
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

สมัยสำมัญที ่๓/๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ 
เมื่อวันจันทร์  ที่  ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
-------------------------------------------- 

 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นางนิรดาพร  ปัสสา 
นางจินตนา  กุลสุวรรณ์ 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายสม  นาแพง 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายบุญยม  หนูนา 
นายเสมือน  นาอุดม 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายส ารอง  ปัตตาทานัง 
นายสมพร  บุญประสพ 
นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 

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

นิรดาพร  ปัสสา 
จินตนา  กุลสุวรรณ์ 
ดุสิต  มูลหล้า 
ประยัติ  ศรีอุ่น 
ไสว  ศรีอุ่น 
นนทกานต์  นาอุดม 
สม  นาแพง 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
สุริยา  ศรีกุฏ 
บุญถัน  นาอุดม 
สุวรรณ์  นาอุดม 
บุญยม  หนูนา 
เสมือน  นาอุดม 
นราศักดิ์  พิมสาร 
สถิตย์  อันนารี 
ส ารอง  ปัตตาทานัง 
สมพร  บุญประสพ 
ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
จ านงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายกิตติศักดิ ์ ศรีโยธา          ประธานสภาฯ 
๒. นางกนกนาถ  จันทร์สี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๓. นายสมคิด  ข าโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖. นายสุภาพ  ว่องไว  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

๑๐. นายคชา  วาระเพียง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑. นางวิลาวรรณ  สายมัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. –สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๙ คนครบองค์ประชุม 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ   – ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญนายเสมือน  นาอุดม รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่าน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 
๓/๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓   เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายเสมือน  นาอุดม รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย 

นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายเสมือน  นาอุดม ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
          นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างยิ่งที่ให้กระผมแจ้งเรื่องราว
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบครับ ในวาระประธานแจ้งเพ่ือทราบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน วาระที่ ๑ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  
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เรื่องที่ ๑ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้เข้าร่วมในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ /กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้าง
ไปด้วยกัน” ณ สนามที่หน้าที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย และบริเวณรอบที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย /การจัดกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน “เราท าดี ด้วยหัวใจ” ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ 
สวนสาธารณหนองห้วยหาด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก าหนดออกรับบริจาค
โลหิตในเขตพ้ืนที่อ าเภอแวงน้อยในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอ
แวงน้อย ได้โลหิต ๕๘,๙๕๐ ซีซี (๑๓๗ ราย) บริจาครายใหม่ ๓๒ ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ ๓๗ คน บริจาคอวัยวะ ๑ ราย 
ดวงตา ๒ ราย /การออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดเทวราช หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /ส าหรับเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ วัดนิเวศวิทยาราม บ้านโพนงาน หมู่ที่ ๔ ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขอเรียนเชิญทุก
ส่วนราชการ หน่วยงานร่วมออกบริการด้วย 
 ๑.๒ แผนการด าเนินงานจิตอาสาพระราชทาน “เราท าดี ด้วยหัวใจ” ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (งานป้องกัน) 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาด จะด าเนินโครงการในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บึง
ละหานนา บ้านละหานนา ม.๑ ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น -การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา
พระราชทาน เสื้อเหลือง หมวก ผ้าพันคอและป้ายชื่อ (งดเสื้อสีด า)  
 ๑.๓ การป้องกันโรคโควิด-๑๙ ประเด็นส าคัญท่ีต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการป้องกัน โควิด-๑๙ ระยะผ่อนปรน 

๑. ให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ต้องกักตัวเพ่ิมอีก ๑๔ วัน (เฉพาะกรณีหลบหนีเข้าเมืองหรือมา
โดยไม่ผ่านการกักตัวจากรัฐ) หากกักตัวครบ ๑๔ วัน มาแล้วไม่ต้องกักตัวเพิ่มอีก 

๒. ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านตลอดเวลาเพ่ือป้องกันการรับเชื้อจากบุคคลอ่ืน หรือแพร่
เชื้อให้กับบุคคลอ่ืน หน้ากากผ้าควรซักใหม่ทุกครั้งก่อนน ามาใส่ใหม่ 

