเพราะยาเสพติดแถวบานเราระบาดหนัก อําเภอแวงนอยนาจะแจงรายละเอียด
ใหทองถ่ินทราบการใชจายงบประมาณอยางละเอียดครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ  ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซ่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับอุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย –เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อําเภอแวงนอย ประจําป ๒๕๖๓ ท่ีตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาทนั้น เนื่องจากอําเภอแวงนอยไดมีหนังสือท่ี ขก ๑๓๑๘/๑๓๗๘ ลง
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สงโครงการมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อําเภอแวงนอย ประจําป ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตรในการ
ปองกันและแกไขยาเสพติดระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ใหประสบผลสําเร็จ ดํารงความยั่งยืนในการเอาชนะ
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี,เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการรณรงคปองกันและแกไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรตางๆ ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีและขยายเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ, สนับสนุนการบริหาร
จัดการ การวิเคราะหสถานการณแพรระบาดของยาเสพติด เพ่ือแกไขปญหาและเฝาระวัง การกํากับดูแล การติดตาม 
ประเมินผล รวมท้ังการพัฒนาประสิทธิภาพดานการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดทุกดาน,เพ่ือสนับสนุนการจัด
กรรมการโครงการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามแนวหรือความคิดริเริ่มของจังหวัด หรือกิจกรรม
โครงการอ่ืน ท่ีศูนยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.)/ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยา
เสพติดกระทรวงมหาดไทย / สวนราชการ/ ศูนยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน ปละศูนย



ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแวงนอย (ศป.ปส.อ.แวงนอย) กําหนด และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี อําเภอแวงนอย ใหทันสถานการณในทุกมิติ โดยขอรับเงินอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง ๗ แหง เทศบาล ๒ แหงๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท องคการบริหารสวนตําบล ๕ แหงๆละ 
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๖๑,๐๐๐ บาท ซ่ึงเราอุดหนุนเปนประจําทุกป  รายละเอียดโครงการเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ คือ อยูในอํานาจหนาท่ี เปนนโยบายของรัฐบาล มีงบประมาณสมทบ ประชาชนในเขตอําเภอแวงนอยทุก
ตําบลไดรับประโยชนและจึงไดตั้งงบประมาณใหการอุดหนุนครับ 
         นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวันชัย  ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ 
         นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
เม่ือไดฟงหลักการและเหตุผล ผมก็ขอถอนญัตติครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เม่ือทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ 
ตอไป ขอท่ี ๓ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

-๗- 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ขอ ๓ นายสํารอง  ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๒ ไดยื่นคําขอแปรญัตติ

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาคาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค -โครงการ
กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 -เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ ตามวัยผานการเลนสนามเด็กเลนสราง
ปญญา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๖๗๙ ลว ๑๓ พ.ย.๒๕๖๑ 
 โดยนายสํารอง  ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๒ ไดขอแปรญัตติขอลด
จํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอลด ๕๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี ้

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งไว 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 -เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ ตามวัยผานการเลนสนามเด็กเลนสราง
ปญญา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๖๗๙ ลว ๑๓ พ.ย.๒๕๖๑ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๓ ทาน 
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ) 
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานสํารอง ปตตาทานัง ทานสมาชิกผูแปรครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานผมยื่นคําขอแปรญัตติโครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ผมอยากทราบรายละเอียดการดําเนินการเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความรับผิดชอบเรามี ๒ 
ศูนย และแนวทางการดําเนินโครงการนี้จะทําอยางไร ผมจึงขอสงวนคําแปรญัตติไวรอฟงคําชี้แจงจากฝายบริหารกอน
ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ  ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานสถิตยครับ 

นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๘ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ท่ีตั้งไว 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และทานสมาชิกฯไดขอแปรตัดลด ๕๐,๐๐๐ บาท ถาดําเนินการท้ัง ๒ ศูนยผมวานอยไปครับคงไม



พอท่ีจะดําเนินการใหลูกหลานเราท่ีเรียนในศูนยผมไมอยากใหตัดในสวนนี้ และอยากฝากไปถึงครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสิ่งไหนขาดไปก็อยากใหรายงานหรือเขียนโครงการมาเพ่ือใหเด็กไดรับประโยชนมากท่ีสุดครับอยากใหคงไวครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซ่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับ สําหรับโครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย ท่ีตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากไดมีหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงใหองคกรปกครองสวน 

-๘- 

ทองถ่ินท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดใหมีสนามเด็กเลนสรางปญญา เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยในทองถ่ินมีพัฒนาการ
ท่ีสมบูรณตามวัยครบท้ังท้ัง ๔ ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ผานการเลนสนามเด็กเลนสราง
ปญญาโดยกําหนดใหองคกรปกครองทุกแหงอยางนอย ๑ แหง ตองดําเนินโครงการซ่ึงของเรามีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยู ๒ 
แหง เปนนโยบายสําคัญของกรมสงเสริมฯ ในการกอสรางก็จะมีแบบมาตรฐานมาใหดําเนินการกอสราง มี ๔ ฐาน คือฐาน
ท่ี ๑ สระน้ําอินจัน ฐานท่ี ๒ สระทารก ฐานท่ี ๓ คายกล SPIDERMEN ฐานท่ี ๔ เรือสลัดลิง สวนการตั้งงบประมาณเรา 
นําฐานงบประมาณท่ีกรมสงเสริมฯเคยจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเราก็เอาจํานวนงบประมาณนั้นมา
ตั้งงบประมาณแหงละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีความจําเปนตองดําเนินการถาไมดําเนินการเราก็ไมมีรายงานกรมสงเสริมฯจึง
จําเปนตองตั้งงบประมาณครับ 
           นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานสํารอง ปตตาทานัง ทานสมาชิกผูแปรครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานผมย่ืนคําขอแปรญัตติโครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย เม่ือไดฟงหลักการเหตุผลการตั้งงบประมาณแลวผมก็เห็นดวย  ผมขอถอนญัตตคิรับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เม่ือทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ 
ตอไป ขอท่ี ๔ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ขอ ๔ นายสํารอง  ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๒ ไดยื่นคําขอแปรญัตติ

แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอแวงนอย 
 โดยนายสํารอง  ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๒ ไดขอแปรญัตติขอลด
จํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท ขอลด ๑๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี ้
 แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอแวงนอย 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๓ ทาน 
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ) 
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานสํารอง ปตตาทานัง ทานสมาชิกผูแปรครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานสําหรับโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแวงนอย ผมขอ
แปรตัด ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น ผมอยากทราบรายละเอียดของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร



ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแวงนอย มีการดําเนินงานอยางไร สามารถชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีของเราอยางไร และ
ทําไมเราถึงอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวางใหเปนผูดําเนินการ 

 
-๙- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ  ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซ่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับสําหรับเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแวงนอย โดยอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล
ทางขวางเปนหนวยดําเนินการ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีสถานท่ีกลาง และ
พิจารณาใหเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนหนวยดําเนินการเพ่ือเปนคาใชจายของศูนยฯ ในสวนของสถานท่ี
กลางกําหนดท่ีอําเภอแวงนอย โดยศูนยฯจะมีหนาท่ี (๑) การรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  และขอมูลอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับการชวยเหลือประชาชน  ท้ังในดานสาธารณภัย  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  โรคติดตอหรือโรค
ระบาดในทองถ่ิน (๒) แจงเวียน  กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของตามขอ (๑) ท่ีไดรับจากสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีใหบริหารของสถานท่ีกลาง (๓) เผยแพร
ขอมูล  ขาวสาร  หลักเกณฑ  และวิธีการในการชวยเหลือประชาชน  โดยการปดประกาศกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การไวในท่ีทําการหรือเว็บไซตของสถานท่ีกลางเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและสามารถสืบคนขอมูลตางๆไดโดยสะดวก
(๔) ใหคําปรึกษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวิธีการในการขอรับความชวยเหลือในดานตางใหกับประชาชนท่ีมาติดตอ (๕) 
รวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชนและแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนขอมูลในการพิจาณาการให
ความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีหรือประสานหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในการใหความชวยเหลือประชาชน (๖) 
ประชาสัมพันธผลการดําเนินการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมและปดประกาศรายชื่อ
ประชาชนท่ีไดรับการชวยเหลือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสถานท่ีกลางหรือเว็บไซตใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ในสวนของป ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว เปนหนวยดําเนินการแตองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยเราไมไดอุดหนุนเนื่องจากระเบียบฯออกมาใหม และการดําเนินการของศูนยฯยังไมชัดเจน สวน
ในป ๒๕๖๓ ทางผูบริหารทองถ่ินของแตละ อปท.ในเขตอําเภอแวงนอยเราไดประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และ
ไดจัดทําบันทึกขอตกลงโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอําเภอแวงนอย  เปนสถานท่ีในการรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน  อํานวยความสะดวกแก
ประชาชน  ประสานงานกับหนวยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  สําหรับวิธีการปฏิบัติงานใหเปนตามหลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน  ๗  แหง  ในเขตอําเภอแวงนอย  จะสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายท่ีจําเปนในการบริหารงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแวงนอย  ท้ังนี้  ไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง  เปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุแทน  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยใหศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอแวงนอย  ตั้งอยูท่ีวาการอําเภอแวงนอย  สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ฉบับนี้  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ัง ๗ แหง 

