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สาเนาบันทึกการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
*********************
ผู้เข้าประชุม จานวน ๑๖ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายคามั่น โคตรสุวรรณ
ส.อบต.หม่ที่ ๑
คามั่น โคตรสุวรรณ
๒
นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
ชาญชัย พลโลก
๓
นายสุนทร โกพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
สุนทร โกพล
๔
นายชานาญ วังกะธาตุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
ชานาญ วังกะธาตุ
๕
นางรัชนี แสนเยีย
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
รัชนี แสนเยีย
๖
นางสาวเพ็ญศรี พลชา
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
เพ็ญศรี พลชา
๗
นายภักดี ไชยราช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
ภักดี ไชยราช
๘
นายกฤตยชญ์ พลโลก
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
กฤตยชญ์ พลโลก
๙
นายนออินทร์ ยะสะกะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
นออินทร์ ยะสะกะ
๑๐ นายจีระวัฒน์ แสนคา
ส.อบต. หมูที่ ๘
จีระวัฒน์ แสนคา
๑๑ นายศักดิ์ชาย วีระพล
ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ศักดิ์ชาย วีระพล
๑๒ นางสาราญ คาป้อง
รองประธานสภา
สาราญ คาป้อง
๑๓ นายมิทชัย มงคล
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
มิทชัย มงคล
๑๔ นายสีสวาท ใยสุวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๒
สีสวาท ใยสุวงษ์
๑๕ นายสุวิทย์ อรรคศรีวร
ประธานสภา
สุวิทย์ อรรคศรีวร
๑๖ นางมะลิศรี บางศิริ
ส.อบต. หมูที่ ๗
มะลิศรี บางศิริ
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑๐ คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
๒
นายประหยัด พลโลก
๓
นายกิตติ จันทะนะ
๔
นายฤทัย เรทนู
๕
พ.อ.อ.อุเทน โกพลรัตน์
๖
นางสาวณัฐกมล ดวนลี

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
นักจัดการงานทั่วไป
หน.สานักปลัด

ลายมือชื่อ
ยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประหยัด พลโลก
กิตติ จันทะนะ
นายฤทัย เรทนู
อุเทน โกพลรัตน์
ณัฐกมล ดวนลี

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ลาดับที่
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ - สกุล
นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
พ.จ.ต.ไพรสน โสที
นายรติพล จันทะนะ
นายกัมพล บุญทอง

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
ปลัด อบต.
รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพรสน โสที
ผอ.กองช่าง
รติพล จันทะนะ
ผอ.กองคลัง
กัมพล บุญทอง

