
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

สมัยสามัญที ่๒/๒๕๖๑ คร้ังที่ ๒ 
เมื่อวันจันทร  ที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

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

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

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

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
ผูไมมาประชุม 

๑. นางกนกนาถ  จันทรสี   สมาชิกสภา อบต. หมู ๕ 
๒. นายโสพิน  แกวอุดร  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 
๓. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา  สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐ 

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 
๑๐. นายคชา  วาระเพียง  ผูอํานวยการกองชาง 
๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๐ คนครบองคประชุม 

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

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ ระเบียบวาระการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมฯ ไมมีครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  ไมมี  ระเบียบ
วาระท่ี ๓ กระทูถาม ไมมี  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบ
วาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ วาระ
ท่ี ๒ แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เชิญทานเลขาฯ ครับ 
 นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  เรื่องท่ี ๑  :  
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๒ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้เปนวาระการแปรญัตติซ่ึงตามท่ีสภาเราไดผานวาระท่ี ๑ รับหลักการราง
ขอบัญญัติฯโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯกําหนดวันยื่นแปรญัตติระหวางวันท่ี ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ท่ีผานมา คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 

 
 
 
 
 



-๓- 

มาชี้แจงฯและก็ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูท่ีแปรญัตติมาชี้แจง ไดเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไดจัดสงรายงานใหทานประธานสภาฯ  ทานประธานสภาฯก็ไดจัดสงใหทาน
สมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ สําหรับระเบียบเก่ียวกับการแปรในวาระท่ี ๒ นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบันกําหนดใน ขอ ๕๑ ในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวน
แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับ
การแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไป
แลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการ
ขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได ถาขอขัดแยงหรือ
ขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรค
สามก็ได เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลว ใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปน
การดวน ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไวเทานั้น ก็ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติครับ 

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

ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา 
๓ วัน คือวันท่ี ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยและนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยไดแจงผูแปรญัตติใหมาชี้แจงในการ
พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียดแลว และไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยท่ีไดยื่นคําแปรญัตติไวมาชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติ และไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมา
ชี้แจงแลวเม่ือ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย และนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ขอ 
และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ดังนี้ 
          ขอ ๑ นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูท่ี ๔ 

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูท่ี ๔ โดยกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. ชนิดรางยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทช-๕-๓๐๑/๔๕ พรอมติดตั้งปายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แวงนอย
กําหนด งบประมาณตั้งไว ๕๙๒.๘๐๐.๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



-๔- 

 ขอแปรลด  จํานวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูท่ี ๔ 

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูท่ี ๔ โดยกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. ชนิดรางยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทช-๕-๓๐๑/๔๕ พรอมติดตั้งปายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แวงนอย
กําหนด  จํานวน ๕๗๓.๐๐๐ บาท  

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นดวยกับผูแปร  จํานวน  ๕  ทาน คงไวตามรางเดมิ จํานวน ๐ ทาน 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -  เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยครับ 

         นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทาน
ครับ ท่ีผมไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภท โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมู
ท่ี ๔ ตั้งไว  ๕๙๒,๘๐๐.-บาท ขอแปรลด ๑๙,๘๐๐.-บาท เหลือ ๕๓๗,๐๐๐.-บาท สืบเนื่องจากขอลดราคาตามแบบท่ีเรา
จะใชดําเนินโครงการฯ คือตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขท่ี ทช-๕-๓๐๑/๔๕ โดยเม่ือถอดแบบกอสราง
ประมาณการราคาแลวโครงการนี้จะใชงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน ๕๗๓,๐๐๐.-บาท  จึงขอแปรลดโครงการนี้
ครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ  ถาไมผมก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหองประชุม จํานวน ๒๐ 
ทาน ขอมติครับ  

มติท่ีประชุม -  เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๒๐  เสียง 
  คงรางเดิม จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จํานวน  ๐  เสียง 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกสภาฯก็ลงมติเห็นดวยตามผูแปรนะครับสําหรับโครงการ

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูท่ี ๔ จํานวน 
๕๗๓,๐๐๐.-บาท  ตอไปเชิญทานวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
          นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๒  นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานงบกลาง  งบ
กลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)  
 - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล,ลูกจางประจําในอัตรารอยละหนึ่ง 
ของประมาณการรายรับโดยไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙,ว ๓๐ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งไว ๑๘๙,๑๒๓.๐๐ บาท 
 ขอแปรเพ่ิม  จํานวน ๑,๑๘๔.๐๐ บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๕- 

