(สําเนา)
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ชื่อ - สกุล
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 ปุงโพธิ์
นางประยัติ ศรีอุน
นายไสว ศรีอุน
นายสถิตย อันนารี
นายเสมือน นาอุดม
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นายสํารอง ปตตาทานัง
นางนิรดาพร ปสสา
นายจํานงค หนายโสก

ผูไมมาประชุม
๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา
๒. นายสมพร บุญประสพ
ผูเขารวมประชุม

ตําแหนง
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

-๒ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๓

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

หมายเหตุ

๑. นายหนูกาลน นิบุญทํา
๒. นายชัยวัฒน ทองนอย
๓. นายอนุศักดิ์ มีทอง
๔. นายทองใบ สมแวง
๕. นางลําดวน ไชยคําภา
๖. นายสุภาพ วองไว
๗. นางรุง สุขกําเนิด
๘. นายเดชมนตรี สันเสนาะ
๙. นางสาวปาณิสา ประถังธานี
๑๑. นางวิลาวรรณ สายมัน

นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

-เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. –สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเขาหองประชุมฯ ๒๐ คนครบองคประชุม
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – ทําหนาที่เลขานุการ วันนี้ทานประธานสภาองคการบริหารสวน
ตํ าบลแวงน อ ยติ ด ภารกิ จ ไม ได ม าร ว มประชุ ม สภาฯ ขอเรี ย นเชิ ญ ท านเสมื อ น นาอุ ด ม รองประธานสภาทํ าหน า ที่
ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ลําดับตอไปขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาฯ ตอไป
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมครับ ระเบียบวาระการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุมฯ มอบหมายใหทานเลขาแจง
ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานในวาระนี้ก็คงจะแจงเรื่องภัยแลงในพื้นที่ที่ประสบอยู ซึ่งไดรับหนังสือจากบานปาเปง หมูที่ ๘ แจงมายังองคการ
บริห ารส วนตํ า บลแวงน อยวา หนองฝายบ านซึ่งเปน แหลงน้ําที่ผ ลิตประปาหมูบานตอนนี้มีน้ําเล็กนอยนาจะใชไดอีก
ประมาณ ๑ เดือนถาฝนไมตกก็คงจะแหง หนองฝายบานอยูพื้นที่สูงทําใหน้ําแหงงายก็ไมคิดวาจะแหงเร็วขนาดนี้ ในเรื่อง
ของการแกไขโดยการขุดลอกนั้นคงดําเนินการไมไดเนื่องจากไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นตองปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น
กอน จะตองทําตามกระบวนการจัดทําแผน ประชาคม ตองใชเวลาพอสมควร สวนการแกไขเฉพาะหนาก็ตองดําเนินการ
สํารวจบอบาดาลที่มีอยูเดิมเพื่อซอมแซม เปาบอ เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อน้ําหนองฝายบานหมดลง สวนระยะกลางก็ให
ผูนําหาพื้นที่เพื่อขุดเจาะบอบาดาลเพิ่มเติมเพื่อใหมีน้ําเพียงพอแตก็ตองเขาสูกระบวนการจัดทําแผนเหมือนกัน ในชวงนี้ก็
ฝากทานสมาชิกประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ชวยกันประหยัดน้ําครับ
-๓นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - ต อ ไป ระเบี ย บวาระที่ ๒ รับ รองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ แ ล ว
รายงานการประชุมสภาองคการบริห ารสวนตําบลแวงน อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่ อวัน ที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๒ ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบวาจะแกไขสวนไหนหรือไม ถาไมมี เชิญทานสมาชิกสภาฯไดรับรองรายงาน
การประชุมฯ ครับ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ตอไป ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม เรื่องที่ ๑ : พิจารณาราง
ขอบั ญญั ติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ แปรญั ตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เชิญทานเลขาฯ ครับ

