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ชื่อ - สกุล
นายบุญถัน นาอุดม
นายนนทกานต นาอุดม
นายสุริยา ศรีกุฏ
นายสมคิด ขําโพธิ์
นายวันชัย ปุงโพธิ์
นายสม นาแพง
นายสถิตย อันนารี
นางนิรดาพร ปสสา
นายบุญยม หนูนา
นายสํารอง ปตตาทานัง
นางจินตนา กุลสุวรรณ
นางดุสิต มูลหลา
นายสมพร บุญประสพ
นายเสมือน นาอุดม
นายสุวรรณ นาอุดม
นางละอองดาว นันทวิทยาคม
นายนราศักดิ์ พิมสาร
นายวิเชียร ดวงจุมพล
นางประยัติ ศรีอุน
นายไสว ศรีอุน
นายจํานงค หนายโสก

ตําแหนง
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

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

หมายเหตุ

-๒-

ผูไมมาประชุม
๑. นางกนกนาถ จันทรสี
๒. นายโสพิน แกวอุดร
๓. นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา

สมาชิกสภา อบต. หมู ๕
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๐

ผูเขารวมประชุม
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
๑๐. นายคชา วาระเพียง
๑๑. นางวิลาวรรณ สายมัน

นายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
รองนายก อบต.แวงนอย
เลขานุการ นายก อบต.แวงนอย
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองชาง
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 ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุมฯ ไมมีครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว ไมมี ระเบียบ
วาระที่ ๓ กระทูถาม ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ไมมี ระเบียบ
วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม เรื่องที่ ๑ : พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ วาระ
ที่ ๒ แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ แปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ วันนี้เปน วาระการแปรญัตติซึ่งตามที่ สภาเราไดผานวาระที่ ๑ รับหลักการราง
ขอบัญญัติฯโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯกําหนดวันยื่นแปรญัตติระหวางวันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ผานมา คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

-๓มาชี้แจงฯและก็ไดเชิญสมาชิกสภาองค การบริห ารสวนตําบลผูที่แปรญั ตติมาชี้แจง ไดเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไดจัดสงรายงานใหทานประธานสภาฯ ทานประธานสภาฯก็ไดจัดสงใหทาน
สมาชิ กสภาฯ ได รับ ทราบ สํ าหรับ ระเบี ย บเกี่ ยวกับ การแปรในวาระที่ ๒ นี้ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด ว ย
ขอบั งคับการประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่ มเติมถึงปจจุบั นกําหนดใน ขอ ๕๑ ในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวน
แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับ
การแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไป
แลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปให
คณะกรรมการแปรญั ตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการ
ขั ด ข องที่ จ ะพิ จ ารณาข อ อื่ น ๆ ต อไป สภาท อ งถิ่ น อาจลงมติ ให พิ จ ารณาจนจบรางข อบั ญ ญั ติ ก็ ได ถ าขอ ขั ดแย งหรือ
ขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรค
สามก็ได เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตามวรรคสามแลว ใหประธานสภา
ทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปน
การดวน ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไวเทานั้น ก็ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญทานวิเชียร ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ตามที่ สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเปนเวลา
๓ วัน คือวันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยและนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ โดยไดแจงผูแปรญั ตติใหมาชี้แจงในการ
พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาโดยละเอียดแลว และไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอยที่ไดยื่นคําแปรญัตติไวมาชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติ และไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยมา
ชี้แจงแลวเมื่อ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย และนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดมายื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ขอ
และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ดังนี้
ข อ ๑ นายหนู ก าลน นิ บุ ญ ทํ า นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลแวงน อ ย ได ยื่ น คํ าขอแปรญั ต ติ แ ผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูที่ ๔
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูที่ ๔ โดยกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. ชนิดรางยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑/๔๕ พรอมติดตั้งปายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แวงนอย
กําหนด งบประมาณตั้งไว ๕๙๒.๘๐๐.๐๐ บาท

