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 รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน้อย 
สมัยสามญั  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  ประจ าป ี 2565 

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุน้อย 

__________________ 
 
 

ผูม้าประชมุ 
 

1. นายจ าเนียร   จุย้จันทึก  ประธานสภาฯ 
2. นายอนุชัย  บญุจนัทึก  รองประธานสภาฯ  
3. นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก เลขานุการสภาฯ 
4. นายลาศรี  รั้งจนัทึก  ส.อบต. ม.1 
5. นายคนงึ  กองจนัทึก  ส.อบต. ม.2 
6. นายวิชานนท์  ชยัแก้ว  ส.อบต. ม.3 
7. นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก  ส.อบต. ม.4 
8. นายวินยั  หล  าจนัทึก  ส.อบต. ม.5 
9. นางสจุิตราภา  เสริฐจันทึก ส.อบต. ม.7 
10. นายมนญู  มาวขุนทด  ส.อบต. ม.8 
11. นางดารุณ ี  สมพงษ์  ส.อบต. ม.9 
12. นายประจวบ  สารจันทึก  ส.อบต. ม.10 
13. นายชัยวัฒน ์ ซอสูงเนิน  ส.อบต. ม.12 
14. นางอ้อย  หรั นจันทึก    ส.อบต. ม.13 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
2. นายช านิ  โคกศรีเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
3. นายจรูญ  กิจจันทึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
4. นายพงษ์ศักดิ ์ พรมพันธ์ใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
5. นางสาวสมนึก  นงค์สงูเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
6. นายสาโรช  เรืองจันทึก  ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  เมื อที ประชุมมาครบองค์ประชุม  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเข้าห้องประชุม  โดยมี
ผู้มาประชุม  จ านวน  14  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  14  ท่าน  เป็นอันครบองค์ประชุม  และ
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จุดธูปเทียน , กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย  สวดอิติปิโส  
1 จบ  นั งสมาธิ  5  นาที (พร้อมกัน)  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

      1.1  ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
 

   เมื อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย คร้ังแรก เมื อวันที  30 
ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที  3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ก าหนด 15  วัน  นับแต่วันที  1 - 15  สิงหาคม พ.ศ. 
2565  
   อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ มเติมถึง  (ฉบับที  7 ) 
พ.ศ. 2562 และข้อ  22   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง ฉบับที  2 พ.ศ.2554   
   จงึขอเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามญั สมัยที 3 
คร้ังที  2 ประจ าปี 2565 ในวันที  15  สงิหาคม พ.ศ.2565  ตามประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลกุดน้อย  สมยัสามญั   สมัยแรก ประจ าป ี
2565  เมื อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  จะพจิารณาตามระเบยีบวาระต่อไป
ครับ   

      
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  

 สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ     ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที ยัง

ไม่สมบูรณ์  หรือต้องการแก้ไข  ท่านสมาชิกสภาฯ   สามารถอภิปรายแก้ไข
รายงานการประชุมได้ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที  14-15 
ช่วงการลงมติที ประชุมในวงเล็บ (นายคนึง กองจันทึก ประธานสภาฯ)  แก้ไขเป็น  
(นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ)  ครับ 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ    ท่านต้องการอภิปรายแก้ไขเพิ มเติมหรือไม่ครับ    ถ้าไม่มี   
    ผมขอมติที ประชุมตามที ท่านสมาชิกสภาฯ  อภิปรายแก้ไข โดยนายชัยวัฒน์  
ซอสูงเนิน ขอแก้ไขใน หน้าที   14 -15 ช่วงการลงมติที ประชุมในวงเล็บ (นาย
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คนึง กองจันทึก ประธานสภาฯ)  แก้ไขเป็น  (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธาน
สภาฯ)   
    ขอมติเห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
น้อย   สมัยสามัญ  สมัยที  3 คร้ังที  1 ประจ าปี 2565 เมื อวันที  1 สิงหาคม  
2565  ตามที ได้แก้ไขครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี  

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่ม-ี 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  ญัตติเพื่อพิจารณา 
     5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  

2566 วาระที่สอง  ข้ันแปรญัตต ิ
ประธานสภาฯ     ในการประชุมคร้ังที ผ่านมา วันที   1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สมัยสามัญ สมัยที  