นายจํ า นงค หน า ยโสก เลขานุ ก ารสภาฯ – สํ าหรั บ ระเบี ย บวาระที่ ๕ เรื่ อ งที่ เสนอใหม เรื่อ งที่ ๑ :
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ แปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ วันนี้เปน วาระการแปรญัตติซึ่งตามที่ สภาเราไดผานวาระที่ ๑ รับหลักการราง
ขอบัญญัติฯไปแลวเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯกําหนดวันยื่นแปร
ญัตติระหวางวันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ผานมา คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเชิญ
ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมาชี้แจงฯ และก็ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูที่แปรญัตติมา
ชี้แจง ไดเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไดจัดสงรายงานใหทานประธานสภาฯ
ทานประธานสภาฯก็ ไดจัด สงให ทานสมาชิกสภาฯ ไดรับ ทราบ สําหรับ ระเบี ยบเกี่ยวกับ การแปรในวาระที่ ๒ นี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบันกําหนด
ใน ข อ ๕๑ ในการพิ จ ารณาร างข อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ส อง ให ป รึก ษาเรีย งตามลํ าดั บ ข อ เฉพาะที่ มี ก ารแปรญั ต ติ ห รื อ ที่
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติ
เห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสง
ปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่นๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติใหพิจารณาจนจบราง
ขอบัญญัติก็ได ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติ
ใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตาม
วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม
เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไว
เทานั้น
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานวิเชียร ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา
๓ วัน คือวันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยและนายกองคการ
-๔บริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ โดยไดแจงผูแปรญั ตติใหมาชี้แจงในการ
พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียดแลว และไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยที่ไดยื่นคําแปรญัตติไวมาชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติ และไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมา
ชี้แจงแลวเมื่อ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย และนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๗ ขอ
และคณะกรรมการแปรญั ตติมีมติโดยเรียงลําดับ ขอตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ดังนี้
ข อ ๑ นายวัน ชั ย ปุ งโพธิ์ สมาชิ กสภาองคการบริห ารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ได ยื่น คํ าขอแปรญั ตติ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓

โดย นายวันชัย ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร จํานวน ๓ ทาน
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ)
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานวันชัย ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานผม
ยื่นคําขอแปรญั ตติ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓
ขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท
เพราะเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราไดตั้งงบประมาณอุดหนุนไวเปนประจําทุกป แตผลการดําเนินการไม
ชัดเจนวานําไปใชจายอะไรบาง และประชาชนในพื้นที่ตําบลแวงนอยไดประโยชนมากนอยเพียงใด และยาเสพติดในพื้นที่
เราก็ไมไดลดนอยลงไปแตอยางใด
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ ถาไมมผี มก็ขอเชิญทานนายกครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ
-๕นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน
เงินอุด หนุ น สวนราชการ อุด หนุนให ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากเราไดรับหนังสือจากจังหวัด
ขอนแกนแจงศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน (ศอ.ปส.จ.ขก.)ไดจัดทําโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําป ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแปลงนโยบายดานการปองกันและ
แก ไขป ญ หายาเสพติ ด ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ขอนแก น อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกดานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแกน จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในพื้นที่จังหวัดขอนแกน 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
นํ า เงิ น ไปใช จ ายในการขั บ เคลื่ อ นโครงการ TO BE NUMBER ONE การจั ด ระเบี ย บสั ง คม,การจั ด กิ จ กรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ,การจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด เปนตน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยพิจารณา
รายละเอียดโครงการแลวเป นไปตามหลักเกณฑ ฯ คือ อยูในอํานาจหนาที่ และมอบหมายหนวยงานอื่น ดําเนินการ มี
งบประมาณสมทบ ประชาชนในจั ง หวั ด ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ได รั บ ประโยชน แ ละเป น นโยบายของรั ฐ บาลจึ งได ตั้ ง
งบประมาณใหการอุดหนุนครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานวันชัย ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ

นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
เมื่อไดฟงหลักการและเหตุผลแลว ยาเสพติดก็ระบาดหนักในพื้นที่เราดวย ผมก็ขอถอนญัตติครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เมื่อทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ
ตอไป ขอที่ ๒ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๒ นายวันชัย ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอแวงนอยประจําป ๒๕๖๓
โดย นายวันชัย ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ -บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๖๓
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร จํานวน ๓ ทาน
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ)
-๖นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานวันชัย ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานผม
ยื่นคําขอแปรญัตติ อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอําเภอแวงนอย ประจําป ๒๕๖๓ ซึ่งเราอุดหนุนเปนประจําทุกปทั้งอุดหนุนใหจังหวัดและอุดหนุนใหอําเภอใน
สวนของอําเภอแวงนอยทานเอาไปทําอะไรเพราะยาเสพติดแถวบานเราระบาดหนัก อําเภอแวงนอยนาจะแจงรายละเอียด
ใหทองถิ่นทราบการใชจายงบประมาณอยางละเอียดครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย –เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อําเภอแวงนอย ประจําป ๒๕๖๓ ที่ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาทนั้น เนื่องจากอําเภอแวงนอยไดมีหนังสือที่ ขก ๑๓๑๘/๑๓๗๘ ลง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สงโครงการมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อําเภอแวงนอย ประจําป ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตรในการ
ปองกันและแกไขยาเสพติดระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ใหประสบผลสําเร็จ ดํารงความยั่งยืนในการเอาชนะ
ยาเสพติดในพื้นที่,เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการรณรงคปองกันและแกไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให
ขับ เคลื่อนตามยุทธศาสตรตางๆ ใหครอบคลุมพื้น ที่และขยายเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ, สนับสนุน การบริหาร
จัดการ การวิเคราะหสถานการณแพรระบาดของยาเสพติด เพื่อแกไขปญหาและเฝาระวัง การกํากับดูแล การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการพัฒ นาประสิทธิภาพดานการปองกัน และแกไขป ญหายาเสพติดทุกดาน,เพื่อสนับสนุนการจัด
กรรมการโครงการด านการป องกัน และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด ตามแนวหรือความคิดริเริ่มของจังหวัด หรื อกิ จ กรรม
โครงการอื่น ที่ศูนยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.)/ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยา
เสพติ ด กระทรวงมหาดไทย / ส ว นราชการ/ ศู น ยก ารปอ งกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก น ปละศูน ย

ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแวงนอย (ศป.ปส.อ.แวงนอย) กําหนด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ อําเภอแวงนอย ใหทันสถานการณในทุกมิติ โดยขอรับเงินอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง ๗ แหง เทศบาล ๒ แหงๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท องคการบริหารสวนตําบล ๕ แหงๆละ
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเราอุดหนุนเปนประจําทุกป รายละเอียดโครงการเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ คือ อยูในอํานาจหนาที่ เปนนโยบายของรัฐบาล มีงบประมาณสมทบ ประชาชนในเขตอําเภอแวงนอยทุก
ตําบลไดรับประโยชนและจึงไดตั้งงบประมาณใหการอุดหนุนครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานวันชัย ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
เมื่อไดฟงหลักการและเหตุผล ผมก็ขอถอนญัตติครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เมื่อทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ
ตอไป ขอที่ ๓ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
-๗นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๓ นายสํารอง ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๒ ไดยื่นคําขอแปรญัตติ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค -โครงการ
กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ ตามวัยผานการเลนสนามเด็กเลนสราง
ปญญา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๖๗๙ ลว ๑๓ พ.ย.๒๕๖๑
โดยนายสํ ารอง ปตตาทานัง สมาชิกสภาองค การบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๒ ไดขอแปรญั ตติขอลด
จํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอลด ๕๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณู ปโภค
โครงการก อ สร างสนามเด็ ก เล น สร า งป ญ ญาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั งกั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลแวงน อ ย ตั้ งไว
๑๕๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ ตามวัยผานการเลนสนามเด็กเลนสราง
ปญญา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 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.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานผมยื่นคําขอแปรญัตติโครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ผมอยากทราบรายละเอียดการดําเนินการเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบเรามี ๒
ศูนย และแนวทางการดําเนินโครงการนี้จะทําอยางไร ผมจึงขอสงวนคําแปรญัตติไวรอฟงคําชี้แจงจากฝายบริหารกอน
ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานสถิตยครับ
นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๘ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
โครงการก อสรา งสนามเด็ ก เล น สรา งป ญ ญาศูน ยพั ฒ นาเด็ กเล็ กในสังกัดองค การบริห ารสว นตํ าบลแวงน อย ที่ ตั้ งไว
๒๐๐,๐๐๐ บาท และทานสมาชิกฯไดขอแปรตัดลด ๕๐,๐๐๐ บาท ถาดําเนินการทั้ ง ๒ ศูนยผมวานอยไปครับคงไม