 
-๑๐- 



ในเขตอําเภอแวงนอย  ไดแสดงเจตนารมณและจะถือปฏิบัติตาม  จึงลงนามรวมกันไวเปนหลักฐาน  เม่ือวันท่ี  ๒๖  
เมษายน  ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลทางขวางจึงไดจัดทําโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนแหงละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
เราตั้งตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการกําหนดใหตั้ง แตในการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีก็เปนหนาท่ีแตละ อปท.แตศูนยฯนี้
มีหนาท่ีประสานงานและรวบรวมสงตอเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการก็ขอชี้แจงใหทราบครับ 
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานสํารอง ปตตาทานัง ทานสมาชิกผูแปรครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมย่ืนคําขอแปรญัตติเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจาย
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแวงนอย เม่ือไดฟงหลักการ
เหตุผลการตั้งงบประมาณแลวก็มีเหตุมีผลในการตั้งงบประมาณ ผมขอถอนญัตติครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เม่ือทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ 
ตอไป ขอท่ี ๕ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ขอ ๕ นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานสังคม

สงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนใหท่ีทําการปกครอง
จังหวัดขอนแกน  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหลากาชาดเพ่ือชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชน
ผูประสบภัยตางๆในเขตอําเภอแวงนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดย นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดขอแปรแกไขขอความ ดังนี ้
แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 
อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหลากาชาดเพ่ือชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชน
ผูประสบภัยตางๆในเขตอําเภอแวงนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให   คงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๓ ทาน  
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ผูแปรครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา  นายก อบต.ฯ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 

สําหรับแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนใหท่ี
ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหลา
กาชาดเพ่ือชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชนผูประสบภัยตางๆในเขตอําเภอแวงนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ผมขอ
แปรแกไขขอความเนื่องจากพิมพชื่อหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนผิดครับ อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน 
ขอแปรแกไขขอความเปน อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ทานนายกไดขอแปรแกไขขอความโดยตัด อุดหนุนใหท่ีทําการปกครอง
จังหวัดขอนแกน เปน อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย ผมตองขอมติจากทานสมาชิกสภาฯครับ ก็จะขอมติเลย
นะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ขอมติครับ 

 
 

-๑๑- 

มติท่ีประชุม -  เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๑๗  เสียง 
  คงรางเดิม จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จํานวน  ๐  เสียง  
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เม่ือทานสมาชิกสภาฯ ก็เห็นดวยกับผูขอแปรญัตตินะครับ ตอไป ขอท่ี 

๖ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 



นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ขอ ๖ นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน

การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ  
แฟม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท 

โดย นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน
ท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๑๕,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๕,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 

แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง 
ๆ เชน กระดาษ  แฟม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๓ ทาน 
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ) 
            นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวันชัย  ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ 

  นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ผมคิดวาวัสดุสํานักงาน แฟม ปากกา  ดินสอ  ไมนาจะใชงบประมาณขนาดนี้ บุคลากรในสวนนี้ก็มีเพียง ผอ.เกษตรคน
เดียว เพราะฉะนั้นรายจายนี้ไมสมเหตุสมผลตั้งจายงบประมาณเยอะไปหนอยผมจึงขอตัด ๕,๐๐๐ บาท ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ  ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมขอสนับสนุนทานวันชัยครับ ผมคิดวาคาใชจายตางๆ แฟม ปากกา  ดินสอ ไมนาใชเยอะขนาดนี้ครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ก็ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯท่ีไดชวยกันตรวจสอบ แตการต้ังงบประมาณในแตละหมวดก็มีเหตุและผลการตั้งครับ 
ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซ่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน สําหรับคาวัสดุ งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน 
กระดาษ  แฟม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ท่ีตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือใชจายของสวนการเกษตรเราก็ตั้งไวทุกป ปท่ีแลวก็ตั้ง
ไวเทากัน ในสวนของการเบิกจายเราตั้งไวเพ่ือจัดซ้ือแฟมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช และวัสดุตางๆท่ีเก่ียวของกับ
โครงการเพ่ือขอรับการประเมินฯซ่ึงสวนเกษตรมีเปาหมายท่ีจะขอรับการประเมินในป พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ 
          นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวันชัย  ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ 

นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมก็ขอยืนยันคําเดิมครับขอตัดลดรายจายนี้ลง ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ 

 
-๑๒- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ทานสมาชิกผูแปรญัตติขอยืนยัน แผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ  แฟม ปากกา  ดินสอ  
ฯลฯ  ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท ขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย  ๕,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ผมตอง
ขอมติจากทานสมาชิกสภาฯครับ ก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน 
ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๑๗  เสียง 
  คงรางเดิม จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จํานวน  ๐  เสียง  



นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย แผนงาน
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ  
แฟม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท ตัดลด   ๕,๐๐๐.-บาท  เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท นะครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ขณะนี้ก็เวลา ๑๒.๓๐ น. แลว ก็จะขอมติจากทานสมาชิกสภาฯพัก
รับประทานอาหารกอนแลวคอยมาประชุมตอในขอตอไปครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ จํานวน ๑๗  เสียง 
  ไมเห็นชอบ จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จํานวน  ๐  เสียง  

-พักรับประทานอาหารกลางวัน ๓๐ นาที- 

ประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  ก็ประชุมตอนะครับ ขอท่ี ๗ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
ขอ ๗ นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน

การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ เชน คาสารเคมีภัณฑ พันธุพืช ปุย กระถางจอบ เสียม และอุปกรณดานการเกษตร 

ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
โดย นายวันชัย  ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หมูท่ี ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน

ท่ีขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ เชน คาสาร

เคมีภัณฑ พันธุพืช ปุย กระถางจอบ เสียม และอุปกรณดานการเกษตร ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน  เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร  จํานวน ๓ ทาน 

(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ) 
            นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญทานวันชัย  ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ 
 
 

-๑๓- 

  นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท 
เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท เหตุผลท่ีผมขอแปรวัสดุบางประเภทเชน กระถาง จอบ เสียม เปนวัสดุท่ีใชไดนานหากเก็บรักษาดี
ไมใหมีการสูญหายทุกปก็มีการจัดซ้ือแตอาจเปนเพราะการเก็บรักษาไมดีทําใหตองซ้ือเปนประจําทุกป ปนี้ผมจึงขอตัด
งบประมาณลงครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ  ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซ่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ 
           นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ เชน คาสาร
เคมีภัณฑ พันธุพืช ปุย กระถางจอบ เสียม และอุปกรณดานการเกษตร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เราต้ังไวโดยอาศัย



ฐานขอมูลเดิมท่ีเคยตั้งไวเม่ือปท่ีแลว สวนท่ีซ้ือมาแลวบางสวนก็ยังเหลืออยู  แตบางครั้งท่ีเราจัดโครงการ เชน ปลูกปาก็มี
หายไปบางครับเนื่องจากการควบคุมคอนขางยากแตก็มีความจําเปนตองจัดซ้ือเปนประจําทุกปครับ  
 นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ผมย่ืนคําขอแปรญัตติแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
โดยผมขอลด ๑๐,๐๐๐ บาท เม่ือไดฟงหลักการเหตุผลการตั้งงบประมาณแลวก็มีเหตุมีผลในการตั้งงบประมาณ ผม
ขอถอนญัตติครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เม่ือทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ 
สําหรับวาระการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ การแปรญัตติ 
ก็เสร็จสิ้นไปแลวท้ัง ๗ ขอ  ก็ขอใหทางสภาฯเราไดกําหนดวาระท่ี ๓ ลงมติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอครับ 
 นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 
กระผมขอเสนอใหลงมติในวาระท่ี ๓ ในวันนี้ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนไหมครับ 
ถาไมมีผมจะขอมติ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ขอมติครับ  