-๔ขอแปรลด จํานวน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูที่ ๔
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมูที่ ๔ โดยกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. ชนิดรางยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑/๔๕ พรอมติดตั้งปายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แวงนอย
กําหนด จํานวน ๕๗๓.๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นดวยกับผูแปร จํานวน ๕ ทาน คงไวตามรางเดิม จํานวน ๐ ทาน
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยครับ
นายหนูกาลน นิบุญทํา นายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทาน
ครับ ที่ผมไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภท โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายถนนลาดยางกุดรู - หนองไผ (ฝงตะวันออก) บานกุดรู หมู
ที่ ๔ ตั้งไว ๕๙๒,๘๐๐.-บาท ขอแปรลด ๑๙,๘๐๐.-บาท เหลือ ๕๓๗,๐๐๐.-บาท สืบเนื่องจากขอลดราคาตามแบบที่เรา
จะใชดําเนินโครงการฯ คือตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑/๔๕ โดยเมื่อถอดแบบกอสราง
ประมาณการราคาแลวโครงการนี้จะใชงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน ๕๗๓,๐๐๐.-บาท จึงขอแปรลดโครงการนี้
ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ ถาไมผมก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯที่อยูในหองประชุม จํานวน ๒๐
ทาน ขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๒๐ เสียง
คงรางเดิม จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกสภาฯก็ลงมติเห็นดวยตามผูแปรนะครับสําหรับโครงการ
โครงการก อสรา งรางระบายน้ํ า คสล. สายถนนลาดยางกุ ด รู - หนองไผ (ฝ งตะวั น ออก) บ านกุ ด รู หมู ที่ ๔ จํ านวน
๕๗๓,๐๐๐.-บาท ตอไปเชิญทานวิเชียร ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๒ นายหนูกาลน นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานงบกลาง งบ
กลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล,ลูกจางประจําในอัตรารอยละหนึ่ง
ของประมาณการรายรั บ โดยไม ร วมรายรั บ ประเภทพั น ธบั ต ร เงิ น กู เงิน ที่ มี ผู อุ ทิ ศ ให และเงิน อุ ดหนุ น ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙,ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งไว ๑๘๙,๑๒๓.๐๐ บาท
ขอแปรเพิ่ม จํานวน ๑,๑๘๔.๐๐ บาท

-๕แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
- เพื่อจายเป นเงิน สมทบกองทุ น บํ าเหน็จ บํ านาญพนักงานส วนตําบล,ลูกจางประจําในอั ตรารอยละหนึ่ งของ
ประมาณการรายรั บ โดยไม ร วมรายรั บ ประเภทพั น ธบั ต ร เงิ น กู เงิ น ที่ มี ผู อุ ทิ ศ ให และเงิ น อุ ด หนุ น ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙ ว ๓๐ ลงวันที่ 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 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ตั้งไว ๑๘๙,๑๒๓.๐๐ บาท ผมขอแปรเพิ่ ม ๑,๑๘๔.๐๐ บาท รวมเปน ตั้งไว ๑๙๐,๓๐๗.๐๐ บาท เนื่ องจากการตั้ ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ในขอบัญญัติงบประมาณใหตั้งไวในอัตรา
รอยละหนึ่งของประมาณการรายรับโดยไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙ ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งรายรับที่ไมรวมเงินอุดหนุนที่
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 รวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๓๐,๗๒๔.๐๐ บาท ซึ่งสามารถคํานวนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ได ๑๙๐,๓๐๗.๐๐ บาท รางขอบัญญัติเดิมตั้งไวไมเพียงพอจึงขอแปรเพิ่ม
จํานวน ๑,๑๘๔.๐๐ บาท ใหเพียงพอครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร
ทุกทานครับ สําหรับการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ถือวาเปนขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเปนหลักประกันเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว และการตั้งงบประมาณก็
มีหนังสือสั่งการแนวปฏิบัติในการตั้งงบประมาณใหเพียงพอ ดังนั้นควรที่จะตั้งใหเพียงพอตามระเบียบกฎหมายกําหนดผม
ขอสนับสนุนผูแปรดวยครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิ มอีกหรือไมเรีย นเชิญ ครับ ถาไม ผ มก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯที่อยูในหองประชุม
จํานวน ๒๐ ทาน ขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๒๐ เสียง
คงรางเดิม จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกสภาฯก็ลงมติเห็นดวยตามผูแปรนะครับสําหรับแผนงานงบ
กลาง งบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งไว ๑๘๙,๑๒๓.๐๐ บาท
แปรเพิ่ม ๑,๑๘๔.๐๐ บาท รวมตั้งไว ๑๙๐,๓๐๗.๐๐ บาท ตอไปเชิญทานวิเชียร ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติครับ

-๖นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน
ขอ ๓ นายหนูกาลน นิบุญทํา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานงบกลาง งบกลาง
ประเภทเงินสํารองจาย
- เพื่อเป นค าใช จายในกรณี จําเป น เรงดวน การแกไขปญ หาความเดือดรอนราษฎร และเพื่อการปองกัน และ
บรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลแวงนอย เชน การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและอื่นๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตั้งไว ๔๒๔,๗๘๙.๐๐ บาท
ขอแปรเพิ่ม จํานวน ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท
แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย
- เพื่ อเป นค าใช จายในกรณี จําเป น เรงด วน การแกไขป ญ หาความเดือดรอนราษฎร และเพื่ อการป องกั น และ
บรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลแวงนอย เชน การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและอื่นๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ 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 ขอแปรเพิ่ม จํานวน ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท รวมเปนตั้งไว
๔๔๓,๔๐๕.๐๐ บาทนั้ น เนื่ องจากมีงบประมาณที่ เหลือจากการแปรลดโครงการก อสรางรางระบายน้ํ า คสล. สาย
ถนนลาดยางกุ ดรู - หนองไผ (ฝ งตะวั น ออก) บ านกุดรู หมูที่ ๔ และการแปรเพิ่ มเงิน สมทบกองทุน บําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) อยูจํานวน ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท จึงขอแปรเพิ่มเงินสํารองจายไวเพื่อเปนคาใชจายในกรณี
จําเปนเรงดวน การแกไขปญหาความเดือดรอนราษฎร และเพื่อการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขต
พื้นที่ตําบลแวงนอย และเพื่อใหงบประมาณรายจายสมดุลกับประมาณการรายรับที่ตั้งไว จํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท เปนงบประมาณแบบสมดุลครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิมเรียนเชิญครับ
นายสํ า รอง ป ต ตาทานั ง ส.อบต.หมู ที่ ๒ – กราบเรีย นท านประธานสภาฯ และท านสมาชิ ก สภาฯ คณะ
ผูบริหารทุกทานครับ ผมเห็นดวยกับผูแปรครับในการแปรเพิ่มเงินสํารองจายซึ่งผมก็มองอยูวาอาจจะนอยไปอยูสําหรับงบ
สํารองจ ายเมื่ อเกิ ดสาธารณภั ย แตก็ดวยข อจํากัดดานงบประมาณของเราที่ มีร ายจายในดานอื่น ๆที่จําเป น ดวยทําให
สามารถตั้งไวเทานี้ ผมขอสนับสนุนผูแปรครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนผูแปรหรือสนับสนุน
ในรางเดิ มอีกหรือไมเรีย นเชิญ ครับ ถาไม ผ มก็จะขอมติเลยนะครับ ตรวจสอบทานสมาชิกสภาฯที่อยูในหองประชุม
จํานวน ๒๐ ทาน ขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นดวยตามผูแปร จํานวน ๒๐ เสียง
คงรางเดิม จํานวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง

-๗นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกสภาฯก็ลงมติเห็นดวยตามผูแปรนะครับสําหรับแผนงานงบ
กลาง งบกลาง ประเภทเงิ น สํ า รองจ า ย ตั้ ง ไว ๔๒๔,๗๘๙.๐๐ บาท แปรเพิ่ ม ๑๘,๖๑๖.๐๐ บาท รวมตั้ ง ไว
๔๔๓,๔๐๕.๐๐ บาท
นายเสมื อน นาอุ ด ม ประธานสภาฯ - สําหรับ วาระการแปรญั ตติ (ร าง) ข อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ก็เสร็จสิ้นไปแลวทั้ง ๓ ขอ ก็ขอใหทางสภาฯเราไดกําหนดวาระ
ที่ ๓ ลงมติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอครับ
นายวัน ชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมู ที่ ๓ – กราบเรียนท านประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกท านครับ
กระผมขอเสนอใหลงมติในวาระที่ ๓ ในวันนี้ครับ
นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ
ถาไมมีผมจะขอมติ ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุมจํานวน ๒๐ ทาน ขอมติครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ จํานวน ๒๐ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๐ เสียง
นายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ – มติ ข องสภาฯเราได กํ าหนดการพิ จ ารณา วาระที่ ๓ ลงมติ ร าง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันนี้ กอนที่เราจะประชุมในวาระที่ ๓ กระผมขอพัก
การประชุม ๒๐ นาทีครับ
-พักการประชุม ๒๐ นาทีนายเสมื อ น นาอุ ด ม ประธานสภาฯ – เมื่ อ ท า นสมาชิ ก พร อ มแล ว เราก็ จ ะพิ จ ารณา (ร า ง) ข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๓ ลงมติ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ 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 เห็นชอบใหตราเปนขอบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตรวจสอบสมาชิกในหองประชุม จํานวน ๒๐ ทาน ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม - 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

-๘นายเสมือน นาอุดม ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญทานสํารองครับ
นายสํารอง ปตตาทานัง ส.อบต.หมูที่ ๒ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ
ผมขอสอบถามไปทางคณะผูบริหารเกี่ยวกับงบประมาณโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาโรงเรียนบาน
ดอนหันนาจาน บานดอนหัน หมูที่ ๒ ที่สภาฯไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมไววาจะดําเนินการในชวงไหนครับ
นายนนทกานต นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๕ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ
ผมขอสอบถามงบประมาณซอมแซมที่ทาง อบต.ไดลงไปตรวจสอบแลว และผมก็ไดสงหนังสือรองทุกขเขามาหลายรอบ
แลวอยากทราบวาตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแลวครับ จะไดดําเนินการชวงไหน
นายวันชัย ปุงโพธิ์ ส.อบต.หมูที่ ๓ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกทานครับ ผม
ขอสอบถามไปทางคณะผูบริหารเกี่ยวกับงบประมาณโครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานหนองแขม ๑ หมูที่ ๓ ที่สภาฯ
ไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมไววาจะดําเนินการในชวงไหนครับ
นายบุ ญยม หนู นา ส.อบต.หมู ที่ ๒ – กราบเรียนท านประธานและทานสมาชิก คณะผูบริหารทุกท านครับ
ถนนลาดยางสายแวงนอย-ทาวัด ตอนนี้เปนหลุมเปนบอ ประชาชนสัญจรไปมาไมสะดวก อาจกอใหเกิดอันตรายจากการ
ใชรถใชถนนอยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเราออกซอมแซมแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนดวย
ครับ
นายจํานงค หนายโสก เลขานุการสภาฯ – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในสวนโครงการที่
เราขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไวเมื่อเดื อนเมษายนที่ ผานมานั้น เนื่องจากไดมีห นังสือกระทรวงมหาดไทยและสํานั ก
งบประมาณแจงวาในการดําเนินงานกอสรางของทองถิ่น ความหมาย งานกอสราง ปรับปรุง คือการที่ทําใหโครงสราง
เปลี่ยนไปตองใชแบบมาตรฐาน เมื่อไมมีแบบมาจรฐานก็ตองมีวิศวกรรับรองซึ่งหนังสือมาประมาณเดือนกุมภาพันธ ก็
กลายเปนปญหาการดําเนินงานทั่วประเทศ ไมวาจะเปนการใชงบประมาณประจําป เงินสะสม หรืองบประมาณตางๆ
วิศวกรตองเซ็นกอนจึงดําเนินการได เราตองขอความรวมมือไป อปท.ขางเคียงที่มีวิศวกร เราไดขอไปที่ทานางแนวกรณีไม
ใชแบบมาตรฐานก็ใชเวลานานกวาที่ จะเซ็น มาให ในสวนของโครงการเงิน สะสมเมื่ อใชแบบมาตรฐานราคาคางานก็
เปลี่ยนไป เราก็ตองมาคํานวณตามราคาที่เราขอจายขาดไว ตอนนี้กําลังเรียบเรียงเพื่อจัดหาผูรับจางวงเงินอนุมัติกับราคา
คางานตางกันติดขัดแบบแปลนที่เขากําหนดไวก็เลยชา ในสวนของโครงการรางระบายน้ํา หมูที่ ๓ วิศวกรพึ่งเซ็นมา บาน
หนองแขม หมูที่ ๑๓ เซ็นมาแลวกําลังดําเนินการประกาศเชิญชวนหาผูรับจางอยู ในสวนงบซอมแซมเราออกตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวและแจงกองชางประมาณราคา ขออนุมัติดําเนินการแตเมื่อเชิญชวนผูรับจางมาดูงานเพื่อทําสัญญาก็ไมมี
ผูรับจางคนไหนทําก็เลยตองมาปรับใหมและมีบางโครงการทําไมไดคือ บานดอนหัน ตอนนี้ทําไมไดก็ตองตัดออกเพราะ
เขาไปทําไมไดในชวงนี้ครับ
นายสุวรรณ นาอุดม ส.อบต.หมูที่ ๑๓ – ผมขอฝากความปลอดภัยของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนยของ
เราเราเนื่องจากมีขาวมาอีกแลวในเรื่องปลอยเด็กไวในรถรับสงจนเสียชีวิตก็ฝากทางฝายบริหารกําชับครูศูนยใหเอาใจใส
ในเรื่องนี้ดวยครับ
นายวิเชียร ดวงจุมพล ส.อบต.หมูที่ ๓ – ทานสมาชิกทุกทานครับโครงการกอสรางตางๆไมวาจะเปนงบไหน
ปญหาที่เกิดในปนี้ทุกทานก็รูดีวาเปนเพราะอะไร ในปตอไปก็ไมอยากใหเกิดเรารูวาเกิดปญหาตรงไหนก็ตองแกไขไมให
เกิดอีก ฝากไปยัง ผอ.กองชาง เมื่อเวลาไปสํารวจและลงพื้นที่ขอใหแจงสมาชิกและฝากทานสมาชิกสภาฯ ไปชวยกันดู
ดวยครับในการออกสํารวจเพื่อจัดทําโครงการงบประมาณใหถูกตองไมตองมาแกไขทีหลังเกิดปญหาตามมา