หมายเหตุ
เลขาสภา

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการ ฯ

- เชิญสมาชิกทุกคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสาหรับวันนี้มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.สาเนาบันทึกการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จากนั้นประธานดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประธานสภา ขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภาเป็นผู้ดาเนินการ
เลขานุการสภาเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระนี้ ขอยกไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุมสภา รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภา – มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้ดาเนินการ
นายชาญชัย – เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่มติที่ประชุมสภา
(ประธานคณะกรรมการ) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕,๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยสภา
ฯ มีมติรั บหลั กการในวาระที่ ๑ ในวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. และได้กาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ตั้งแต่
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะบริหารและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ที่ยื่นคาเสนอแปรญัตติฯ เข้าร่วมชี้แจง และได้ใช้เวลา
ในการพิจารณารายละเอียดในร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ อย่างรอบคอบแล้วประกอบกับ มีคณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้นยื่นคาเสนอแปรญัตติ ขอสรุปโครงการ เรียงตามลาดับดังนี้
ขอยกเลิกโครงการ จานวน ๓ โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ ๔ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการนี้เพื่อ
นาเงินงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นที่จาเป็น
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ ๗ ตั้งไว้ ๘๕,๔๐๐ บาทขอยกเลิก
โครงการนี้เพื่อนาเงินงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นที่จาเป็น
๓. เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น บ้านนาคอย หมู่ ๕ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท บ้านหนองย่างชิ้น
หมู่ ๗ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการนี้เพื่อนาเงินงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นที่จาเป็น
ขอปรับลดงบประมาณ จานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการน้าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอ
ปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขอปรับลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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ขอปรับเพิ่มงบประมาณ จานวน ๕ โครงการ
๑.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการจัดทาเรือไฟ อาเภอเรณูนคร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น
๕๐,๐๐๐ บาท
๓.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็น ๑๕๙,๐๐๐ บาท
๕. งบกลาง เงินสารองจ่าย ตั้งไว้ ๒๒๒,๙๙๔ บาท ขอปรับเพิ่ม ๑๐,๔๐๐๐ บาท รวมเป็น
๒๓๓,๓๙๔ บาท
ขอตั้งโครงการใหม่ จานวน ๕ โครงการ
๑.โครงการสนับสนุนการสร้างซุ้มดอกไม้จัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.โคกเจริญ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างวางทอระบายน้าพร้อมบ่อพักสาเร็จรูป หมู่ ๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ งบประมาณ ๑๑๐,๔๐๐ บาท
๕.โครงการจัดซื้อประตูระบายน้า หมู่ ๒ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามสาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ทุกท่านได้อ่านแล้วนั้นและขอ
เชิญท่านคณะบริหารและสมาชิกสภา ฯ ที่ยื่นเสนอแปรญัติชี้แจงเหตุผลต่อสภาฯอีกครั้งในระเบียบวาระ
ต่อไปเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
( วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ )
ประธานสภา- ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ
สงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจาณาเป็นการเร่งด่วน
ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ ได้สรุปผลการแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น
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ผมขอเชิญทางคณะบริหารและสมาชิกที่ยื่นคาเสนอแปรญัตติเฉพาะโครงการที่ยื่นขอแปรญัตติ
เรียงลาดับตั้งแต่ต้นจนจบเชิญครับและจะขอมติที่ประชุมสภาทีละโครงการ เชิญครับ
ประธานสภา – ๑. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดั บ อ าเภอ ตั้ ง ไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท คณะบริ ห ารเป็ น ผู้ เ สนอแปรญั ต ติ เ พิ่ ม งบประมาณ
จานวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
น้ายาต่างๆ ทรายอะเบท เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ คณะบริห ารเป็นผู้ เ สนอแปรญัตติเพิ่ม
งบประมาณ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านนายกชี้แจง
เหตุผลครับ
นายก เรียนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ทางคณะบริหารได้ตั้งงบประมาณ ตามเอกสาร หน้า ๔/๑๘ เงิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง โครงการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ตั้งไว้
๒๕,๐๐๐ บาท ขอเสนอแปรญั ต ติ เ พิ่ ม ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ๓๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากเป็นมติของที่ประชุมระดับอาเภอขอเพิ่มเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๕ เสียง
นายก
ตามเอกสาร หน้า ๑๐/๑๘ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ เช่ น น้ ายาต่ า งๆ ทรายอะเบท เวชภั ณ ฑ์ เคมี ภั ณ ฑ์ ฯลฯ
เนื่องจากทุกปีมีการตั้งงบประมาณตามโครงการนี้ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการกาจัด
ยุงลายมีการเบิกจ่ายจานวนสองครั้งต่อปี และต้องกันงบไว้สาหรับจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุ นั ข บ้ า อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น ผมจึ ง ขอแปรญั ต ติ เ พิ่ ม จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธานสภา- ๓.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้น
- บ้านนาคอย หมูที่ ๕ จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