พอที่จะดําเนินการใหลูกหลานเราที่เรียนในศูนยผมไมอยากใหตัดในสวนนี้ และอยากฝากไปถึงครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสิ่งไหนขาดไปก็อยากใหรายงานหรือเขียนโครงการมาเพื่อใหเด็กไดรับประโยชนมากที่สุดครับอยากใหคงไวครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับ สําหรับโครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย ที่ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากไดมีหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหองคกรปกครองสวน
-๘ทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดใหมีสนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยในทองถิ่นมีพัฒนาการ
ที่สมบูรณตามวัยครบทั้งทั้ง ๔ ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ผานการเลนสนามเด็กเลนสราง
ปญญาโดยกําหนดใหองคกรปกครองทุกแหงอยางนอย ๑ แหง ตองดําเนินโครงการซึ่งของเรามีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยู ๒
แหง เปนนโยบายสําคัญของกรมสงเสริมฯ ในการกอสรางก็จะมีแบบมาตรฐานมาใหดําเนินการกอสราง มี ๔ ฐาน คือฐาน
ที่ ๑ สระน้ําอินจัน ฐานที่ ๒ สระทารก ฐานที่ ๓ คายกล SPIDERMEN ฐานที่ ๔ เรือสลัดลิง สวนการตั้งงบประมาณเรา
นําฐานงบประมาณที่กรมสงเสริมฯเคยจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเราก็เอาจํานวนงบประมาณนั้นมา
ตั้งงบประมาณแหงละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีความจําเปนตองดําเนินการถาไมดําเนินการเราก็ไมมีรายงานกรมสงเสริมฯจึง
จําเปนตองตั้งงบประมาณครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานสํารอง ปตตาทานัง ทานสมาชิกผูแปรครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานผมยื่นคําขอแปรญัตติโครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย เมื่อไดฟงหลักการเหตุผลการตั้งงบประมาณแลวผมก็เห็นดวย ผมขอถอนญัตติครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เมื่อทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ
ตอไป ขอที่ ๔ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๔ นายสํารอง ปตตาทานัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๒ ไดยื่นคําขอแปรญัตติ
แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอแวงนอย
โดยนายสํ ารอง ปตตาทานัง สมาชิกสภาองค การบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๒ ไดขอแปรญั ตติขอลด
จํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท ขอลด ๑๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอแวงนอย
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน เห็นดวยกับสมาชิกผูแปร จํานวน ๓ ทาน
(สมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ)
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานสํารอง ปตตาทานัง ทานสมาชิกผูแปรครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานสําหรับโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแวงนอย ผมขอ
แปรตัด ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น ผมอยากทราบรายละเอียดของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแวงนอย มีการดําเนินงานอยางไร สามารถชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ของเราอยางไร และ
ทําไมเราถึงอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวางใหเปนผูดําเนินการ
-๙นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทานครับสําหรับเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแวงนอย โดยอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบล
ทางขวางเปนหนวยดําเนินการ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีสถานที่กลาง และ
พิจารณาใหเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนหนวยดําเนินการเพื่อเปนคาใชจายของศูนยฯ ในสวนของสถานที่
กลางกําหนดที่อําเภอแวงนอย โดยศูนยฯจะมีหนาที่ (๑) การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของกับการชวยเหลือประชาชน ทั้งในดานสาธารณภัย การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดตอหรือโรค
ระบาดในทองถิ่น (๒) แจงเวียน กฎหมาย ระเบียบและหนั งสือสั่งการที่ เกี่ยวของตามขอ (๑) ที่ไดรับ จากสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่ใหบริหารของสถานที่กลาง (๓) เผยแพร
ขอมูล ขาวสาร หลักเกณฑ และวิธีการในการชวยเหลือประชาชน โดยการปดประกาศกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การไวในที่ทําการหรือเว็บไซตของสถานที่กลางเพื่อใหประชาชนไดรับทราบและสามารถสืบคนขอมูลตางๆไดโดยสะดวก
(๔) ใหคําปรึกษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวิธีการในการขอรับความชวยเหลือในดานตางใหกับประชาชนที่มาติดตอ (๕)
รวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชนและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนขอมูลในการพิจาณาการให
ความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่หรือประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือประชาชน (๖)
ประชาสัมพันธผลการดําเนินการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมและปดประกาศรายชื่อ
ประชาชนที่ไดรับการชวยเหลือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสถานที่กลางหรือเว็บไซตใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
อยางน อยปละ ๑ ครั้ง ในสวนของป ๒๕๖๒ องคการบริห ารสวนตําบลทานางแนว เปนหนวยดําเนิน การแตองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยเราไมไดอุดหนุนเนื่องจากระเบียบฯออกมาใหม และการดําเนินการของศูนยฯยังไมชัดเจน สวน
ในป ๒๕๖๓ ทางผูบริหารทองถิ่นของแตละ อปท.ในเขตอําเภอแวงนอยเราไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และ
ไดจัดทําบันทึกขอตกลงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอแวงนอย เปนสถานที่ในการรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ประสานงานกับหนวยอื่นๆที่เกี่ยวของ สําหรับวิธีการปฏิบัติงานใหเปนตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการ
ปกครองท อ งถิ่ น กํ าหนด โดยองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น จํ านวน ๗ แห ง ในเขตอํ าเภอแวงน อ ย จะสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในการบริหารงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแวงนอย ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง เปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุแทน ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให ศูนยปฏิบั ติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแวงนอย ตั้งอยูที่วาการอําเภอแวงนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ฉบับนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง ๗ แหง
-๑๐-