-๙นายชัยวัฒน ทองนอย รองนายก อบต.แวงนอย – กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ในสวนของ
คณะผู บ ริ ห ารต อ งขอขอบคุ ณ ท า นสมาชิ ก สภาฯทุ ก ท า นที่ เข า ร ว มกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินี น าถในรัช กาลที่ ๙ เมื่ อวัน ที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ จัดขึ้น ที่อําเภอแวงนอย ที่ผ านมา และขอขอบคุ ณ
หลายๆกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดเขารวมเปนอยางดีครับ
นายเสมื อน นาอุดม ประธานสภาฯ - เรื่องอื่น ๆ นะครับมี ทานสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพิ่ มเติ มไหมครับ เราก็ ได ป ระชุ มมาใช เวลาพอสมควรแลวกระผมขอขอบคุ ณ ท านสมาชิกสภาฯ คณะผู บ ริห าร และ
ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯทุกทาน กระผมขอปดประชุมครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น .(ลงชื่อ)

จํานงค หนายโสก
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( นายจํานงค หนายโสก )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)

กิตติศักดิ์ ศรีโยธา
ผูร ับรองรายงานการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ศรีโยธา)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
(ลงชื่อ)

วิเชียร ดวงจุมพล
(นายวิเชียร ดวงจุมพล)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สํารอง ปตตาทานัง
(นายสํารอง ปตตาทานัง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ประยัติ ศรีอุน
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