3 คร้ังที  1 ซึ งสภาฯ ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.   2566  มีมติที ประชุม   เห็นชอบ    จ านวน  13  เสียง , 
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง,งดออกเสียง  จ านวน  1 เสียง (ประธานสภาฯ)  
    ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน   5  ท่าน  และได้ก าหนด
ระยะเวลาการยื นเสนอขอแปรญัตติ วันที   3 - 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 
08.30- 16.30 น.  รวมจ านวนไม่น้อยกว่า  24  ชั วโมง  ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  วันที  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. ณ 
ห้ อ งป ระ ชุ มส ภ าอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล กุ ด น้ อ ย   ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
ถึงฉบับที  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)   
    ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที สอง   ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อ เฉพาะที มีการแปรญัตติหรือที คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที 
ประชุม สภาท้องถิ นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื น  
    ถ้าที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี ยนแปลงมตินั้น
อีก  
    ถ้าข้อความในข้อใด  ที ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน  หรือบกพร่องในสาระส าคัญ 
ที ประชุมสภาท้องถิ นจะลงมติ  ให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื อง
ใหม่ขึ้นอีกในกรณีที มีมติส่งปัญหาไป  ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
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ขัดข้องที จะพิจารณาข้ออื นๆ ต่อไป สภาท้องถิ นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบญัญัติก็ได้  
    ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง  ตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที  ประชุมสภาท้องถิ นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
    เมื อคณะกรรมการแปรญัตติ   ได้ยื นรายงานการพิจารณาข้อที ได้ระงับไว้นั้น
ตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ นไม่น้อย กว่ายี สิบสี ชั วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน  
   ในการประชุมต่อวาระที สอง  ให้ที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติเฉพาะข้อที ได้ระงับ
ไว้เท่านั้น 
 

     เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ   แจง้บันทึกรายงานการประชุมให้ที 
ประชุมสภาฯ ทราบครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

     เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมนายคนึง กองจันทึก  ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ    ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 คร้ังที  2/2565 เมื อ
วันที   8  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย  มีรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  7  ท่าน  ดังนี้  
 

  ผู้มาประชุม 
        1.  นายคนงึ  กองจนัทึก         ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
        2   นายอนุชัย  บุญจนัทึก        คณะกรรมการแปรญัตต ิ
        3.  นายชัยวัฒน ์ ซอสูงเนิน       คณะกรรมการแปรญัตต ิ
        4.  นางสุจติราภา  เสริฐจันทึก    คณะกรรมการแปรญัตต ิ
        5.  นายวีระพงษ์  ภูจนัทึก         เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

  ผู้เขา้ร่วมประชุม 
        1.  นายส่งดี  ใสจันทกึ             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
        2.  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  ส.อบต.กุดน้อย หมู่ที   11 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 ถึงเวลาประชุม  นายคนึง  กองจันทึก  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6  เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖6  และนายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย
เข้าห้องประชุม       เมื อครบองค์ประชุมจึงเริ มด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๑      เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นายคนึง  กองจันทึก       ตามที สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้มี  
ประธาน ฯ                    มติที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
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                                ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต ากุดน้อย  
                                สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที  3  คร้ังที   ๑  ประจ าปี 
                              พ.ศ. 2565 เมื อวันที  1 สิงหาคม 2565 ก าหนดยื น
เสนอ 
                            ค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ภาย 
                            ในวันที   3-5 สิงหาคม  2565 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
                            ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเป็น 
                            เวลา  ๓  วัน  และเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
                            ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที    8  สิงหาคม  
                             2565  เวลา 09.30  น.  โดยได้เชิญนายกองค์การ
บริหาร 
                            ส่วนต าบลกุดน้อยเข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ 
มตทิีป่ระชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒        เรือ่ง รับรองรายงานการประชุม 
มตทิีป่ระชุม           รบัรอง (คร้ังที  ๑  เมื อวันที  1 สงิหาคม 2565 ) 
         