ในเขตอําเภอแวงน อย ได แสดงเจตนารมณ และจะถือปฏิบัติตาม จึงลงนามรวมกัน ไวเปน หลักฐาน เมื่อวัน ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลทางขวางจึงไดจัดทําโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแหงละ ๒๕,๐๐๐ บาท
เราตั้งตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการกําหนดใหตั้ง แตในการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็เปนหนาที่แตละ อปท.แตศูนยฯนี้
มีหนาที่ประสานงานและรวบรวมสงตอเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการก็ขอชี้แจงใหทราบครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานสํารอง ปตตาทานัง ทานสมาชิกผูแปรครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมยื่นคําขอแปรญัตติเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแวงนอย เมื่อไดฟงหลักการ
เหตุผลการตั้งงบประมาณแลวก็มีเหตุมีผลในการตั้งงบประมาณ ผมขอถอนญัตติครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เมื่อทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ
ตอไป ขอที่ ๕ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๕ นายหนูกาลน นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน สวนราชการ อุดหนุน ใหที่ทําการปกครอง
จังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อเปน คาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหลากาชาดเพื่ อชวยเหลื อบรรเทาทุกขป ระชาชน
ผูประสบภัยตางๆในเขตอําเภอแวงนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
โดย นายหนูกาลน นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดขอแปรแกไขขอความ ดังนี้
แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
-เพื่ อเป นค าใช จายตามโครงการสนับ สนุน การจัดกิจ กรรมเหลากาชาดเพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชน
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 อุดหนุนใหที่
ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหลา
กาชาดเพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชนผูประสบภัยตางๆในเขตอําเภอแวงนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ผมขอ
แปรแกไขขอความเนื่องจากพิมพชื่อหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนผิดครับ อุดหนุนใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
ขอแปรแกไขขอความเปน อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ทานนายกไดขอแปรแกไขขอความโดยตัด อุดหนุนใหที่ทําการปกครอง
จังหวัดขอนแกน เปน อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย ผมตองขอมติจากทานสมาชิกสภาฯครับ ก็จะขอมติเลย
นะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯที่อยูในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ขอมติครับ
-๑๑มติที่ประชุม - เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๑๗ เสียง
คงรางเดิม จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เมื่อทานสมาชิกสภาฯ ก็เห็นดวยกับผูขอแปรญัตตินะครับ ตอไป ขอที่
๖ เชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๖ นายวันชัย ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท
โดย นายวันชัย ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจาย ตั้งไว ๑๕,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๕,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง
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.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ผมคิดวาวัสดุสํานักงาน แฟม ปากกา ดินสอ ไมนาจะใชงบประมาณขนาดนี้ บุคลากรในสวนนี้ก็มีเพียง ผอ.เกษตรคน
เดียว เพราะฉะนั้นรายจายนี้ไมสมเหตุสมผลตั้งจายงบประมาณเยอะไปหนอยผมจึงขอตัด ๕,๐๐๐ บาท ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ ถาไมมผี มก็ขอเชิญทานนายกครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน ผมขอสนับสนุนทานวันชัยครับ ผมคิดวาคาใชจายตางๆ แฟม ปากกา ดินสอ ไมนาใชเยอะขนาดนี้ครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ก็ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่ไดชวยกันตรวจสอบ แตการตั้งงบประมาณในแตละหมวดก็มีเหตุและผลการตั้งครับ
ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน สําหรับคาวัสดุ งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ที่ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อใชจายของสวนการเกษตรเราก็ตั้งไวทุกป ปที่แลวก็ตั้ง
ไวเทากัน ในสวนของการเบิกจายเราตั้งไวเพื่อจัดซื้อแฟมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช และวัสดุตางๆที่เกี่ยวของกับ
โครงการเพื่อขอรับการประเมินฯซึ่งสวนเกษตรมีเปาหมายที่จะขอรับการประเมินในป พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานวันชัย ปุงโพธิ์ ทานสมาชิกผูแปรครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมก็ขอยืนยันคําเดิมครับขอตัดลดรายจายนี้ลง ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ
-๑๒นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกผูแปรญั ตติขอยืน ยัน แผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
ฯลฯ ตั้งไว ๑๕,๐๐๐ บาท ขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย ๕,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ผมตอง
ขอมติจากทานสมาชิกสภาฯครับ ก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯที่อยูในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน
ขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๑๗ เสียง
คงรางเดิม จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง

นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - ผลการลงมติ ส ภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลแวงน อ ย แผนงาน
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง 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
มติที่ประชุม - เห็นชอบ จํานวน ๑๗ เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง
-พักรับประทานอาหารกลางวัน ๓๐ นาที-

