
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัยสามัญที ่๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันจันทร ์ ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
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นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นายบุญยม  หนูนา 
นายสม  นาแพง 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายสุพจน์  ทิพวัฒน์ 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายไสว  ศรีอุ่น  
นายบุญถัน  นาอุดม 
นางนิรดาพร  ปัสสา 
นายสมคิด  ขําโพธิ์ 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายพรจิต  สนอุป 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นายสํารอง  ปัตตาทานัง 
นายจํานงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
ประธานสภา อบต.แวงน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
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สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

ประยัติ  ศรีอุ่น 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
บุญยม  หนูนา 
สม  นาแพง 
สถิตย์  อันนารี 
สุพจน์  ทิพวัฒน์ 
สุริยา  ศรีกุฏ 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นราศักดิ์  พิมสาร 
ไสว  ศรีอุ่น  
บุญถัน  นาอุดม 
นิรดาพร  ปัสสา 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
นนทกานต์  นาอุดม 
เสมือน  นาอุดม 
พรจิต  สนอุป 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สุวรรณ์  นาอุดม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
สมพร  บุญประสพ 
โสพิน  แก้วอุดร 
สํารอง  ปัตตาทานัง 
จํานงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางกนกนาถ  จันทร์สี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๒. นางดุสิต  มูลหล้า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางลําดวน  ไชยคําภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๖. นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๗. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 

๘. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
๙. นายคชา  วาระเพียง  ผู้อํานวยการกองช่าง 

-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๓ คนครบองค์ประชุม 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศอําเภอแวงน้อย เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแวงน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ขอขยายเวลา
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ออกไปอีกตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เนื่องจากการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย นายอ าเภอแวงน้อยพิจารณาแล้วเห็นสมควรขยายเวลาการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙   จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคท้ายแห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ จึงอนุญาตให้ขยายเวลาการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ออกไปอีกมีก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายประจักร ์ ไชยกิจ นายอําเภอแวงน้อย 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ระเบียบ
วาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
         นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบนะครับ เรื่องที่ ๑ ตามท่ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยร่วมกับผู้นําชุมชน อสม.แต่ละบ้าน
ได้จัดทําโครงการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และดําเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกําจัดยุงลาย รวมทั้งการจัดทํา
โครงการทําความดีถวายในหลวง โดยการตัดแต่งภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทําความสะอาดหมู่บ้าน เราดําเนินการมาแล้ว ๔ 
วันก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่ีน้องประชาชนในตําบลแวงน้อย ในส่วนที่เหลือก็จะมีวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
บ้านหนองหอยและบ้านโนนขี้เหล็ก ซึ่งเราจะร่วมกันทําความสะอาดบริเวณถนนสายเมืองพล -ชัยภูมิ ด้วยเพ่ือรอรับการ
ตรวจประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เขามีกําหนดมาตรวจในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ ส่วนในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ก็จะเป็นบ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ เราจะทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน พ่นหมอกควัน  
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และในวันเดียวกันเราก็จะร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณร่องกกทัน หนองละเลิงที่เราขุดใหม่ด้วยก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนท่านสมาชิกได้มาร่วมในกิจกรรมครับ เรื่องที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินกิจการบ้านเมืองที่ดี ใน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ กําหนดการคณะกรรมการตรวจประเมินจะให้ทาง อบต.เราไปรับที่ อบต.
หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และจะมาพักอยู่ในเขตอําเภอแวงน้อยคือ โรงแรมโนบิตะ จะเข้ามาตรวจประเมิน 
อบต.เราเวลา ๐๘.๓๐ น.และลงไปดูสถานที่ดําเนินการคือบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยในส่วนของ อบต. คณะกรรมการจะ
มารับฟังสรุปการดําเนินงาน ประมาณ ๑ ชั่วโมง เราก็จะนําเสนอข้อมูลทั่วไปประมาณ ๑๕ นาที และสรุปผลการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนโครงการที่เราเสนอเป็นโครงการนวัตกรรมคือโครงการด่าน
ชุมชนบ้านดอนหัน และจะลงพ้ืนที่ดําเนินโครงการประมาณ ๑ ชั่วโมง ซึ่งต้องขอความร่วมมือกับท่านสมาชิกในการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ในช่วงวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม และเราจะซักซ้อมพ่ีน้องประชาชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการตอบคําถาม
คณะกรรมการในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก็จะขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก
สภาได้มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ อบต.เราเวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น.พนักงานเราจะแต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากี 
ท่านสมาชิกก็แต่งกายสีกากี ในส่วนของ อปพร.ก็แต่งกาย อปพร.ส่วนผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่งกายชุด ชลบ.
ส่วนหนึ่งก็จะอยู่รอต้อนรับที่ อบต.และอีกส่วนก็จะรอต้อนรับอยู่ที่บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ก็ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก
ทุกท่านนะครับ ผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ไม่มี  
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ วาระท่ี ๒ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันนี้เป็นวาระการแปรญัตติ ตามที่สภาเราได้ผ่านวาระที่ ๑ รับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติฯโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและสภาฯกําหนดวันยื่นแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาใน วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้
จัดส่งรายงานให้ท่านประธานสภาฯและได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ก็ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 
๓ วัน คือวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้มายื่นคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว และได้เชิญนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแวงน้อยที่ได้ยื่นคําแปรญัตติไว้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วเมื่อ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้มายื่นคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 
๓ ข้อ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ดังนี้ 