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ จํานวน ๑๖  เสียง 
งดออกเสียง จํานวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  – มติของสภาฯเราไดกําหนดการพิจารณา วาระท่ี ๓ ลงมติ ราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันนี้  กอนท่ีเราจะประชุมในวาระท่ี  ๓  ลงมติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป งบประมาณ ๒๕๖๓ กระผมขอพักการประชุม ๒๐ นาทีครับ 
 

-พักการประชุม ๒๐ นาที- 

 
-๑๔- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – เม่ือทานสมาชิกพรอมแลวเราก็จะพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๓ ลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เชิญทานเลขาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ กฏหมาย ครับ  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ สําหรับการ
พิจารณา ในวาระท่ี ๓ ลงมติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๒  กําหนดวาการพิจารณารางขอบัญญัต ิ

ในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ลําดับตอไปผมก็จะขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทาน
สมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ผมขอมติครับ 

มติท่ีประชุม  -   เห็นชอบ จํานวน ๑๗ เสียง 
ไมเห็นชอบ  จํานวน ๐  เสียง 
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มติสภาเราก็เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ผมก็จะไดนํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เสนอทานนายอําเภอแวงนอยพิจารณาอนุมัติตอไป นะครับ 



นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ –  ตอไป เรื่องท่ี ๒ : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ขอ ๒๗ เชิญทานเลขาครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชกิสภาฯทางคณะผูบริหาร
ไดเสนอญัตติใหสภาพิจารณาโอนงบประมาณโดยมารายละเอียด ดังนี ้
๑.ขออนุมัตโิอนเพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
          โครงการขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูท่ี ๔  

- เพ่ือขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูท่ี ๔ ขนาดกวาง ๙๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร 
ความลาด ๑ : ๑ หรือปริมาณดินขุดขนไมนอยกวา ๑๖,๒๖๕.๒๕ ลบ.ม.โดยนําดินท่ีขุดขนท้ิงท่ีสาธารณะตามท่ีกําหนด
พรอมปรับแตงใหเรียบรอยและติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด ไมไดตั้ง
งบประมาณไว  ขอโอนเพ่ิมตั้งจายเปนรายการใหม  งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.-บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น 
 - เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องในการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เชน/ 
คาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป หรือเลือกตั้งซอม ของผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือ 
 

-๑๕- 

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ งบประมาณตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๔๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙,๐๐๐ บาท 
เหตุผลในการโอน 

เนื่องจากในพ้ืนท่ีเราในชวงนี้เกิดภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราไดรับหนังสือจากผูนําบานกุดรู หมู
ท่ี ๔ วาหนองน้ําละเลิงซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีใชในการผลิตระบบประปาหมูบานแหงขอด เนื่องจากหนองน้ําไมสามารถกักเก็บ
น้ําไวไดมากนักเพราะตื้นเขินการแกไขปญหายะยะยาวจําเปนตองดําเนินการขุดลอกใหลึกลงไปอีก จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือท่ีจะดําเนินการขุดลอกทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงแลวปรากฏวาสภาพหนองละเลิงตอนนี้แหงขอดและตื้นเขินจริงทําใหกักเก็บน้ําไวไดนอย พอปไหนท่ีฝนตก
นอยจึงทําใหน้ําไมเพียงพอในการผลิตประปาหมูบานประชาชนจึงไดรับความเดือดรอน เพ่ือเปนการแกไขปญหาระยะยาว
จึงตองดําเนินการจัดหางบประมาณมาดําเนินการขุดลอกซ่ึงไดดําเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
จึงไดโอนงบประมาณมาดําเนินการโดยขอโอนลดจากโครงการท่ีไมมีความจําเปนตองดําเนินการ คือ คาใชจายตางๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องในการเลือกตั้งซ่ึงเหลืออีกเพียง ๑ เดือนก็จะสิ้นปงบประมาณคาดวาคงจะไมมีการเลือกตั้งในปงบประมาณนี้ 
๒.ขออนุมัตโิอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร/หองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย    

-เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคาร/หองเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพ่ือใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียน  

งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพ่ิม ๕๐,๐๐๐ บาทงบประมาณ
หลังโอน ๙๐,๐๐๐.-บาท 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 



 ๑. โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา สายภายในหมูบาน บานหนอง
แขม๑ หมูท่ี ๓ งบประมาณตั้งไว ๓๕๗,๖๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๗,๖๐๐ บาท ขอโอนลด ๒๗,๖๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท  
 ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูท่ี ๕ งบประมาณตั้งไว ๓๙๘,๘๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๘,๘๐๐ บาท ขอโอนลด ๘,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท  
 ๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานปาเปง หมูท่ี ๘ งบประมาณตั้งไว 
๓๔๕,๕๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๕,๕๐๐ บาท ขอโอนลด ๓,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๑,๙๐๐ บาท  
 ๔. โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบาน บานนาจาน หมูท่ี ๑๐ งบประมาณตั้งไว 
๒๕๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๐ บาท  

โอนลดงบประประมาณเหลอืจาย  จํานวน  ๔  โครงการ  รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

-๑๖- 

เหตุผลในการโอน 
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร/หองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

ซ่ึงขณะนี้ก็ดําเนินการซอมแซมอยูซ่ึงคาดวางบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอจาย จึงขอโอนเพ่ิมและขอโอนลดในสวนของ
งบประมาณเหลือจายท่ีเราดําเนินโครงการแลวเสร็จ    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  
ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย หรือมีขอสงสัยท่ีจะสอบถามทาง
ฝายบริหารไหมครับ ถาไมมีผมก็จะขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทานสมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบ
อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ผม
ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม  -   เห็นชอบ จํานวน ๑๗ เสียง 
ไมเห็นชอบ  จํานวน ๐  เสียง 
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ –  ตอไป เรื่องท่ี ๓ : พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ขอ ๕๙ เชิญทานเลขา
ครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯทางคณะผูบริหาร
ไดเสนอญัตติใหสภาพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกหนอง
ละเลิง บานกุดรู หมูท่ี ๔ เพ่ือขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูท่ี ๔ ขนาดกวาง ๙๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ความลาด ๑ : ๑ หรือปริมาณดินขุดขนไมนอยกวา ๑๖,๒๖๕.๒๕ ลบ.ม.โดยนําดินท่ีขุดขนท้ิงท่ีสาธารณะ
ตามท่ีกําหนดพรอมปรับแตงใหเรียบรอยและติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการดังกลาวอาจจะไมสามารถดําเนินการไดทันภายในสิ้นปงบประมาณ 
สืบเนื่องจากทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดดําเนินการชวยเหลือประชาชน บานกุดรู ซ่ึงขาดแคลนน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคโดยไดสูบน้ําจากหนองคูนอยไปยังหนองละเลิงซ่ึงเปนหนองท่ีใชในการผลิตประปาหมูบานเปนปริมาณ
น้ําท่ีสูบ ๑๗,๑๐๐ ลบ.ม.ซ่ึงตอนนี้ยังมีน้ําเหลืออยูคาดวาประมาณกลางเดือนกันยายนก็นาจะแหงทําใหเราอาจจะ



ดําเนินการขุดลอกหนองละเลิงไมทันในปงบประมาณนี้ จึงไดขออนุมัติตอสภาเพ่ือกันเงินงบประมาณโครงการขุดลอก
หนองละเลิง บานกุดรู หมูท่ี ๔ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๕๙  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถ่ินไดอีกไม
เกินระยะเวลาหนึ่งป  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิได 
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณี มีความจําเปนตอง 
 

-๑๗- 

แกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาว
ตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไว กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายได
ตามขอผูกพัน เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรคสองแลว หากยังไมได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม จึงนําเสนอสภาฯเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไปครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย หรือมีขอสงสัยท่ีจะสอบถามทาง
ฝายบริหารไหมครับ ถาไมมีผมก็จะขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทานสมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบ
อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูท่ี ๔  
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ผมขอมติครับ 

มติท่ีประชุม  -   เห็นชอบ จํานวน ๑๗ เสียง 
ไมเห็นชอบ  จํานวน ๐  เสียง 
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  เชิญทานเลขาครับ 
นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯสําหรับในวาระนี้

ผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหทางสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทราบวาทางคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขอความรวมมือองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล ตามข้ันตอนและ
วิธีการประเมินตนเองท่ีสํานักงาน ก.ก.ถ.กําหนด ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เราไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
ดําเนินการประเมินฯและไดเสนอทางนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยใหความเห็นชอบการประเมินแลว จึงไดนํา
ผลการประเมินแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทราบ ในสวนรายละเอียดการประเมินฯซ่ึงมีขอมูลจํานวน
มากหากทานสมาชิกสภาฯอยากดูหรือตรวจสอบขอมูลก็ขอใหประสานไดท่ีงานนโยบายและแผน สํานักปลัดฯ ในสวนของ
ขอมูลการประเมินฯนี้หลังจากแจงทานสมาชิกทราบแลวก็จะไดนําเขาระบบและรายงานสํานักงาน ก.ก.ถ.เพ่ือประมวลผล
ตอไปครับ 

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานผมอยากฝากทานสมาชิกสภาฯทุกทานไดเขารวมประชุมสภาฯทุกครั้ง เพ่ือนําปญหาความตองการของพ่ีนอง
ประชาชนท่ีเลือกเราเขามาเปนตัวแทนมาเสนอตอสภาฯ เสนอตอคณะผูบริหารเพ่ือแกไขปญหา 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน 
พ่ีนองประชาชนฝากถามวาหนองผักหวานบานปาเปง ขุดไดอีกไหมนาจะจัดหางบประมาณมาขุดลอกเพราะเปนหนอง
ขนาดใหญ และงบประมาณเงินสะสมท่ีเราอนุมัติจายขาดไปแลวตอนนี้ทําไปแลวก่ีโครงการ สําหรับในวันนี้ทานสมาชิก
สภาฯก็ไดทําหนาท่ีของสภาฯเราก็ผานไปไดดวยดีในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ตองขอขอบคุณทาน
สมาชิกสภาท่ีไดมาทําหนาท่ีชวยกันคิดพิจารณารวมกัน เสนอแนะครบั  



นายสถิตย  อันนารี ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ในชวงนี้เกิดภัยแลงในพ้ืนท่ีเราหนองน้ําดิบท่ีใชในการผลิตประปาแตละหมูบานแหงขอดลง การแกไขปญหาตอไปคือการ 

 
-๑๘- 

เปาบอบาดาล อยากใหสมาชิกสภาฯแตละหมูบานท่ีคาดวาจะเกิดภัยแลงในหมูบานสํารวจบอบาดาลเพ่ือนําเสนอฝาย
บริหารจัดหางบประมาณเปาบอครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯสําหรับทานสมาชิก
ท่ีถามงบประมาณจายขาดเงินสะสมเหลือก่ีโครงการ ตอนนี้ก็ดําเนินการบางสวนสวนแลว ซ่ึงตองดําเนินการตามแผน
จัดหาพัสดุเหลือประมาณ ๕-๖ หมูบานท่ียังไมทํา ในสวนของเงินสะสมเราสามารถใชไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป ทยอย
ทําตามแผนฯ ความเรงดวน ความพรอมของพ้ืนท่ีครับ สําหรับในเรื่องของน้ําเสียรางระบายน้ําท่ีเราทําเปนรางระบายน้ําท่ี 
รองรับน้ําถนน ไมไดรับน้ําเสียจากครัวเรือนถาจะจัดการระบบน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพเราตองทําระบบธนาคารน้ําใตดิน 
ซ่ึงผมคิดวาจะเริ่มตนดําเนินการท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรากอนเปนตนแบบครับ 

นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในสวนของ
คณะผูบริหารตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีไดรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีผานมา และขอขอบคุณหลายๆกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยท่ีทานสมาชิก
สภาฯ ไดเขารวมเปนอยางดีครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เราก็
ไดประชุมมาใชเวลาพอสมควรแลวกระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมรับฟงการประชุม
สภาฯทุกทาน กระผมขอปดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น .- 

                                                         (ลงชื่อ)     จํานงค   หนายโสก           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)     เสมือน  นาอุดม              ผูรับรองรายงานการประชุม 
               (นายเสมือน  นาอุดม) 
        รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                                                            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

 (ลงชื่อ)    วิเชียร  ดวงจุมพล                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)  

 (ลงชื่อ)      สํารอง  ปตตาทานัง                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)       ประยัติ  ศรีอุน                         เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