ระเบียบวาระที่  ๓        เรือ่งเสนอเพื่อพิจารณา 
                                   ๓.๑  เรื่อง  การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                            งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
นายคนงึ  กองจนัทึก        ตามมติที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธาน ฯ                  กุดน้อยก าหนดให้ยื นเสนอค าแปรญัตติ  ต่อประธาน 
                                คณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในวันที  3-5 สงิหาคม  
                                2565  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม 
                                สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เป็นเวลา ๓วัน 
                                ซึ งไม่น้อยกว่ายี สิบสี ชั วโมงนั้นไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตต ิ
                                ร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                พ.ศ. ๒๕๖6 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ มเติม  ในตอนใดหรือ 
                                ขอ้ใด  จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัต ิ 
                                งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
                                ได้พิจารณาญัตติ   
นายชัยวัฒน ์ซอสงูเนิน        ผมนายชัยวัฒน ์ซอสงูเนิน คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
กรรมการแปรญัตติ          ผมเห็นว่าการตั้งงบประมาณ    ในร่างข้อบญัญัต ิ
                                งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖6   
                                มคีวามเหมาะสมดีแล้ว และงบประมาณในทุกกองเป็น 
                                ประโยชน ์  กับต าบลกุดน้อยทั้งสิ้น   จึงไม่มีการแก้ไข 
                                เพิ มเติมแต่อยา่งใดเห็นควรคงร่างเดิมไว ้ 
นางสจุิตราภา เสริฐจันทึก     ดิฉัน  นางสุจติราภา  เสริฐจันทึก  คณะกรรมการ 
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กรรมการแปรญัตติ          แปรญัตติฯ ดิฉันเห็นว่าการตั้งงบประมาณของผูบ้ริหาร 
                                 ได้เลง็เห็นความส าคัญ    ของการบริหารงานดา้นการ 
                                 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ของแต่ละหมู่บ้าน   เช่น  
                                 งบประมาณการก่อสร้างถนน    ซึ งผู้บริหาร   ไดต้ั้ง 
                                 งบประมาณไว้เพื อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้เกิด 
                                 แก้ไขปัญหาและให้เกิดประโยชน์สงูสุดกบัประชาชนทั้ง 
                                 1๔   หมู่บ้าน   และเพื อให้เกิดความคุ้มค่า    ขอเนน้ 
                                 ผู้บริหารโปรดใช้ทรัพยากร    ด้านงบประมาณให้เกิด 
                                 ความคุ้มค่า   และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
   

นายคนงึ  กองจนัทึก       ขอมติที ประชุมว่าเห็นควรคงร่างเดิมร่างข้อบญัญตั ิ
ประธาน ฯ                    งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
                                 ไวห้รือไม่ 
มตทิีป่ระชุม         ทีป่ระชุมมมีติเหน็ชอบเป็นเอกฉนัท์ จ านวน  5  
                                เสียง  คงร่างเดิมข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
                                ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6   
 

นายคนงึ  กองจนัทึก           เมื อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารา่งข้อบญัญัต ิ
                                 งบประมาณรายจา่ยประธาน ฯ ประจ าปีงบประมาณ  
                                 พ.ศ.  ๒๕๖6  แล้ว  ในล าดบัถัดไปก็จะต้องเสนอร่าง 
                                 ข้อบัญญัต ิฯ นั้นตามร่างเดิมพร้อมท้ังรายงานยื นต่อ 
                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเป็นไป 
                                 ตาม  ข้อ ๑๑๐ และ ข้อ  ๕๐  ของระเบยีบกระทรวง 
                                 มหาดไทย     วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิ น 
                                 พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ มเติมถงึ  (ฉบับที  7) พ.ศ.
2562  
                                 ต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องอื่น ๆ 
 

นายคนึง  กองจันทึก  มีเรื องอื นอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดประชุม ฯ  
ประธาน ฯ   
มติที่ประชุม -ไม่มี-  
 

ปิดประชุม   เวลา  10.30  น.  
 

     ล าดับต่อไปจึงน าเสนอร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖6  ล าดับต่อไปก็น าเสนอร่างข้อบัญญัติฯ  นั้นต่อ
ประธานสภาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ 50 และ  
ข้อ  110 
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ประธานสภาฯ     ตามที ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ    ได้แจ้งบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้คงร่างเดิม
ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีผู้ใด
มายื นเสนอค าแปรญัตติ   
    ขอมติที ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 วาระที สอง  ขั้นแปรญัตติ ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

     5.2   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 
วาระที่สาม  ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)    
    ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที สามไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที 
ประชุมสภาท้องถิ นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
    ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ หรือไม่     
    ตามระเบียบฯ  ที แจ้งไปข้างต้นมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื นหรือไม่ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติที ประชุมเห็นชอบ   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

ประธานสภาฯ     ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านที ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นที เรียบร้อยตาม
ระเบียบฯ  ครับ 

  

      5.3  ขออนมุัตแิกไ้ขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ 
 

    ต่อไปเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องแจ้งรายละเอียด
ครับ 
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นางสมนึก  ทุ่งกลาง 
รองปลัด  อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ให้ท่านเปิดเอกสารไปยัง
เอกสารหมายเลข  4  ประกอบได้เลยค่ะ   