๓. ให้ระมัดระวังการเดินทางไปในที่ประชุม หรือแออัด หรือที่มีคนจ านวนมาก 
๔. การเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เมื่อพบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืน หรือไปในสถานที่ต่างๆ การต่อแถวเข้าคิวรับ

บริการในสถานที่ต่างๆ 
๕. เน้นการกินร้อนสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางและการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือบ่อยๆ 

เรื่องท่ี ๒ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้รับแจ้งจากอ าเภอแวงน้อย  ก าหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ประกอบด้วย  
 ๑. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย และหอประชุมอ าเภอแวง
น้อย ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 ๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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 ๓. กิจกรรมจิตอาสา “๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยลูกรัก” ณ สนามที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย และบริเวณรอบ
ที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ๔. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอ าเภอแวง
น้อย ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป  
 ๕. การแต่งกาย   ข้าราชการ  : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
     จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
    ประชาชน  : ชุดสุภาพ โทนสีฟ้า 
 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระชนพรรษาฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยทุกท่านได้เข้าร่วม และขอความร่วมมือประสัมพันธ์เชิญชวนภาคเอกชน ประชาชน พลังมวลชน
ทุกหมู่เหล่า และจิตอาสาทุกคน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันครับ 
เรื่องท่ี ๓  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
โดยปลูกป่าบริเวณที่สาธารณประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้ที่เราได้ปลูกไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และ
ประชาชนบ้านข้างเคียงเช่นบ้านป่าเป้งและโนนศิลา เราจะไม่มีพิธีการอะไรไปถึงก็ร่วมกันปลูกได้เลยห่อข้าวห่อปลาไป
ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรเรา ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปครับ 

ส าหรับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  รายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบว่าจะแก้ไขส่วนไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้รับรองรายงานการประชุมฯ 
ครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องที่ ๑  :  เสนอญัตติ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย วาระที่ ๑ 
รับหลักการ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
         นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายก อบต.  – อ่านค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริห าร
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
๑.สถานการณ์คลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๔๐,๓๖๘,๕๒๒.๑๔ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๑๗,๐๗๘,๕๑๔.๐๓ บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๖,๙๐๔,๑๘๔.๔๒ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงิน ไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อผูกพัน จ านวน ๖ โครงการ รวม ๕๐๕,๐๑๘.๐๐ บาท 

๑.๒   เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
           (๑) รายรับจริง      จ านวน ๓๖,๔๓๓,๗๑๖.๘๗ บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จ านวน ๓๕,๐๖๔.๙๑บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      จ านวน ๑๓๗,๙๑๘.๒๐ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน ๒๑๔,๒๓๔.๐๗ บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน ๑๔๔,๗๗๔.๐๐ บาท 

หมวดรายได้จากทุน     จ านวน ๓๐๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน ๑๕,๗๑๐,๘๒๒.๖๙ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน ๒๐,๑๙๐,๖๐๓.๐๐ บาท 

      (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน ๕๑,๙๔๖.๐๐ บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง      จ านวน ๓๑,๐๓๙,๑๗๒.๔๓ บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง       จ านวน ๑๐,๔๖๑,๒๔๙.๐๐ บาท 
งบบุคลากร       จ านวน ๑๑,๔๙๒,๓๒๔.๐๐ บาท 
งบด าเนินงาน       จ านวน ๔,๙๑๔,๖๐๙.๔๓ บาท 
งบลงทุน       จ านวน ๓,๒๗๖,๘๙๐.๐๐ บาท 
งบรายจ่ายอื่น       จ านวน ๐.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน       จ านวน ๘๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท 
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๕๑,๙๔๖.๐๐ บาท 
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๑,๗๕๑,๘๒๔.๐๐ บาท  
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 

ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รำยรับจริงปี ๖๒     ประมำณกำรปี ๖๓    ประมำณกำรปี ๖๔ 
รำยได้จัดเก็บ     
หมวดภาษีอากร      ๒๒๗,๘๔๓.๗๘       ๗๙,๐๐๐.๐๐    ๘๙,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