 แผนงานงบกลาง  งบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)  
 - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล,ลูกจางประจําในอัตรารอยละหนึ่งของ
ประมาณการรายรับโดยไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู  เงินท่ีมีผู อุทิศให และเงินอุดหนุน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙ ว ๓๐ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งไว ๑๙๐,๓๐๗.๐๐ บาท 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นดวยกับผูแปร  จํานวน  ๕  ทาน คงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน

ครับ สําหรับญัตติแผนงานงบกลาง  งบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
ตั้งไว ๑๘๙,๑๒๓.๐๐ บาท ผมขอแปรเพ่ิม ๑,๑๘๔.๐๐ บาท รวมเปนตั้งไว ๑๙๐,๓๐๗.๐๐ บาท เนื่องจากการตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ในขอบัญญัติงบประมาณใหตั้งไวในอัตรา
รอยละหนึ่งของประมาณการรายรับโดยไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙ ว ๓๐ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงรายรับท่ีไมรวมเงินอุดหนุนท่ี
เราตั้งรับไวในป ๒๕๖๒ มีดังนี้ ๑. หมวดภาษีอากร รวม ๑๕๔๐๐๐ บาท ๒. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 
รวม ๑๓๑๕๓๐ บาท ๓. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม ๒๕๐๐๐๐ บาท ๔. หมวดรายได เบ็ดเตล็ด รวม ๒๒๑๕๐๐ 
บาท ๕. หมวดรายไดจากทุน ๒๐๐.๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๑๙,๐๓๐,๗๒๔.๐๐ บาท ซ่ึงสามารถคํานวนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ได ๑๙๐,๓๐๗.๐๐ บาท รางขอบัญญัติเดิมตั้งไวไมเพียงพอจึงขอแปรเพ่ิม
จํานวน ๑,๑๘๔.๐๐ บาท ใหเพียงพอครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ   

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร
ทุกทานครับ สําหรับการต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ถือวาเปนขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและเปนหลักประกันเม่ือเกษียณอายุราชการไปแลว และการตั้งงบประมาณก็
มีหนังสือสั่งการแนวปฏิบัติในการตั้งงบประมาณใหเพียงพอ ดังนั้นควรท่ีจะตั้งใหเพียงพอตามระเบียบกฎหมายกําหนดผม
ขอสนับสนุนผูแปรดวยครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมอีกหรือไมเรียนเชิญครับ  ถาไมผมก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหองประชุม 
จํานวน ๒๐ ทาน ขอมติครับ  

มติท่ีประชุม -  เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๒๐  เสียง 
  คงรางเดิม จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จํานวน  ๐  เสียง 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกสภาฯก็ลงมติเห็นดวยตามผูแปรนะครับสําหรับแผนงานงบ

กลาง  งบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งไว ๑๘๙,๑๒๓.๐๐ บาท 
แปรเพ่ิม ๑,๑๘๔.๐๐ บาท รวมตั้งไว ๑๙๐,๓๐๗.๐๐ บาท  ตอไปเชิญทานวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติครับ 

 
 
 
 
 
 



-๖- 

         นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๓ นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานงบกลาง  งบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจาย 
         - เพ่ือเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวน  การแกไขปญหาความเดือดรอนราษฎร และเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย เชน การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและอ่ืนๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ตั้งไว ๔๒๔,๗๘๙.๐๐ บาท 
 ขอแปรเพ่ิม  จํานวน ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท 
             แผนงานงบกลาง  งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย 
         - เพ่ือเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวน  การแกไขปญหาความเดือดรอนราษฎร และเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขตพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย เชน การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและอ่ืนๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ตั้งไว ๔๔๓,๔๐๕.๐๐ บาท 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นดวยกับผูแปร  จํานวน  ๕  ทาน คงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ผูแปรญัตติครับ 
นายหนูกาลน  นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน  

สําหรับญัตติ แผนงานงบกลาง  งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ขอแปรเพ่ิม  จํานวน ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท รวมเปนตั้งไว 
๔๔๓,๔๐๕.๐๐ บาทนั้น  เนื่องจากมีงบประมาณท่ีเหลือจากการแปรลดโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สาย
ถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูท่ี ๔ และการแปรเพ่ิมเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) อยูจํานวน   ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท จึงขอแปรเพ่ิมเงินสํารองจายไวเพ่ือเปนคาใชจายในกรณี
จําเปนเรงดวน  การแกไขปญหาความเดือดรอนราษฎร และเพ่ือการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขต
พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย และเพ่ือใหงบประมาณรายจายสมดุลกับประมาณการรายรับท่ีตั้งไว จํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท เปนงบประมาณแบบสมดุลครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ   

นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ คณะ
ผูบริหารทุกทานครับ ผมเห็นดวยกับผูแปรครับในการแปรเพ่ิมเงินสํารองจายซ่ึงผมก็มองอยูวาอาจจะนอยไปอยูสําหรับงบ
สํารองจายเม่ือเกิดสาธารณภัยแตก็ดวยขอจํากัดดานงบประมาณของเราท่ีมีรายจายในดานอ่ืนๆท่ีจําเปนดวยทําให
สามารถตั้งไวเทานี้ ผมขอสนับสนุนผูแปรครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพ่ือสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมอีกหรือไมเรียนเชิญครับ  ถาไมผมก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหองประชุม 
จํานวน ๒๐ ทาน ขอมติครับ  

มติท่ีประชุม -  เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๒๐  เสียง 
  คงรางเดิม จํานวน  ๐  เสียง 

งดออกเสียง จํานวน  ๐  เสียง 
 
 
 
 
 



-๗- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกสภาฯก็ลงมติเห็นดวยตามผูแปรนะครับสําหรับแผนงานงบ
กลาง  งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ตั้ งไว ๔๒๔,๗๘๙.๐๐ บาท แปรเพ่ิม ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท รวมตั้ งไว 
๔๔๓,๔๐๕.๐๐ บาท   
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - สําหรับวาระการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๒ การแปรญัตติ ก็เสร็จสิ้นไปแลวท้ัง ๓ ขอ  ก็ขอใหทางสภาฯเราไดกําหนดวาระ
ท่ี ๓ ลงมติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอครับ 
 นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 
กระผมขอเสนอใหลงมติในวาระท่ี ๓ ในวันนี้ครับ 
 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนไหมครับ 
ถาไมมีผมจะขอมติ ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุมจํานวน ๒๐ ทาน ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ   จํานวน  ๒๐ เสียง 
งดออกเสียง จํานวน  ๐ เสียง 

 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  – มติของสภาฯเราไดกําหนดการพิจารณา วาระท่ี ๓ ลงมติ ราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันนี้  กอนท่ีเราจะประชุมในวาระท่ี  ๓  กระผมขอพัก
การประชุม ๒๐ นาทีครับ 

-พักการประชุม ๒๐ นาที- 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – เม่ือทานสมาชิกพรอมแลวเราก็จะพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๓ ลงมติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ เชิญทานเลขาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ กฏหมาย ครับ  

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ สําหรับการ
พิจารณา ในวาระท่ี ๓ ลงมติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๒  กําหนดวาการพิจารณารางขอบัญญัติ
ในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ลําดับตอไปผมก็จะขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทาน
สมาชิกสภาฯทานใด  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จาํนวน ๒๐ ทาน ผมขอมติครับ 

มติท่ีประชุม  -   เห็นชอบ จํานวน ๒๐ เสียง 
ไมเห็นชอบ  จํานวน ๐  เสียง 
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มติสภาเราก็เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ผมก็จะไดนํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เสนอทานนายอําเภอแวงนอยพิจารณาอนุมัติตอไป นะครับ 

 
 
 
 
 
 



-๘-   

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  เชิญทานสํารองครับ 
นายสํารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 

ผมขอสอบถามไปทางคณะผูบริหารเก่ียวกับงบประมาณโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนบาน
ดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูท่ี ๒ ท่ีสภาฯไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมไววาจะดําเนินการในชวงไหนครับ 

นายนนทกานต  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๕ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 
ผมขอสอบถามงบประมาณซอมแซมท่ีทาง อบต.ไดลงไปตรวจสอบแลว และผมก็ไดสงหนังสือรองทุกขเขามาหลายรอบ
แลวอยากทราบวาตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแลวครับ จะไดดําเนินการชวงไหน 

นายวันชัย  ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูท่ี ๓ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ ผม
ขอสอบถามไปทางคณะผูบริหารเก่ียวกับงบประมาณโครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานหนองแขม ๑ หมูท่ี ๓ ท่ีสภาฯ
ไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมไววาจะดําเนินการในชวงไหนครับ 

นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมูท่ี ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ 
ถนนลาดยางสายแวงนอย-ทาวัด ตอนนี้เปนหลุมเปนบอ ประชาชนสัญจรไปมาไมสะดวก อาจกอใหเกิดอันตรายจากการ
ใชรถใชถนนอยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราออกซอมแซมแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนดวย
ครับ 