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รายจ่ายค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ ง
สาธารณูปโภค   และได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจาก  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย
แล้ว เมื อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ             
สมัยที  3 คร้ังที  2 ประจ าปี 2564 เมื อวันที  13 สิงหาคม 2564 จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้ 
   1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที  2 
จ านวน 243,000 บาท  (สองแสนสี หมื นสามพันบาทถ้วน)  
    - เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที  2 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 79.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการและปรับแต่งสถานที เรียบร้อย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แบบเลขที  ทถ -5-301 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ล าดับที  11 
   2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  8 จ านวน 
307,000 บาท  (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
    - เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  8 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการปรับแต่งสถานที เรียบร้อย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แบบเลขที  ทถ -5-301 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 114 ล าดับที  61 
    ข้อเท็จจริง   ตามที โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านดังกล่าว  
เดิมก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แบบ
เลขที  ทถ-5-301 ซึ งเป็นแบบรางระบายน้ า คสล. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก เนื องจาก
การประมาณการตามแบบมาตรฐานฯ ดังกล่าวมีความคลาดเคลื อน จึงจ าเป็นต้อง
ปรับรูปแบบงานก่อสร้างใหม่ เพื อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยเปลี ยนเป็นแบบ
ฝารางระบายน้ า คสล. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รายจ่ายค่าที 
ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค จ านวน  2  
โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
   1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน รายจ่ายค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
กรวด หมู่ที  2 จ านวน 243,000 บาท (สองแสนสี หมื นสามพันบาทถ้วน)  
   รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
   -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้านวังกรวด    
หมู่ที  2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 79.00 เมตร 
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พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการและปรับแต่งสถานที เรียบร้อย 
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  แบบเลขที     
ทถ-5-301 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 
ล าดับที  11 
    รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที ขอแก้ไขเปลี ยนแปลง 
    -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้านวังกรวด   
หมู่ที  2 ขอบนอกกว้าง 0.50 เมตร ขอบในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 78.00 เมตร 
พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.38 เมตร  ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ต่อ  1  ฝาหรือมีพื้นที ก่อสร้าง  ไม่น้อยกว่า  39.00  ตารางเมตร  พร้อม                            
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดน้อย ก าหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ล าดับที  11 
    2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน รายจ่ายค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัว
สระ หมู่ที  8 จ านวน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
    รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
    -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน   บ้านหัวสระ   
หมู่ที  8 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการปรับแต่งสถานที เรียบร้อย ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แบบเลขที  ทถ-5-
301 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้า 114 
ล าดับที  61 
    รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที ขอแก้ไขเปลี ยนแปลง 
    -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  
8 ขอบนอกกว้าง 0.50 เมตร ขอบในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.38 เมตร  ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ต่อ  1  ฝา ห รือมีพื้ นที ก่อส ร้างไม่น้อยกว่า 60 .00 ตารางเมตร                            
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดน้อย ก าหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 114 ล าดับที  61 
    ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี ยนแปลง
งบประมาณ  
    ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 
    ข้อ 30  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที ได้กันเงินหรือ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
    จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
แก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ตามที เสนอมา 
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ประธานสภาฯ       ตามที เจ้าหน้าที ได้ช้ีแจงรายละเอียดไป  โดยกองช่างขออนุมัติเปลี ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  2  
โครงการ  
     1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที  2 
จ านวน 243,000 บาท   
     2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  8 
จ านวน 307,000 บาท  
     ท่านสมาชิกสภาฯ  สามารถพิจารณาและดูตามเอกสารประกอบได้ครับ   

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เนื องจากโครงการรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้าน
วังกรวด หมู่ที  2 ได้เคยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 และได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ น  และได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2564  อีกคร้ังเป็น
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณาด้วย
ครับ 

นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หัวสระ หมู่ที  8  ซึ งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน  เนื องจากน้ าท่วม
ถนน  อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ช่วยพิจารณาและฝากกองช่างช่วยรีบ
ด าเนินการด้วยครับ 

ประธานสภาฯ      ตอนนี้อยู่ ในระเบียบวาระที  5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  มีท่านใดต้องการ
อภิปรายเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติที ประชุมเห็นชอบ   ระเบี ยบวาระที  5 .3   ขออนุมัติ แก้ ไข
เปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
จ านวน 2 โครงการ  ดังนี้   
     1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที  2 
จ านวน 243,000 บาท                
     2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  8 
จ านวน 307,000 บาท                

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน   1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

     5.4  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธานสภาฯ     ต่อไป  การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องแจ้ง
รายละเอียดครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานงานไฟฟ้ าถนน รายจ่ ายค่ าที ดินและสิ งก่อส ร้าง ประเภทรายจ่ าย                   
ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค และได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยแล้ว เมื อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที  3 คร้ังที  2 ประจ าปี 2564 เมื อวันที  13 
สิงหาคม 2563 นั้น 