-๖- 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ๑๕๙,๔๗๒.๓๐       ๑๓๗,๕๓๐.๐๐ ๑๔๐,๔๓๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ๒๗๔,๔๙๙.๐๓       ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ๒๔๒,๓๐๖.๐๐        ๒๓๑,๕๐๐.๐๐ ๒๑๐,๕๐๐.๐๐  
หมวดรายได้จากทุน   ๒๐๐.๐๐        ๒๐๐.๐๐  ๒๐๐.๐๐ 

 รวมรำยได้จัดเก็บ   _๙๐๔,๒๗๑.๑๑       ๖๗๘,๒๓๐.๐๐ ๗๑๐,๑๓๐.๐๐ 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    ๒๐,๗๗๔,๗๗๘.๔๓     ๑๙,๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๗๗๐.๒๗๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒๐,๗๗๔,๗๗๘.๔๓     ๑๙,๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๗๗๐.๒๗๐.๐๐ 
รวมได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    ๒๑,๕๙๓,๓๓๔.๐๐     ๒๑,๘๓๘,๗๗๐.๐๐  ๒๒,๒๔๗,๖๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒๑,๕๙๓,๓๓๔.๐๐     ๒๑,๘๓๘,๗๗๐.๐๐  ๒๒,๒๔๗,๖๐๐.๐๐ 
 รวม     ๔๓,๒๗๒,๓๘๓.๕๔  ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ 

ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   รำยจ่ำย     รำยรับจริงปี ๖๒      ประมำณกำรปี ๖๓     ประมำณกำรปี ๖๔ 

จ่ำยจำกงบประมำณ  
งบกลาง     ๑๑,๕๒๔,๔๘๗.๐๐    ๑๒,๕๒๕,๔๖๔.๐๐  ๑๓,๓๘๐,๔๐๖.๐๐ 
งบบุคลากร     ๑๓,๔๑๖,๖๐๑.๐๐     ๑๔,๘๖๐,๒๔๐.๐๐ ๑๕,๔๕๕,๙๔๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน     ๕,๔๒๙,๒๘๕.๒๕       ๘,๙๗๐,๖๐๖.๐๐  ๘,๙๑๓,๕๕๔.๐๐ 
งบลงทุน     ๓,๗๓๑,๑๐๐.๐๐       ๔,๖๓๒,๖๙๐.๐๐  ๔,๖๖๓,๑๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น                            ๐.๐๐         ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน    ๙๘๗,๐๐๐.๐๐       ๑,๒๙๗,๐๐๐.๐๐  ๑,๒๘๕,๐๐๐.๐๐ 

 รวมจ่ายจากงบประมาณ   ๓๕,๐๘๘,๔๗๓.๒๕  ๔๒,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ 
  รวม    ๓๕,๐๘๘,๔๗๓.๒๕  ๔๒,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ด้ำน        ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
   แผนงานบริหารทั่วไป     ๑๒,๔๔๔,๗๘๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๘๘๐,๖๘๐.๐๐            บาท 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา     ๗,๒๙๓,๘๑๔.๐๐  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข     ๗๔๘,๐๐๐.๐๐   บาท 

 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์     ๑,๐๐๑,๓๒๐.๐๐          บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน     ๒,๓๓๓,๗๘๐.๐๐  บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ๒๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๒๗๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๔,๓๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   แผนงานเกษตร       ๑,๐๒๐,๒๒๐.๐๐  บาท 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 

แผนงานงบกลาง      ๑๓,๓๘๐,๔๐๖.๐๐  บาท 
งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น  ๔๓,๗๒๘,๐๐๐.๐๐   บำท 

ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดูตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ       

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ วาระที่ ๑ รับหลักการ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้สภาฯก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ในระเบียบฯข้อ ๔๗ ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯหรือไม่ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ช่วยกันดูนะครับว่างบประมาณปีนี้ต่างจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร ในส่วนทุกปีเราก็จะ
มีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละหมู่บ้าน แต่ในปีนี้เราก็พิจารณามาพัฒนาในพ้ืนที่ส านั กงาน อบต.เรา เช่น
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ การก่อสร้างห้องน้ าเพ่ือให้บริการประชาชน เป็นต้น ซึ่งก็มี
รายละเอียดประมาณการมาให้เราศึกษาแยกต่างหากอีกหนึ่งเล่มก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา แต่ในภาพรวม
แล้วข้อบัญญัติงบประมาณปีนี้ก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ศึกษาและแสดงความคิดเห็นในวาระ
ก่อนที่จะรับหลักการนี้ครับ      