- บ้านหนองย่างชิ้น หมูที่ ๗ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ท่าน ส.อบต.กฤตยชญ์ พลโลก ขอเสนอแปรญัตติยกเลิกโครงการนี้ ขอเชิญท่าน
ส.อบต.กฤตยชญ์ พลโลก อภิปราย
นายกฤตยชญ์- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเอกสาร หน้า ๑๔/๑๘
ตามที่ฝ่ายบริหารได้ตั้งเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
- บ้านนาคอย หมูที่ ๕ จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
- บ้านหนองย่างชิ้น หมูที่ ๗ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
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การขยายไฟฟ้าแรงต่า เป็นการขยายไฟฟ้าในถนนที่ก่อสร้า งใหม่ซึ่งไม่มีบ้านเรือนของราษฎร
อาศัยอยู่ ผมจึ งขอเสนอแปรญัตติยกเลิ กโครงการนี้ เพื่อนางบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นที่
จาเป็น
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธานสภา - ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕. เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาว
ระยะทางรวม ๖๑ เมตร ตั้งไว้ ๘๕,๔๐๐ บาท ส.อบต.มะลิศรี บางศิริ ได้ยื่นเสนอคาแปรญัตติ
ยกเลิกโครงการนี้ทั้งหมด ขอเชิญ ส.อบต.มะลิศรี บางศิริ อภิปราย
นางมะลิศรี- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเอกสาร หน้า ๑๕/๑๘ โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕. เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาวระยะทางรวม ๖๑
เมตรตั้งไว้ ๘๕,๔๐๐ บาท เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่มีความยาวระยะสั้น ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมในหมู่บ้านได้ ดังนั้นจึงขอยื่นเสนอคาแปรญัตติยกเลิกโครงการนี้ทั้งหมด เพื่อนา
งบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นที่จาเป็น
ประธานสภา- ๕. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเรณูนคร เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทา
เรื อไฟ อ าเภอเรณู น คร ตั้ ง ไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คณะบริ ห ารเป็น ผู้ เสนอขอแปรญั ต ติเ พิ่ ม
งบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญทางคณะบริหารชี้แจง
เหตุผลครับ
นายก ตามเอกสาร หน้า ๑๖/๑๘ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเรณูนคร เพื่อใช้จ่ ายในการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการจัดทาเรือไฟ อาเภอเรณูนคร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คณะบริหารเป็นผู้
เสนอขอแปรญั ต ติเ พิ่ มงบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ น ๕๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากงบประมาณไม่พอจ่ายและเป็นมติของที่ประชุมระดับอาเภอขอเพิ่มเงินอุดหนุนโครงการ
ดังกล่าว
มติที่ประชุม – เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธานสภา- ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว
ระยะทาง ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท ส.อบต.เพ็ญศรี พลชา เป็น
ผู้เสนอคาแปรญัตติปรับเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญ ส.อบต.เพ็ญศรี พลชา เป็นผู้ชี้แจง
เหตุผลครับ
นางเพ็ญศรี- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ตามเอกสารหน้า๑๖/๑๘
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาวระยะทาง
๔๕ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท ดิฉันขอเสนอคาแปรญัตติปรับเพิ่ม
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๕
เชื่อมหมู่ที่ ๑ ประชาชนใช้สัญจรเป็นจานวนมาก ช่วงนี้หน้าฝนทาให้ทราบถึงปัญหาการ
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คมนาคมไม่สะดวก ดังนั้นดิฉันจึงขอเพิ่มงบประมาณในโครงการนี้เพื่อให้ได้ถนนที่มีระยะทาง
ยาวขึ้น โดยโยกงบประมาณมาจาก โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕
จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นเป็นผู้รับรอง
มติที่ประชุม – เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธานสภา - ๗. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ตั้งไว้
๕๐๐,๐๐๐ บาท รองประธานสภาเป็นผู้เสนอคาแปรญัตติ ปรับลดงบประมาณลง ๔๐๐,๐๐๐
บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ ๔ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รอง
ประธานสภาเป็นผู้เสนอคาแปรญัตติ ขอยกเลิกโครงการนี้ ขอเชิญท่านรองประธานสภาเป็นผู้
ชี้แจงครับ
นางสาราญ- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเอกสารหน้า ๑๗/๑๘
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ขนาดกว้าง ๑๒
เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะเป็นการตั้ง
งบประมาณไว้มากเกินไป ดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอคาแปรญัตติ ปรับลดงบประมาณลง ๔๐๐,๐๐๐
บาท คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
นางสาราญ- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเอกสารหน้า ๑๗/๑๘
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ ๔ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๘ เมตร ตั้ง
ไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดิฉนั เสนอคาแปรญัตติ ขอยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจากอาคาร
เอนกประสงค์ หมูที่ ๔ ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งและหมู่บ้านสามารถ
ใช้งบประมาณหน่วยงานอื่นได้
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๕ เสียง
นางสาราญ – เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติเห็นชอบตามที่ดิฉันเสนอคาแปรญัตติไปแล้วนั้น ดินฉันขอเสนอตั้งโครงการใหม่ โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นเป็นผู้รับรอง คือ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักสาเร็จรูป หมู่ที่ ๔ ความยาว ๒๘๐ เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหตุผล
เพราะช่วงนี้หน้าฝนราษฎร หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๔ ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้าท่วมขัง
เนื่องจากการก่อสร้างบ้านเรือน การถมที่ดิน ตันทางน้า ทาให้น้าท่วมขังทั้งบ้านเรือนและพื้นที่
ทางการเกษตรของราษฎร จาเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