ข้อเท็จจริง  ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน   แต่ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามงบประมาณ
ที ตั้งไว้ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที  2 
จ านวน 243,000 บาท (สองแสนสี หมื นสามพันบาทถ้วน) 

2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  8 
จ านวน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หนองสลักได-ไก่เส่า หมู่ที  4 
จ านวน 540,000 บาท (ห้าแสนสี หมื นบาทถ้วน)  
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ งแก้ไขเพิ มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น (ฉบับที  4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง กรณีเมื อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ งปี  ต่อ
สภาท้องถิ น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี ยนแปลงรายการดังกล่าวที ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ งปี   ต่อสภาท้องถิ น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที ได้รับอนุมัติให้กัน
เงินไว้ 
    จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามที เสนอมา 

ประธานสภาฯ       ตามที เจ้าหน้าที ได้แจ้งรายละเอียดไป  การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
จ านวน  3  โครงการ ดังนี้ 
     1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที  2 
จ านวน 243,000 บาท  
     2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  8 
จ านวน  307,000 บาท  
     3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หนองสลักได-ไก่เส่า หมู่ที  4 
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จ านวน 540,000 บาท 
    ท่านสมาชิกสภาฯ  สามารถพิจารณาและดูตามเอกสารประกอบได้ครับ   

นายวีระพงษ์  ภูจันทึก 
ส.อบต.ม.4 

   เรียนท่านประธานสภาฯ  เนื องจากถนนบ้านหนองสลักไดเกิดพังเสียหายท าให้
ชาวบ้านที สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน  อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ช่วย
พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ    ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระที  5.4 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีท่านใด
ต้องการอภิปรายเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติที ประชุมเห็นชอบ ระเบียบวาระที   5.4  ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  จ านวน  3  โครงการ  ดังนี้ 
     1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที  2 
จ านวน 243,000 บาท  
     2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที  8 
จ านวน  307,000 บาท  
     3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หนองสลักได-ไก่เส่า หมู่ที  4 
จ านวน 540,000 บาท  

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

      5.5  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ 
 

    ต่อไปเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องแจ้งรายละเอียด
ครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ตั้ ง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตั้งไว้ 5,900 
บาท 
    ข้อเท็จจริง  ตามที ค าช้ีแจงงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไป
เกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
ส านักงาน โครงการตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์               
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 แต่
เนื องจากกองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณได้จัดท าบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ท าให้คุณลักษณะพื้นฐาน                 
ที ก าหนดไว้เดิมเปลี ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจง
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งบประมาณ  
    ระเบียบ/กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี ยนแปลงงบประมาณ  
    ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 
    ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  ดังนั้น เพื อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงขอให้ท่านได้โปรดน าเสนอต่อที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย เพื อขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ดังนี้ 
    1. ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน ตั้งไว้ 5,900 บาท 
    รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,900 บาท 
    - เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

    -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที  179 ล าดับที  
51 
    (กองช่าง) 
    รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที่ขอแก้ไข 
    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,700 บาท 
     -เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

      -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที  179 ล าดับที  
51 
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      (กองช่าง) 
    จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
แก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
65 ตามรายการข้างต้น 

ประธานสภาฯ      ตอนนี้อยู่ ในระเบียบวาระที  5.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 มีท่านใดต้องการ
อภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติที ประชุมเห็นชอบ   ระเบียบวาระที   5 .5  ขออนุมัติแก้ ไข
เปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
จ านวน  1  รายการ    คือ  ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

      5.6  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ 
 

    ต่อไปเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องแจ้งรายละเอียด
ครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานงานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้างสิ งสาธารณูปการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
    1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที  1 
จ านวน 330,000 บาท  (สามแสนสามหมื นบาทถ้วน)  

-  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที  1 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร และด าเนินการร้ือ
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. แบบเลขที  ทถ-5-301  

-  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  9 ล าดับที  1 

 (กองช่าง) 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที  9 

จ านวน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื นบาทถ้วน) 
-  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที  9 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร และด าเนินการร้ือ
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ถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. แบบเลขที  ทถ-5-301  

-  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  22  ล าดับที  65 

 (กองช่าง) 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที  14 

จ านวน 330,000 บาท   (สามแสนสามหมื นบาทถ้วน) 
-  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน   บ้านบ่อทอง   