ครับ

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

นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๗ นายวันชัย ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงาน
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ เชน คาสารเคมีภัณฑ พันธุพืช ปุย กระถางจอบ เสียม และอุปกรณดานการเกษตร
ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
โดย นายวันชัย ปุงโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หมูที่ ๓ ไดขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน
ที่ขออนุมัติจาย ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 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
-๑๓นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร ขอลด ๑๐,๐๐๐.-บาท
เหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท เหตุผลที่ผมขอแปรวัสดุบางประเภทเชน กระถาง จอบ เสียม เปนวัสดุที่ใชไดนานหากเก็บรักษาดี
ไมใหมีการสูญหายทุกปก็มีการจัดซื้อแตอาจเปนเพราะการเก็บรักษาไมดีทําใหตองซื้อเปนประจําทุกป ปนี้ผมจึงขอตัด
งบประมาณลงครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ ถาไมมีผมก็ขอเชิญทานนายกครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ครับ ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงในสวนนี้ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ทาน แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร ค าวัสดุ คาวัสดุ การเกษตร -เพื่ อจายเปน คาจัดซื้ อวัสดุ เชน คาสาร
เคมีภัณฑ พันธุพืช ปุย กระถางจอบ เสียม และอุปกรณ ดานการเกษตร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เราตั้งไวโดยอาศัย

ฐานขอมูลเดิมที่เคยตั้งไวเมื่อปที่แลว สวนที่ซื้อมาแลวบางสวนก็ยังเหลืออยู แตบางครั้งที่เราจัดโครงการ เชน ปลูกปาก็มี
หายไปบางครับเนื่องจากการควบคุมคอนขางยากแตก็มีความจําเปนตองจัดซื้อเปนประจําทุกปครับ
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ผมยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร คาวัสดุ คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
โดยผมขอลด ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อไดฟงหลักการเหตุผลการตั้งงบประมาณแลวก็มีเหตุมีผลในการตั้งงบประมาณ ผม
ขอถอนญัตติครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เมื่อทานสมาชิกผูขอแปรญัตติขอถอนญัตติเราก็ไมมีการลงมติครับ
สําหรับวาระการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ
ก็เสร็จสิ้นไปแลวทั้ง ๗ ขอ ก็ขอใหทางสภาฯเราไดกําหนดวาระที่ ๓ ลงมติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอครับ
นายวัน ชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมู ที่ ๓ – กราบเรียนท านประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกท านครับ
กระผมขอเสนอใหลงมติในวาระที่ ๓ ในวันนี้ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ
ถาไมมีผมจะขอมติ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯที่อยูในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ – มติ ข องสภาฯเราได กํ าหนดการพิ จ ารณา วาระที่ ๓ ลงมติ ร าง
ขอบัญ ญั ติงบประมาณรายจ าย ประจํ าป งบประมาณ ๒๕๖๓ ในวัน นี้ กอนที่เราจะประชุมในวาระที่ ๓ ลงมติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๓ กระผมขอพักการประชุม ๒๐ นาทีครับ
-พักการประชุม ๒๐ นาที-๑๔นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – เมื่อทานสมาชิกพรอมแลวเราก็จะพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓ ลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
เชิญทานเลขาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ กฏหมาย ครับ
นายจํ านงค หน ายโสก เลขานุ การสภาฯ – กราบเรีย นทานประธานและท านสมาชิกสภาฯ สําหรับ การ
พิ จ ารณา ในวาระที่ ๓ ลงมติ (ร า ง) ข อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๒ กําหนดวาการพิจารณารางขอบัญญัติ
ในวาระที่ สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ป ระชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ลําดับตอไปผมก็จะขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทาน
สมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบใหตราเปนขอบั ญญั ติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม - 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 เรื่องที่ ๒ : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ขอ ๒๗ เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯทางคณะผูบริหาร
ไดเสนอญัตติใหสภาพิจารณาโอนงบประมาณโดยมารายละเอียด ดังนี้
๑.ขออนุมัตโิ อนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูที่ ๔
- เพื่อขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูที่ ๔ ขนาดกวาง ๙๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร
ความลาด ๑ : ๑ หรือปริมาณดินขุดขนไมนอยกวา ๑๖,๒๖๕.๒๕ ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขนทิ้งที่สาธารณะตามที่กําหนด
พรอมปรับ แตงใหเรีย บรอยและติ ดตั้งป า ยโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด ไมไดตั้ง
งบประมาณไว ขอโอนเพิ่มตั้งจายเปนรายการใหม งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น
- เพื่ อ เป น ค าใช จ ายต างๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งในการเลื อ กตั้ งในพื้ น ที่ ข ององค การบริห ารส ว นตํ าบลแวงน อย เช น /
คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม ของผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือ
-๑๕กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕ งบประมาณตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๔๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙,๐๐๐ บาท
เหตุผลในการโอน
เนื่องจากในพื้นที่เราในชวงนี้เกิดภัยแลงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราไดรับหนังสือจากผูนําบานกุดรู หมู
ที่ ๔ วาหนองน้ําละเลิงซึ่งเปนแหลงน้ําที่ใชในการผลิตระบบประปาหมูบานแหงขอด เนื่องจากหนองน้ําไมสามารถกักเก็บ
น้ําไวไดมากนักเพราะตื้นเขินการแกไขปญหายะยะยาวจําเปนตองดําเนินการขุดลอกใหลึกลงไปอีก จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อที่จะดําเนินการขุดลอกทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวปรากฏวาสภาพหนองละเลิงตอนนี้แหงขอดและตื้นเขินจริงทําใหกักเก็บน้ําไวไดนอย พอปไหนที่ฝนตก
นอยจึงทําใหน้ําไมเพียงพอในการผลิตประปาหมูบานประชาชนจึงไดรับความเดือดรอน เพื่อเปนการแกไขปญหาระยะยาว
จึงตองดําเนินการจัดหางบประมาณมาดําเนินการขุดลอกซึ่งไดดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นแลว
จึงไดโอนงบประมาณมาดําเนินการโดยขอโอนลดจากโครงการที่ไมมีความจําเปนตองดําเนินการ คือ คาใชจายตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องในการเลือกตั้งซึ่งเหลืออีกเพียง ๑ เดือนก็จะสิ้นปงบประมาณคาดวาคงจะไมมีการเลือกตั้งในปงบประมาณนี้
๒.ขออนุมัตโิ อนเพิ่ม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร/หองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย
-เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคาร/หองเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพื่อใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียน
งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาทงบประมาณ
หลังโอน ๙๐,๐๐๐.-บาท
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