มติที่ประชุม – เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธานสภา ๙. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๖ เมตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส.อบต.นออินทร์ ยะสะกะ เป็นผู้เสนอคาแปรญัตติ
ขอยกเลิกโครงการนี้ ขอเชิญท่าน ส.อบต.นออินทร์ ยะสะกะ เป็นผู้ชี้แจงเหตุผล
นายนออินทร์- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเอกสารหน้า ๑๗/๑๘
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โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ ๘ ขนาดกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๖ เมตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมขอผู้เสนอคาแปรญัตติ ขอยกเลิกโครงการนี้เหตุผล
เพราะอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ อยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
มติที่ประชุม – เห็นชอบ ๑๕ เสียง
นายนออินทร์- และผมขอเสนอแปรญัตติตั้งเป็นโครงการใหม่ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
บาท เหตุผลเพื่อความสะดวกของราษฎรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมา
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นเป็นผู้รับรอง
มติที่ประชุม- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธานสภา- ๑๐. โครงการน้าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ส.อบต.มะลิศรี บางศิริ เป็นผู้เสนอคาแปรญัตติ ขอปรับลด
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญ ส.อบต.มะลิศรี บางศิริ เป็นผู้
ชี้แจงเหตุผล
นางมะลิศรี- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเอกสารหน้า ๑๗/๑๘ โครงการ
น้าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉัน
ขอเสนอคาแปรญัตติ ขอปรับลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลื อ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพราะเป็นการตั้งงบประมาณไว้มากเกินไป โครงการนาร่องควรเริ่มต้นด้วยงบประมาณจานวน
น้อยเพื่อลดความเสี่ยง
มติที่ประชุม- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
นางมะลิศรี- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอญัตติตั้งโครงการใหม่
คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของ
ราษฎร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นเป็นผู้รับรอง
มติที่ประชุม- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
นายประหยัด- เรียนคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตอนนี้ในร่างข้อบัญญัติมีเงิน
คงเหลื อ ๒๓๐,๐๐๐ บาท ตามที่ทาง อบต.ได้ก่อสร้างคลองไส้ ไก่ไปแล้ ว โดยมีราษฎรรั บ
ผลประโยชน์ มี ม. ๔,๒.๗,๘ แต่ ไ ม่ มี ป ระตู ร ะบายน้ าเข้ า แปลงการเกษตรซึ่ ง ราษฎรยั ง ใช้
ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่เต็มที่ ดังนั้นผมจึงขอตั้งโครงการใหม่ คือโครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้า ม.๒ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้นเป็นผู้รับรองครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๕ เสียง
นายกเนื่องจากผมได้รับหนังสือด่วนจากทางอาเภอ เดือนตุลาคมรัฐบาลได้ประกาศกาหนดให้มี
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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ดังนั้นส่วนราชการ
ในส่วนภูมิภาคจะต้องสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันให้สมพระเกียรติ ทางอาเภอจึงขอสนับสนุน
งบประมาณจาก อปท. แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอตั้งโครงการใหม่ คือ โครงการ
สนับสนุนการสร้างซุ้มดอกไม้จันทน์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๕ เสียง
นายกเนื่องจากยังมีงบประมาณเหลือ ผมขอตั้งเพิ่มโครงการใหม่อีก ๒ โครงการ คือ
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ เนื่องจาก อบต.ได้รับ
งบประมาณจากกรมมาสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ ดังนั้นเพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
น่าอยู่ ผมจึงขอเสนอตั้งโครงการใหม่ คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
เจริญ งบประมาณ ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการก่อสร้ างถนนบริเวณทางเข้าหน้าศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ เพื่อให้ความ
สะดวกแก่ผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลาน ดังนั้น ผมจึงขอเสนอตั้งโครงการใหม่ คือโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
บาท
มติที่ประชุม – เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธาน เมื่อมีการแปรญัตติครบทุกคนแล้วปรากกว่ายังมีเงินงบประมาณคงเหลือ ๑๐,๔๐๐ บาท
ขอเชิญทางคณะบริหารพิจารณา
นายกผมขอเสนอนาไปเพิ่มในแผนงานงบกลาง เงินสารองจ่าย ตั้งไว้ ๒๒๒,๙๙๔ บาท ตั้งเพิ่ม
๑๐,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๓,๓๙๔ บาท
มติที่ประชุม – เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ประธานสภา - เรียนคณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติและได้รายงานผลการประชุมให้สภา ฯ ทราบไปแล้วนั้น ซึ่งได้มผี ู้บริหาร
ท้องถิ่น และมีสมาชิกสภาฯ ได้ยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ รายละเอียดตามที่กล่าวมานั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ เห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอมาในที่ประชุม
ในวาระนี้ โปรดยกมือ
มติที่ประชุมสภา – เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย ผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐
น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น สาหรับวันนี้ขอปิดประชุมแต่
เพียงแค่นี้
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
( ลงชื่อ )

รังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
ผู้บันทึกการประชุม
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ

สุวิทย์ อรรคศรีวร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

( ลงชื่อ )

ชาญชัย พลโลก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายชาญชัย พลโลก )
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ)

สุนทร โกพล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุนทร โกพล )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )

รัชนี แสนเยีย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางรัชนี แสนเยีย )
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