 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะสอบถามไหม หรืออภิปรายไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุมฯจ านวน ๑๙ คน) 

 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบร่าง
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ และจะประชุมในวาระท่ี ๒ ได้ต้องมีการ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ การแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ในแต่ละครั้งจะต้องคัดเลือกเป็นครั้งๆไป ในการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คัดเลือกอย่างน้อย ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน ในการเสนอคัดเลือกจะต้องเสนอทีละคนได้คนที่ ๑ แล้วจึงจะเลือกคนที่ 
๒ ต่อไป ผู้เสนอต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน และเลือกไปจนครบจ านวนถ้ามีผู้เสนอหลายคนก็ต้องขอมติจากสภาฯ ในล าดับ
แรกผมจะขอให้เสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะก าหนดไว้จ านวนกี่คน 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไหมครับ 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบตามที่ท่านส ารองเสนอจ านวน ๕ ท่าน โปรดยกมือครับ (ตรวจสอบสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุมฯจ านวน ๑๙ คน) 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๙ เสียง 
งดออกเสียง ๐ เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - สรุปมติที่ประชุมสภาเราได้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไว้ ๕ 
ท่านนะครับ ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายบุญถัน  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ – ผมขอเสนอ นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๑ ครับ 

ผู้รับรอง ๑.นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒, ๒.นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๙ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับพร้อม
ผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ – ขอเสนอ นางละอองดาว  นันทวิทยาคม ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสุวรรณ์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓, ๒.นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
 

 
 
 
 
 
 



-๙- 
 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๙ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับพร้อม
ผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายบุญยม  หนูนา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๓ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗, ๒.นายสุวรรณ์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๙ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓  เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ครับพร้อม
ผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอ นางดุสิต  มูลหล้า ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๔ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕, ๒.นายสมพร  บุญประสพ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๙ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓  เสียง 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ครับพร้อม
ผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 นายสถิตย์  อันนารี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ – ผมขอเสนอ นางประยัติ  ศรีอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๕ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒, ๒.นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๙ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓  เสียง 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ   – ก็ขอสรุปนะครับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประกอบด้วย คนที่ ๑ นาย
วิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓   คนที่ ๒ นางละอองดาว  นันทวิทยาคม ส.อบต.หมู่ที่ ๘ คนที่ ๓ นายสถิตย์  อันนารี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ คนที่ ๔ นางดุสิต  มูลหล้า ส.อบต.หมู่ที่ ๖ คนที่ ๕ นางประยัติ  ศรีอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ครบทั้ง ๕ คน ซึ่ง 

 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจาก กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ผมมีหน้าที่เชิญประชุมและก็ให้ท่านได้ประชุม
คัดเลือกผมก็จะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบว่าจะขอเชิญประชุมในวันนี้ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยหลังเลิกประชุมสภาฯ และตามระเบียบฯข้อ ๔๙ ก าหนดว่าญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ต่อไปผมก็จะขอให้สภาเราก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ และ
สถานที่ยื่นค าแปรญัตติครับ เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอครับ 
 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ผมขอเสนอ ๑๑, ๑๓ และ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาราชการระหว่าง ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่ยื่นค าแปรญัตติ
ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ จ านวน ๑๙ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านสภาฯเราก็ก าหนดระเวลาแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๑, ๑๓ และ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ห้องกิจการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติก็ให้มารับแบบเสนอค าแปรญัตติและยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาที่ก าหนด หลังจากรับค าแปรญัตติที่ท่านมายื่น คณะกรรมการแปรญัตติก็จะนัดนายก
และผู้แปรเข้าไปชี้แจงทีละท่านจนกว่าจะหมดทุกคนแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติก็จะประชุมเพ่ือมีมติและแจ้งรายงาน
ต่อประธานสภาฯ เพื่อประธานสภาจะส่งรายงานให้ท่านสมาชิกสภาฯไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมเพ่ือแปรญัตติ
ในวาระที่ ๒  ในวันแปรญัตติผู้ที่จะอภิปรายก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ นายก และสมาชิกผู้สงวนค าแปร
ญัตติ เสร็จเรียบร้อยก็ให้สภาฯลงมติเรียงตามล าดับแต่ละข้อผู้ยื่นแล้วไม่ไปชี้แจงถือว่าไม่แปรนะครับไม่มีสิทธิ์อภิปรายนี่
คือขั้นตอนการขอแปรครับ สมาชิกสภาฯสามารถแปรตัดลดรายจ่ายได้แต่แปรเพ่ิมไม่ได้ ส่วนค าขอแปรญัตติก็ใช้แบบเดิม
ครับเสร็จแล้วก็จะประชุมในวาระท่ี ๓ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติต่อไปก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบครับ 

 นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ - ต่อไป เรื่องที่ ๒ : ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เชิญท่านเลขาครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านส าหรับญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 

 
 
 
 
 



-๑๑- 
ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  ขออนุมัติโอน
เพ่ิม ๑๒๔,๑๖๐.-บาท  งบประมาณหลังโอน ๓๗๔,๑๖๐.-บาท 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ์ ตามวัยผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๑๒๔,๑๖๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๕,๘๔๐.-บาท 

เนื่องจากเราตั้งซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ าไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท และได้ขอความร่วมมือให้อู่สุวิทย์การช่าง ๒ มา
ตรวจสอบประเมินราคาก่อนเข้ารับการซ่อมแซม ปรากฏว่าอู่สุวิทย์ได้เสนอราคาประการค่าซ่อมแซมเป็นเงิน ๓๗๔,๑๖๐.-
บาท ท าให้งบประมาณท่ีเราตั้งไว้ไม่เพียงพอจ่ายจึงเสนอขอสภาฯเพ่ือพิจารณาโอนเพิ่มให้เพียงพอในการซ่อมแซมครับ 

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ – มีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอไหมครับ เชิญท่านส ารองครับ 
นายส ารอง  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๒   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมอยากสอบถามว่าเราซ่อมแซมอะไรบ้างในจ านวนเงิน  ๓๗๔,๑๖๐.-บาท และเราโอนลดจากส่วนการศึกษาโครงการ
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะกระทบกับเด็ก
นักเรียนในศูนย์เราหรือไม่เพราะถ้าโอนไปแล้วก็ไม่สร้างสนามเด็กเล่นครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านส าหรับที่ช่างประมาณการมา  ๓๗๔,๑๖๐.-บาท นั้นมีรายการที่จะซ่อมแซม ดังนี้ครับ ซ่อมแซมจัดท าชุดตู้เก็บ
อุปกรณ์สายสูบน้ าใหม่ งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมโครงเหล็กและพ้ืนด้านท้ายถังบรรทุกน้ า งบประมาณ  
๒๕,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมโครงช่องเก็บอุปกรณ์ข้างถังน้ าด้านซ้าย – ขวา  งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมชุดบัง
โคลนล้อหลังด้านซ้าย – ขวา  งบประมาณ  ๖,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมชุดรับฐานถังน้ า  งบประมาณ  ๖,๔๐๐.-บาท 
ซ่อมแซมชุดสาแหลกยึดขาถังน้ า  งบประมาณ  ๔,๒๐๐.-บาท ซ่อมแซมประผุคัซซีช่องกลาง ๒ ข้าง พร้อมท าสีใหม่  
งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมชุดถังหม้อลมเบรกและถังน้ าใหม่  งบประมาณ  ๓,๕๐๐.-บาท เปลี่ยนถ่ายน้ ามัน
เบรก  งบประมาณ ๕๑๐ .-บาท ซ่อมแซมฐานติดตั้งและยึดแบตเตอรี่ใหม่  งบประมาณ ๒,๐๐๐ .-บาท ซ่อมแซมเปลี่ยน
ท่อส่งน้ าใต้ถัง และระบบท่อส่งน้ า  งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมจัดท าท่อไอเสียใหม่  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.-
บาท เปลี่ยนไฟท้ายด้านซ้าย – ขาว  งบประมาณ ๘๐๐.-บาท ท าสีถังน้ าใหม่  งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐.-บาท ท าสีหัวเก๋ง
ใหม ่ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมเคาะแต่งขึ้นรูปกันชนหน้าใหม่  งบประมาณ  ๒,๐๐๐.-บาท ซ่อมแซมชุดปั้ม
น้ า  งบประมาณ  ๓,๐๐๐.-บาท เปลี่ยนซีลปั้มน้ า  งบประมาณ  ๓,๕๐๐.-บาท เปลี่ยนลูกปืนแกนปั้มน้ า  งบประมาณ 
๒,๖๐๐ .-บาท เปลี่ยนประเกนปั้มน้ า  งบประมาณ  ๑,๐๐๐.-บาท เปลี่ยนเพลาปั้มน้ า  งบประมาณ  ๒,๕๐๐.-บาท  