๑. โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา สายภายในหมูบาน บานหนอง
แขม๑ หมูที่ ๓ งบประมาณตั้งไว ๓๕๗,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๗,๖๐๐ บาท ขอโอนลด ๒๗,๖๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บานอีโล หมูที่ ๕ งบประมาณตั้งไว ๓๙๘,๘๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๘,๘๐๐ บาท ขอโอนลด ๘,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
๓. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริม เหล็ก สายทางเข าหมู บ าน บ านป าเป ง หมู ที่ ๘ งบประมาณตั้ งไว
๓๔๕,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๕,๕๐๐ บาท ขอโอนลด ๓,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๑,๙๐๐ บาท
๔. โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบาน บานนาจาน หมูที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว
๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๐ บาท
โอนลดงบประประมาณเหลือจาย จํานวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
-๑๖เหตุผลในการโอน
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร/หองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
ซึ่งขณะนี้ก็ดําเนินการซอมแซมอยูซึ่งคาดวางบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอจาย จึงขอโอนเพิ่มและขอโอนลดในสวนของ
งบประมาณเหลือจายที่เราดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย หรือมีขอสงสัยที่จะสอบถามทาง
ฝายบริหารไหมครับ ถาไมมีผมก็จะขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทานสมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบ
อนุมัตใิ หโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ผม
ขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ จํานวน ๑๗ เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ตอไป เรื่องที่ ๓ : พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ขอ ๕๙ เชิญทานเลขา
ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯทางคณะผูบริหาร
ไดเสนอญัตติใหสภาพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกหนอง
ละเลิง บานกุดรู หมูที่ ๔ เพื่อขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูที่ ๔ ขนาดกวาง ๙๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ลึก
๑.๕๐ เมตร ความลาด ๑ : ๑ หรือปริมาณดินขุดขนไมนอยกวา ๑๖,๒๖๕.๒๕ ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขนทิ้งที่สาธารณะ
ตามที่กําหนดพรอมปรับแตงใหเรียบรอยและติดตั้งปายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.แวงนอยกําหนด
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการดังกลาวอาจจะไมสามารถดําเนินการไดทันภายในสิ้นปงบประมาณ
สืบเนื่องจากทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดดําเนินการชวยเหลือประชาชน บานกุดรู ซึ่งขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยไดสูบน้ําจากหนองคูนอยไปยังหนองละเลิงซึ่งเปนหนองที่ใชในการผลิตประปาหมูบานเปนปริมาณ
น้ํ าที่ สู บ ๑๗,๑๐๐ ลบ.ม.ซึ่ งตอนนี้ ยั งมี น้ํ าเหลืออยูคาดวาประมาณกลางเดือนกั น ยายนก็ นาจะแห งทํ าให เราอาจจะ