หมู่ที  14 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 108.00 เมตร และ
ด าเนินการร้ือถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. แบบเลขที  ทถ-5-301  

-  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  46 ล าดับที  189 

(กองช่าง) 
    ข้อเท็จจริง  ตามที โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านดังกล่าว เดิม
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แบบเลขที  
ทถ-5-301 ซึ งเป็นแบบรางระบายน้ า คสล. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก เนื องจากการ
ประมาณการตามแบบมาตรฐานฯ ดังกล่าวมีความคลาดเคลื อน จึงจ าเป็นต้องปรับ
รูปแบบงานก่อสร้างใหม่ เพื อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยเปลี ยนเป็นแบบฝา
รางระบายน้ า คสล. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงมีความประสงค์
ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที 
ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปการ  จ านวน 3 
โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
   1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที  1 
จ านวน 330,000 บาท  (สามแสนสามหมื นบาทถ้วน) 
   รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
    -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน   บ้านกุดน้อย หมู่ที  1 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร และด าเนินการร้ือ
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. แบบเลขที  ทถ-5-301  
    -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 
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    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  9 ล าดับที  1 
    (กองช่าง) 
    รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที ขอแก้ไขเปลี ยนแปลง 
    -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที  1 ขอบ
นอกกว้าง 0.50 เมตร ขอบในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 112.00 เมตร พร้อมฝา
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ต่อ 1 
ฝา หรือมีพื้นที ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบ อบต.กุดน้อย ก าหนด  
    -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  9 ล าดับที  1 
     (กองช่าง) 
     1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที  9 
จ านวน 330,000 บาท  (สามแสนสามหมื นบาทถ้วน) 
     รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
     -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่
ที  9 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร และ
ด าเนินการร้ือถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบ
มาตรฐาน               งานทางส าหรับ อปท. แบบเลขที  ทถ-5-301  
    -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  22 ล าดับที  65 
     (กองช่าง) 
     รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที ขอแก้ไขเปลี ยนแปลง 
      - เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี 
หมู่ที  9 ขอบนอกกว้าง 0.50 เมตร ขอบในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 120.00 
เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.38 เมตร  ยาว 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ต่อ 1 ฝา หรือมีพื้นที ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร                            
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดน้อย ก าหนด  
    -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  22 ล าดับที  65 
     (กองช่าง) 
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     1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที  14 
จ านวน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื นบาทถ้วน) 
     รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
     -  เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที  
14 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 108.00 เมตร และ
ด าเนินการร้ือถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการเรียบร้อย ตามแบบ
มาตรฐาน               งานทางส าหรับ อปท. แบบเลขที  ทถ-5-301  
     -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที แก้ไขเพิ มเติม 
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข คร้ังที  
1/2564 หน้าที  46  ล าดับที  18 
      (กองช่าง) 
     รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณที ขอแก้ไขเปลี ยนแปลง 
     -   เพื อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน   บ้านบ่อทอง 
หมู่ที  14 ขอบนอกกว้าง 0.50 เมตร ขอบในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 122.00 
เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ต่อ1 ฝา หรือมีพื้นที ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 61.00 ตารางเมตร พร้อม                            
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดน้อย ก าหนด  
   -  เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที แก้ไขเพิ มเติม 
   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข คร้ังที  1/2564 
หน้าที  46  ล าดับที  189 
    (กองช่าง) 
    ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี ยนแปลงงบประมาณ  
    ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 
     จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
แก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
ตามที เสนอมา 

ประธานสภาฯ       ตามที เจ้าหน้าที ได้แจ้งรายละเอียดไป  ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ท่านสมาชิกสภาฯ  
สามารถพิจารณาและดูตามเอกสารประกอบได้ครับ   

นายลาศรี  ร้ังจันทึก 
ส.อบต.ม.1 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที ที เห็น
ความส าคัญในการพัฒนาต าบลกุดน้อยครับ 
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ประธานสภาฯ      ตอนนี้อยู่ ในระเบียบวาระที  5.6 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  มีท่านใดต้องการ
อภิปรายเพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติที ประชุมเห็นชอบ     ระเบียบวาระที   5.6  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
จ านวน 3  โครงการ  ดังนี้   
     1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที  1 
จ านวน 330,000 บาท                 
     2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที  9 
จ านวน 330,000 บาท               
     3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที  14 
จ านวน 330,000 บาท               

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

     5.7  ขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565  กรณียังมิไดก้่อหนีผ้กูพัน 