 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง และกรองน้ ามันเครื่อง  งบประมาณ  ๒,๘๐๐.-บาท เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์ และเฟืองท้าย  
งบประมาณ  ๒,๒๐๐.-บาท เปลี่ยนยางล้อใหม่  งบประมาณ  ๖๑,๙๕๐-บาท เปลี่ยนบอลวาล์วน้ า ขนาด ๓ นิ้ว  
งบประมาณ  ๔๐,๕๐๐.-บาท เปลี่ยนประเกนข้อต่อท่อส่งน้ า  งบประมาณ  ๒,๐๐๐.-บาท เทปพันเกลียว  งบประมาณ  
๕๐๐.-บาท ซ่อมแซมฐานชุดปืนฉีดน้ าใหม่  งบประมาณ  ๒,๕๐๐.-บาท เปลี่ยนกรองน้ ามันโซล่า  งบประมาณ  ๓๐๐.-
บาท เปลี่ยนกรองอากาศ  งบประมาณ  ๑,๔๐๐.-บาท รวมค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น ๓๗๔,๑๖๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ที่ท่านส ารองถามมาว่าเราโอนจากโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะกระทบการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของเราหรือไม่ขอเรียนว่าการตั้ง
งบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานั้นในปี ๒๕๖๓ เราตั้งตามหนังสือกรมสั่งให้ตั้งส่วนข้อเท็จจริงนั้นสนามเด็ก 
เล่นสร้างปัญญาจะเหมาะสมกับเด็ก ๓-๕ ปี แต่ในศูนย์เด็กของเรามีแต่เด็กเล็ก ๑-๒ ปี ซึ่งถ้าก่อสร้างให้เด็กเล่นอาจจะ
เกิดอันตรายกับเด็กได้ครับการโอนลดโครงการนี้จึงไม่กระทบกับศูนย์เด็กเราครับ        

นายเสมือน  นาอุดม  ประธานสภาฯ -มีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  :   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๑๙ เสียง  

งดออกเสียง ๐ เสียง 
ไม่มาประชุม ๓ เสียง 

          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ต่อไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก

ท่านส าหรับวาระอ่ืนๆ ผมมีเรื่องที่จะแจ้ง ๑ เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่ง
เป็นงบประมาณที่ทางกระทรวงมหาดไทยขอไปยังรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินการโดยจัดสรร
งบประมาณให้ท้องถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายให้นักบริบาลท้องถิ่น จ านวนท้องถิ่นละ ๒ คน และจัดสรรให้จังหวัดด าเนินการอบรม
นักบริบาลก่อนการปฏิบัติงาน ตอนนี้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่
ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวนแห่งละ ๒ คน เพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับสิทธิ์การบริการด้านอนามัยพ้ืนฐาน 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจน
แนะน าการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วจ านวน ๒ คนและได้ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานไปยังจังหวัดขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๑๐ น .- 

                                                            

            (ลงชื่อ)        จ านงค์   หน่ายโสก     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
 
 
 
 



-๑๓- 
 
 
           (ลงชื่อ)    กิตติศักดิ ์ ศรีโยธา    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

  

(ลงชื่อ)       วิเชียร  ดวงจุมพล            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิเชียร  ดวงจุมพล)   
 

 (ลงชื่อ)      ส ารอง  ปัตตาทานัง          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายส ารอง  ปัตตาทานัง) 
 

 (ลงชื่อ)         ประยัติ  ศรีอุ่น             เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