ดําเนินการขุดลอกหนองละเลิงไมทันในปงบประมาณนี้ จึงไดขออนุมัติตอสภาเพื่อกันเงินงบประมาณโครงการขุดลอก
หนองละเลิง บานกุดรู หมูที่ ๔ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ ๕๙ ในกรณี ที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ตอสภาทองถิ่นไดอีกไม
เกินระยะเวลาหนึ่งป กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณี มีความจําเปนตอง
-๑๗แกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาว
ตองมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับอนุมัติ ใหกันเงินไว กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายได
ตามขอผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรคสองแลว หากยังไมได
ดําเนิ นการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้น ตกเปนเงินสะสม จึงนําเสนอสภาฯเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติตอไปครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย หรือมีขอสงสัยที่จะสอบถามทาง
ฝายบริหารไหมครับ ถาไมมีผมก็จะขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยวาทานสมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบ
อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกหนองละเลิง บานกุดรู หมูที่ ๔
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๑๗ ทาน ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ จํานวน ๑๗ เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญทานเลขาครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯสําหรับในวาระนี้
ผมมีเรื่องที่จะแจงใหทางสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทราบวาทางคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดขอความรวมมือองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล ตามขั้นตอนและ
วิธีการประเมินตนเองที่สํานักงาน ก.ก.ถ.กําหนด ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เราไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ดําเนินการประเมินฯและไดเสนอทางนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยใหความเห็นชอบการประเมินแลว จึงไดนํา
ผลการประเมินแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทราบ ในสวนรายละเอียดการประเมินฯซึ่งมีขอมูลจํานวน
มากหากทานสมาชิกสภาฯอยากดูหรือตรวจสอบขอมูลก็ขอใหประสานไดที่งานนโยบายและแผน สํานักปลัดฯ ในสวนของ
ขอมูลการประเมินฯนี้หลังจากแจงทานสมาชิกทราบแลวก็จะไดนําเขาระบบและรายงานสํานักงาน ก.ก.ถ.เพื่อประมวลผล
ตอไปครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก
ท า นผมอยากฝากท านสมาชิ ก สภาฯทุ ก ท า นได เขารว มประชุม สภาฯทุ กครั้ง เพื่ อนํ าป ญ หาความต องการของพี่ นอ ง
ประชาชนที่เลือกเราเขามาเปนตัวแทนมาเสนอตอสภาฯ เสนอตอคณะผูบริหารเพื่อแกไขปญหา
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
พี่นองประชาชนฝากถามวาหนองผักหวานบานปาเปง ขุดไดอีกไหมนาจะจัดหางบประมาณมาขุดลอกเพราะเปนหนอง
ขนาดใหญ และงบประมาณเงินสะสมที่เราอนุมัติจายขาดไปแลวตอนนี้ทําไปแลวกี่โครงการ สําหรับในวันนี้ทานสมาชิก
สภาฯก็ไดทําหนาที่ของสภาฯเราก็ผานไปไดดวยดีในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ตองขอขอบคุณทาน
สมาชิกสภาที่ไดมาทําหนาที่ชวยกันคิดพิจารณารวมกัน เสนอแนะครับ

นายสถิตย อันนารี ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ในชวงนี้เกิดภัยแลงในพื้นที่เราหนองน้ําดิบที่ใชในการผลิตประปาแตละหมูบานแหงขอดลง การแกไขปญหาตอไปคือการ
-๑๘เปาบอบาดาล อยากใหสมาชิกสภาฯแตละหมูบานที่คาดวาจะเกิดภัยแลงในหมูบานสํารวจบอบาดาลเพื่อนําเสนอฝาย
บริหารจัดหางบประมาณเปาบอครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯสําหรับทานสมาชิก
ที่ถามงบประมาณจายขาดเงินสะสมเหลือกี่โครงการ ตอนนี้ก็ดําเนินการบางสวนสวนแลว ซึ่งตองดําเนินการตามแผน
จัดหาพัสดุเหลือประมาณ ๕-๖ หมูบานที่ยังไมทํา ในสวนของเงินสะสมเราสามารถใชไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป ทยอย
ทําตามแผนฯ ความเรงดวน ความพรอมของพื้นที่ครับ สําหรับในเรื่องของน้ําเสียรางระบายน้ําที่เราทําเปนรางระบายน้ําที่
รองรับน้ําถนน ไมไดรับน้ําเสียจากครัวเรือนถาจะจัดการระบบน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพเราตองทําระบบธนาคารน้ําใตดิน
ซึ่งผมคิดวาจะเริ่มตนดําเนินการที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรากอนเปนตนแบบครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในสวนของ
คณะผูบริหารตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานที่ไดรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผานมา และขอขอบคุณหลายๆกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยที่ทานสมาชิก
สภาฯ ไดเขารวมเปนอยางดีครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เราก็
ไดประชุมมาใชเวลาพอสมควรแลวกระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และผูเขารวมรับฟงการประชุม
สภาฯทุกทาน กระผมขอปดประชุมครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น .(ลงชื่อ)
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