นายจํานงค   หนายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในสวนโครงการท่ี
เราขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไวเม่ือเดือนเมษายนท่ีผานมานั้น เนื่องจากไดมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยและสํานัก
งบประมาณแจงวาในการดําเนินงานกอสรางของทองถ่ิน ความหมาย งานกอสราง ปรับปรุง คือการท่ีทําใหโครงสราง
เปลี่ยนไปตองใชแบบมาตรฐาน เม่ือไมมีแบบมาจรฐานก็ตองมีวิศวกรรับรองซ่ึงหนังสือมาประมาณเดือนกุมภาพันธ ก็
กลายเปนปญหาการดําเนินงานท่ัวประเทศ ไมวาจะเปนการใชงบประมาณประจําป เงินสะสม หรืองบประมาณตางๆ
วิศวกรตองเซ็นกอนจึงดําเนินการได เราตองขอความรวมมือไป อปท.ขางเคียงท่ีมีวิศวกร เราไดขอไปท่ีทานางแนวกรณีไม
ใชแบบมาตรฐานก็ใชเวลานานกวาท่ีจะเซ็นมาให  ในสวนของโครงการเงินสะสมเม่ือใชแบบมาตรฐานราคาคางานก็
เปลี่ยนไป เราก็ตองมาคํานวณตามราคาท่ีเราขอจายขาดไว  ตอนนี้กําลังเรียบเรียงเพ่ือจัดหาผูรับจางวงเงินอนุมัติกับราคา
คางานตางกันติดขัดแบบแปลนท่ีเขากําหนดไวก็เลยชา ในสวนของโครงการรางระบายน้ํา หมูท่ี ๓ วิศวกรพ่ึงเซ็นมา บาน
หนองแขม หมูท่ี ๑๓ เซ็นมาแลวกําลังดําเนินการประกาศเชิญชวนหาผูรับจางอยู ในสวนงบซอมแซมเราออกตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวและแจงกองชางประมาณราคา ขออนุมัติดําเนินการแตเม่ือเชิญชวนผูรับจางมาดูงานเพ่ือทําสัญญาก็ไมมี
ผูรับจางคนไหนทําก็เลยตองมาปรับใหมและมีบางโครงการทําไมไดคือ บานดอนหัน ตอนนี้ทําไมไดก็ตองตัดออกเพราะ
เขาไปทําไมไดในชวงนี้ครับ  

นายสุวรรณ  นาอุดม ส.อบต.หมูท่ี ๑๓ – ผมขอฝากความปลอดภัยของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนยของ
เราเราเนื่องจากมีขาวมาอีกแลวในเรื่องปลอยเด็กไวในรถรับสงจนเสียชีวิตก็ฝากทางฝายบริหารกําชับครูศูนยใหเอาใจใส
ในเรื่องนี้ดวยครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมูท่ี ๓ –  ทานสมาชิกทุกทานครับโครงการกอสรางตางๆไมวาจะเปนงบไหน
ปญหาท่ีเกิดในปนี้ทุกทานก็รูดีวาเปนเพราะอะไร ในปตอไปก็ไมอยากใหเกิดเรารูวาเกิดปญหาตรงไหนก็ตองแกไขไมให
เกิดอีก ฝากไปยัง ผอ.กองชาง เม่ือเวลาไปสํารวจและลงพ้ืนท่ีขอใหแจงสมาชิกและฝากทานสมาชิกสภาฯ ไปชวยกันดู 
ดวยครับในการออกสํารวจเพ่ือจัดทําโครงการงบประมาณใหถูกตองไมตองมาแกไขทีหลังเกิดปญหาตามมา 
 

 
 
 
 
 



-๙- 

นายชัยวัฒน  ทองนอย รองนายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในสวนของ
คณะผูบริหารตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีเขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดข้ึนท่ีอําเภอแวงนอย ท่ีผานมา และขอขอบคุณ
หลายๆกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดเขารวมเปนอยางดีครับ  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ เราก็ไดประชุมมาใชเวลาพอสมควรแลวกระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯทุกทาน กระผมขอปดประชุมครับ 
 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น .- 
 

                                                         (ลงชื่อ)       จํานงค   หนายโสก           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค   หนายโสก ) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
            (ลงชื่อ)       กิตติศักดิ์  ศรีโยธา          ผูรับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 

 (ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)  

 (ลงชื่อ)     สํารอง  ปตตาทานัง                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสํารอง  ปตตาทานัง) 

 (ลงชื่อ)        ประยัติ  ศรีอุน                      เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุน) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