ประธานสภาฯ     การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เชิญเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 รายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที ดินและสิ งก่อสร้าง และได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยสามัญ สมัยที  2  คร้ังที  1 ประจ าปี 
2565 เมื อวันที  13 มิถุนายน 2565 นั้น 
    ข้อเท็จจริง เนื องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ยังมีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและสิ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยจึงขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ดังนี้      
        1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 3 โครงการ  ดังนี้ 
         1.  เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  2,500  บาท 
         2. เก้าอ้ีส านักงานส าหรับผู้อ านวยการ  จ านวน  5,000  บาท 
         3. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน  5,900  บาท 
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     2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 

          1. เครื องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  จ านวน  7,500  บาท 
         2. เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน  6,300  บาท 
    3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 13 
โครงการ ดังนี้ 
        1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านไก่เส่า 
หมู่ที  10  จ านวน  330,000  บาท 
        2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บ้าน  บ้านวังกรวด 
หมู่ที  2  จ านวน  350,000  บาท 
         3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้าน  หัวสระ-ปรางค์เก่า-
ดอนมะนาว หมู่ที  7, 13  จ านวน  600,000  บาท 
         4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กุดเต่างับ - ไก่เส่า หมู่ที  3 จ านวน  
400,000 บาท 
         5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที  11 สายติดวัดถึง
บ้านหนองสลักได  จ านวน  500,000  บาท 
         6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะพานหงส์ หมู่ที  12 จ านวน  
330,000  บาท 
         7.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที  1
จ านวน  330,000  บาท 
         8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที  9  
จ านวน  330,000  บาท 
         9.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง  หมู่ที  14  
จ านวน  330,000  บาท 
         10. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน   บ้านดอนนกเขา  
หมู่ที  5  จ านวน  330,000  บาท 
         11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโนนเสลา -สีคิ้ว หมู่ที  6 จ านวน  
500,000  บาท 
         12. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน   บ้าน
ดอนมะนาว หมู่ที  7  จ านวน  400,000  บาท 
         13. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบ้าน
หนองสลักได หมู่ที  4  จ านวน  150,000  บาท 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
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เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ ง “ในกรณีที มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและสิ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ งปี” 
    จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย กัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ตามที เสนอมา 

ประธานสภาฯ       ตามที เจ้าหน้าที ได้แจ้งรายละเอียดไป  ท่านสมาชิกสภาฯ  สามารถพิจารณา
และดูตามเอกสารประกอบและอภิปรายสอบถามได้ครับ   

ประธานสภาฯ      ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระที  5.7 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  มีท่านใดต้องการอภิปราย
เพิ มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ผมขอมติที ประชุมเห็นชอบ    ระเบียบวาระที   5.7  ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 3 โครงการ  ดังนี้ 
         1. เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  2,500  บาท 
         2. เก้าอ้ีส านักงานส าหรับผู้อ านวยการ  จ านวน  5,000  บาท 
         3. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน  5,900  บาท 
     2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
         1. เครื องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  จ านวน  7,500  บาท 
         2. เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน  6,300  บาท 
    3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 13 
โครงการ ดังนี้ 
        1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านไก่เส่า 
หมู่ที  10  จ านวน  330,000  บาท 
        2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บ้าน  บ้านวังกรวด 
หมู่ที  2  จ านวน  350,000  บาท 
         3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหมู่บ้าน  หัวสระ-ปรางค์เก่า-
ดอนมะนาว หมู่ที  7, 13  จ านวน  600,000  บาท 
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         4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กุดเต่างับ - ไก่เส่า หมู่ที  3 จ านวน  
400,000 บาท 
 
         5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที  11 สายติดวัดถึง
บ้านหนองสลักได  จ านวน  500,000  บาท 
         6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะพานหงส์ หมู่ที  12 จ านวน  
330,000  บาท 
         7.  รงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้านกุดน้อย หมู่ที  1
จ านวน  330,000  บาท 
         8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที  9  
จ านวน  330,000  บาท 
         9.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง  หมู่ที  14  
จ านวน  330,000  บาท 
         10. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน   บ้านดอนนกเขา  
หมู่ที  5  จ านวน  330,000  บาท 
         11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโนนเสลา-สีคิ้ว หมู่ที  6 จ านวน  
500,000  บาท 
         12. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน   บ้าน
ดอนมะนาว หมู่ที  7  จ านวน  400,000  บาท 
         13. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบ้าน
หนองสลักได หมู่ที  4  จ านวน  150,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
       งดออกเสีย จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจนัทึก ประธานสภาฯ) 