ข้อ ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญทํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้ยื่นคําขอแปรญัตติแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน   

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ 
บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ๆละ ๓๓,๐๐๐.-บาท ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง ๆละ ๒๓,๐๐๐.- บาท ตั้งไว้  
๘๙,๐๐๐.-บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ๑ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘)   

โดยนายหนูกาลน์  นิบุญทํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้ขอแปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติ
จ่าย ตั้งไว้ ๘๙,๐๐๐.-บาท ขอลด ๖,๐๐๐.-บาท เหลือ ๘๓,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 



-๔- 
 
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ 

บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ๆละ ๓๐,๐๐๐.-บาท ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง ๆละ ๒๓,๐๐๐.- บาท ตั้งไว้  
๘๓,๐๐๐.-บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ๑ สํานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)   

คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นว่า เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณงบประมาณ ๑ สํานัก
งบประมาณ ประกาศใช้เมื่อ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ปรับลดราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ลดลงราคาต่อหน่วยเดิม ๓๓,๐๐๐.-บาท ราคาต่อหน่วยใหม่ 
๓๐,๐๐๐.-บาท จึงมีมติให้ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) เห็นด้วยกับผู้แปร จํานวน ๕ ท่าน ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย จํานวน ๘๙,๐๐๐.-บาท เหลือ ๘๓,๐๐๐.-บาท  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัยหรือจะอภิปราย แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตามท่ีท่านนายกได้เสนอแปรไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นด้วยตามผู้แปร ๒๒ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้อ ๒. นายหนูกาลน์  นิบุญทํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้ยื่นคําขอแปรญัตติ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

- โครงการปรับปรุงถนนดินถนนราษฎร์บูรณะรอบบ้าน (ทางทิศใต้) บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓  
โดยนายหนูกาลน์  นิบุญทํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้ขอแปรญัตติข้อความใหม่ 
- โครงการปรับปรุงถนนดินถนนทุ่งรวงทอง บ้านหนองแขม  หมู่ที่ ๓ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติคือชื่อถนนที่จะดําเนินการไม่ถูกต้องจึงแปรญัตติเปลี่ยนแปลงชื่อถนนที่จะ

ดําเนินการให้ถกูต้อง  มติของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้เห็นด้วยกับผู้แปร จํานวน ๕ ท่าน 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัยหรือจะอภิปราย แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามท่ีท่านนายกได้เสนอแปรเป็นข้อความเป็นโครงการปรับปรุงถนนดินถนนทุ่งรวงทอง บ้านหนองแขม  หมู่ที่ 
๓ ไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นด้วยตามผู้แปร ๒๒ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านวิเชียร  ดวงจุมพล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ข้อ ๓ นายหนูกาลน์  นิบุญทํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้ยื่นคําขอแปรญัตติ แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง เงินสํารองจ่าย 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  เพ่ือการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพ้ืนที่

ตําบลแวงน้อยเช่นการเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและอ่ืนๆ ตั้งไว้ ๔๘๖,๙๕๕.-บาท 
โดยนายหนูกาลน์  นิบุญทํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ได้ยื่นคําขอแปรญัตติเพ่ิมจํานวนเงินที่ขอ

อนุมัติจ่าย ๖,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงิน ๔๙๒,๙๕๕.-บาท 
 