  

ระเบียบวาระที  6     เรื่องอื่นๆ    

ประธานสภาฯ      เข้าสู่ระเบียบวาระอื นๆ    สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพื อสอบถามใน
เรื องอื นๆ  เชิญได้เลยครับ 

นายวินัย  หล  าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  รางระบายน้ า หมู่ที   5  ที ช ารุดถ้าต้องการน าปูนมา
เทเพื อแก้ไขปัญหาไปก่อนจะได้หรือไม่ครับ 

นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กรณีการซ่อมแซมต่างๆ  ผมได้หารือกับกองช่างไว้
ในเบื้องต้นแล้ว  ในตอนนี้ทางกองช่างได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
บ้านบ่อทองไปดอนมะนาว  และผมจะเชิญท่านมาหารือกันตามค าร้องที ได้ยื นมา
ตามล าดับและจะด าเนินการซ่อมแซม  ในกรณีหมู่ที   5  เรื องรางระบายน้ าผม
อยากให้ช่างออกไปดูก่อนถ้าด าเนินการเองอาจไม่ตรงตามแบบและอาจเป็น
อันตรายได้  และในวันที   20  สิงหาคม  นี้จะมีการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
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ภายในชุมชนต าบลกุดน้อย จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
กันครับ 
 

นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก 
ส.อบต.ม.7 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ถนนสามแยกสายบ่อทองไปบ้านดอนมะนาวจะ
ด าเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กรณีถนนเส้นในเบื้องต้นจะด าเนินการลงหินคลุกให้
ก่อนครับ   

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอสอบถามเรื องแผนการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  
เรื องยางมะตอย  เรื องการซ่อมแซมถนนหินคลุก  และเรื องโรงสูบน้ า  ซึ งได้เขียน
ค าร้องมาแล้วแต่ยังไม่มีการด าเนินการ  จึงอยากให้ช่วยติดตามด้วยครับ 

นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องการด าเนินการต่างต้องมาวางแผนกันใหม่  
เนื องจากโครงการตามปีงบประมาณก็ยังคงอีกหลายโครงการ  และค าร้องตามที 
ท่านได้เขียนมาก็มากพอสมควร  ตอนนี้ก าลังพยายามด าเนินการเพื อให้เป็น
ปัจจุบันให้มากที สุด ซึ งที ผมได้แจ้งไว้เบื้องต้นอาจต้องหารือเพื อวางแผนในการ
ด าเนินการโครงการและซ่อมแซมกันก่อนครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องการซ่อมแซมไฟฟ้าเราพยายามด าเนินการ
ตามล าดับค าร้อง  แต่เนื องด้วยกองช่างต้องด าเนินการโครงการอื นๆ  และฝนตก
ท าให้ไม่สามารถไปด าเนินการทุกวันได้  แต่ก็พยายามด าเนินการให้เป็นไป
ตามล าดับให้มากที สุดครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  พรมพันธ์ใจ 
เลขานุการนายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เนื องจากในหลายหมู่บ้านมีโครงการเดิมเป็นถนน
ลูกรัง  ถ้าในแผนพัฒนาไม่มีโครงการถนนลูกรังสามารถด าเนินการเป็นถนนหิน
คลุกได้หรือไม่ครับ 
    ผมขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ  น ารายชื อของท่านเป็นคณะกรรมการผ้าป่า  
เนื องจากโรงเรียนบ้านกุดน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและครูอัตราจ้างจะหมด
สัญญาในเดือนกันยายนนี้  และได้หารือกันว่าจะตั้งกองผ้าป่าเพื อหาเงินจ้างครู
อัตราจ้างต่อครับ 

นายวิชานนท์  ชัยแก้ว 
ส.อบต.ม.3 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื องถนนลูกรังกับถนนหินคลุกสามารถด าเนินการ
ได้หรือไม่ครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

    เรียนท่านประธานสภาฯ การด าเนนิการโครงการต้องมีโครงการในแผนพัฒนา 
ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื องถนน  คสล.  ซึ งพื้นที ถนน
ค่อนข้างต  าและท าให้น้ าลน้บริเวณถนนจะสามารถด าเนินการเทปูนทับถนนหรือ
ด าเนินการได้อยา่งไรครับ 

นายสาโรช  เรืองจันทึก 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

    เรียนท่านประธานสภาฯ การด าเนนิการเรื องถนนคอนกรีต  ต้องเปน็งาน
ก่อสร้างทัง้หมดและต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ นครับ 

ประธานสภาฯ      ผมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว  มีท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  

 