-๕- 
 
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วยกับผู้แปร จํานวน ๕ ท่าน เป็นการนําวงเงินที่ขอลดในข้อ ๑ มาแปรเพ่ิมเพ่ือให้

ประมาณการรายรับกับรายจ่ายตรงกันเพ่ิมจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  ๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๙๒,๙๕๕.-บาท  
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านไหนสงสัยหรือจะอภิปราย แผนงานงบกลาง งาน

งบกลาง เงินสํารองจ่าย ตามท่ีนายกฯได้เสนอแปรเพิ่ม ๖,๐๐๐.-บาท ไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติครับ 
มติที่ประชุม -  เห็นด้วยตามผู้แปร ๒๒ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๒ เสียง  

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – สําหรับวาระการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒ การแปรญัตติ ก็เสร็จสิ้นไปแล้ว ก็ขอให้ทางสภาฯเราได้กําหนดวาระที่ ๓ ลงมติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอครับ 
 นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านครับ 
กระผมขอเสนอให้ลงมติในวาระท่ี ๓ ในวันนี้ครับ 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มีทา่นสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ   ๒๒ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชุม ๒ เสียง  

 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – มติของสภาฯเราได้กําหนดวาระท่ี ๓ ลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันนี้  ก่อนที่เราจะประชุมในวาระที่ ๓ กระผมขอพักการประชุม ๒๐ นาทีครับ 

-พักการประชุม ๒๐ นาที- 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – เมื่อท่านสมาชิกพร้อมแล้วเราก็จะพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๓ ลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ การลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผมก็จะขอมติ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ านวน ๒๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
ไม่มาประชมุ ๒ เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มติสภาเราก็เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย นะครับ   

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ – ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  เชิญท่านสถิตย์ครับ 
นายสถิต  อันนารีย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านครับ 

กระผมมีเรื่องแจ้งให้กับที่ประชุมทราบเรื่องภัยแล้งซึ่งบ้านป่าเป้งได้รับงบประมาณเจาะบ่อบาดาลในช่วงแรกมีน้ําเยอะ
มากแต่ในช่วงหลังนี้น้ําไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ไม่ทราบว่าเป็นที่น้ําไม่เพียงพอหรือเป็นที่เครื่องสูบน้ําและสัญญาโครงการเรา
หมดหรือยังเราแจ้งผู้รับจ้างให้มาตรวจสอบให้ได้หรือไม่ครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านครับ 
ตามท่ีสมาชิกได้อนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๐ ไปแล้ว ก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ดําเนินการตามห้วงเวลาไปเรื่อยๆ  

 



-๖- 
 

พรุ่งนี้บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จะพ่นยุงลายไม่ทราบว่าไปบ้านหนองหอยจะแล้วเสร็จกี่โมง และจะมาที่บ้านโนนขี้เหล็ก
กี่โมงครับ ในส่วนของการทําความสะอาดทางบ้านโนนขี้เหล็กได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ และในปีนี้ฝนฟ้าไม่มาตาม
ฤดูกาลบ้านผมน้ําเยอะอยู่ และบ้านกุดรูหนองที่ขุดใหม่ก็เยอะ เป็นห่วงทางบ้านป่าเป้ง และโนนศิลาที่น้ําไม่เข้าหนอง ก็
ลําบากนิดหนึ่งครับ  

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านครับ
ผมมีเรื่องจะเสนอทางฝ่ายบริหาร คือน้ําประปาของเราที่เจาะเพ่ิมใหม่ไหลน้อยเหมือนกัน บางคนไม่ได้ใช้น้ํา ทาง
คณะกรรมการก็หาวิธีแก้ไขอยู่ เมื่อคืนก็มีการประชุมถกเถียงกันอยู่เรื่องการใช้น้ํา เราเจาะบ่อเพ่ิมที่วัดแล้วน้ําก็ไม่พอใช้ 
ผมจึงนําปัญหามาแจ้ง เพราะถ้าน้ําไม่พอใช้จริงๆก็คงต้องขอน้ําไปช่วยเติมในบ่อก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับ 

นายโสพิน  แก้วอุดร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านครับ 
ขอสอบถามตามท่ีผมได้ทําหนังสือเรื่องถนนชํารุดมา อยากทราบการดําเนินการว่าไปถึงไหนแล้วสํารวจหรือยังเพราะกลัว
ฝนตกมาแล้วทําลําบาก ผมเสนอมา ๒ สาย เชื่อมเทศบาลเส้นหนึ่งฝากถึงท่านนายกด้วยครับ 

นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านครับ ผม
อยากสอบถามว่าอยากได้น้ํามันเพ่ือไปตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ จะได้ให้ชาวบ้านได้ทําไว้รอในวันพรุ่งนี้ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ตามที่ท่านสถิตย์แจ้งน้ําไหลน้อย ก็จะให้ช่างออกไปตรวจสอบ
และแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดเพราะตอนเราส่งมอบการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งแรกน้ําเยอะมาก ส่วน
ท่านพรจิตสอบถามว่าบ้านโนนขี้เหล็กจะพ่นหมอกควันเวลาใดก็ประมาณไม่เกิน ๑๐.๓๐ น.ครับ ถ้าไม่ติดขัดเพราะเครื่อง
ติดพ่นติดยากพอสมควรบ้านหนองหอยประมาณ ๑ ชั่วโมงคงเสร็จ ส่วนท่าน อบต.สม สอบถามเรื่องน้ํามันที่เราจะตัด
หญ้าข้างถนนปรับปรุงภูมิทัศน์ก็ให้ติดต่อที่หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ สําหรับบ้านดอนหันก็คงจะให้ช่างได้ไปตรวจสอบ
เหมือนกันเพ่ือเตรียมความพร้อมไว้ ท่านโสพินแจ้งถนนชํารุดมาส่วนโยธาได้ประมาณการราคาแล้ว แต่ทางช่างยังไม่
บันทึกการตรวจสอบมาว่าเสียหายอย่างไร เพราะแต่ละหมู่บ้านจะมีสภาพคล้ายๆกันและการนําเงินออกมาซ่อมต้องมี
คณะกรรมการอกมาตรวจสอบว่าเกิดความเสียหายอย่างไร ถ้าไม่ดําเนินการจะเกิดความเดือดร้อนอย่างไร ครับ  

นายสุวรรณ์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓– กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่านครับ 
สําหรับโครงการบ้านหนองแขม ถนน คสล.ก็เรียบร้อยแล้ว โครงการวางท่อระบายน้ําก็เรียบร้อยแล้ว เหลือวางท่อหนอง
แวงสุ่มก็คงจะเรียบร้อย เหลือแต่น้ําเข้าหนองครับเดี๋ยวนี้น้ําประปาบ้านหนองแขมก็เหมือนบ้านอ่ืนๆครับ เริ่มไหลน้อย
แล้วครับ เรื่องที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ฝากท่านนายกด้านหน้าศูนย์ฯต้นไม้ตายอยากให้มุงหลังคาฝนตก
ลูกหลานจะได้ไม่เปียกมีที่เล่นผมมีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราตั้งงบประมาณไว้มุงหลังคาเพ่ือ
รับประทานอาหารด้านหลังอาคาร ส่วนด้านหน้าเราทําโครงหลังคาสนามเด็กเล่นปีงบประมาณ ๖๐ เราตั้งไว้อยู่แต่
ทางเข้ายังไม่ทันได้ทําเพราะประตูเรากับอาคารไม่ตรงกันถ้าทําออกมาอาจออกมาดูไม่สวยงามก็ทําในส่วนนี้ก่อนครับ 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต. – ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ไว้วางใจลงมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาตําบลแวงน้อยเรา ในส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิก
สภาฯได้สอบถามมาท่านปลัดก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ในส่วนของหนังสือต่างๆที่ท่านได้แจ้งเข้ามาบางครั้งอาจจะดําเนินการไม่
ทันใจพ่ีน้องประชาชนก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ชี้แจงพ่ีน้องประชาชนทราบเพราะเราต้องทําตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 
ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในส่วนการลงงานของผู้รับจ้างก็ขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ช่วยกันกํากับดูแล 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่านปลัดก็ชี้แจงไปแล้วว่าเราได้ตั้งงบประมาณปี ๖๐ ไว้แล้ว ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
ครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ   - เรื่องอ่ืนๆ นะครับมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
เพ่ิมเติมไหมครับ เราก็ได้ประชุมมาใช้เวลาพอสมควรแล้วกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯทุกท่าน กระผมขอปิดประชุมครับ 

 



-๗- 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น .- 
 

                                                       (ลงชื่อ)    จํานงค์   หน่ายโสก         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)    กิตติศักดิ์  ศรีโยธา          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
 

 (ลงชื่อ)   วิเชียร  ดวงจุมพล                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)  

 (ลงชื่อ)    สุพจน์  ทิพวัฒน์                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)     ประยัติ  ศรีอุ่น                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


