-สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖2
ครั้งที่ 1
วันที่ ๑9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
-------------------------------------------------1. ผู้มาประชุม 29 คน (รวมเลขาฯ) 2. ผู้ขาดประชุม - คน
3. ผู้ลาประชุม 1 คน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน
5. ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - คน
1. ผู้มาประชุม
1. นายปั่น ฝ่ายกลาง
๒. นายสมหมาย เวสันเทียะ
4. นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
๔. นายนาค พลัดกลาง
๕. นายช้อย หันสันเทียะ
๖. นางจวง ฝ่ายกลาง
๗. นายสงบ เปลื้องกลาง
๘. นายสมชาติ เกิดกลาง
๙. นายพิมพ์ ดวงกลาง
๑๐. นายสว่าง กลีบกลาง
๑๑. นายฮิน จงย่อกลาง
๑๒. นายเฉลิม หวังหมู่กลาง
๑3. นายแย้ม ชอบมะลัง
14. นายประเทือง แจ้งโรจน์
15. นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร
16. นายมานพ แสพลกรัง
๑7. นายหม่าว อ่ำกลาง
18. นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง
19. นางหวอง หวังกลุ่มกลาง
๒0. นายอนันต์ กึ่งกลาง
๒1. นายมานะ เอกกลาง
๒2. นางฉลวย หวังฟังกลาง
๒3. นางพนอ กองเงินกลาง
๒4. นายสำอาง มุ่งเมืองกลาง
๒5. นายแขนง มุ่งแฝงกลาง
26. นายสังคม โทนหงส์ษา
27. นางรุ่งนภา สุพร
28. นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง
29. นายภัย เพียงขุนทด

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
/2. ผู้ขาดประชุม.....
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2. ผู้ขาดประชุม
- ไม่มี 3. ผู้ลาประชุม
1. นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

4. ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางดอกไม้ พากลาง
2. นายตุลชัย ดังกลาง
3. นายปภพ มุ่งแฝงกลาง
4. นางสายใย วัชรเมฆขลา
๕. นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ
๖. นางสาวขวัญจิต นิฤมล
๗. นายณัฐพงษ์ สุขกระโทก
8. นางวรพร อาชาไนย
9. นายธนะพงศ์ เกิดผล
10. นายนุกูล เหลาสา
11. นางสาวกลิ่นราตรี น้อยลา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

นายก อบต.ขามสะแกแสง
รองนายก อบต.ขามสะแกแสง
รองนายก อบต.ขามสะแกแสง
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

5. ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - คน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริห าร สมาชิกสภา พนักงานส่ว นตำบลและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงทุกท่านร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกัน
๒. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภา
อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 25๖2 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่
1๔ – ๒๘ สิงหาคม 25๖2 ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 25๖2
3. ตามที่ส ภา อบต. ขามสะแกแสง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่ น
(พ.ศ. 2561-2565) ในคราวประชุมสภา อบต. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บัดนี้ นายก อบต. ขาม
สะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แล้ว เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2562 และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้แก่หน่วยงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ
เรียบร้อยแล้ว
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4. นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) แล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และได้ ส่ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) ให้แก่หน่วยงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ
เรียบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่
1 ประจำปี พ.ศ. 25๖2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 25๖2
สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงในคราว
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 25๖2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.
25๖2 ครั้งที่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรอง หากท่านใดที่
จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อความใด ให้เสนอได้ เพื่อจักให้ท่านเลขานุการ
สภาฯ ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็น
การขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยก
มือขึ้น”

มติที่ประชุม

รับรอง 27 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2562)
ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้เสนอขอความเห็นชอบร่า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2562) เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข
การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2562)

นายก อบต.

มอบหมายรองปลัด อบต. ชี้แจง

รองปลัด อบต.

ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่
1/2562) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2562)
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริห ารส่วนตำบลขามสะแกแสง
ได้รับบันทึกข้อความจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง แจ้งว่า โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ถนนลาดยางสาย ทต. ขามสะแกแสงบ้านบุละกอ) เริ่มจากสุดเขตถนน คสล. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ไปทางทิศใต้ ถึงข้าง
บ้ า นนายชั ย วั ฒ น์ ทองร่ ม โพธิ ์ มี ข นาดความกว้ า ง 8.00 ม. ยาว 50.00 ม.
หนา 0.15 ม. โดยโครงการดังกล่ าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ปีงบประมาณ 2562 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3 กองช่างได้ดำเนินการสำรวจ เพื่อ
จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการจัดทำประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการหรือก่อสร้างได้ เนื่องจากแบบรูปรายการตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้
แต่ละช่วงของถนน คสล. ไม่เกิน 3.00 ม. จึงเห็นควรขยายผิวจราจรโครงการก่อสร้างถนน
คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 จากเดิมขนาดความกว้าง 8.00 ม. เปลี่ยนแปลงเป็น
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ความกว้าง 9.00 ม. ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงมีความประสงค์
จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้ถูกต้อง
ต่อไป
2. ด้ว ยองค์การบริห ารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้รับ หนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 5308.32/นส. 123 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แจ้งว่าโครงการ
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 เริ่มจากทางแยก
ข้างที่ดินนางศิริลักษณ์ วรากลาง ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขที่ 446 บ้านนาย
ศุภชัย จารึกกลาง โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 8 ได้ประมาณการระยะทางไว้ไม่
ตรงกั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น (พ.ศ. 2561-2565) จากเดิ ม ระยะทาง 194 เมตร
เปลี่ยนแปลงเป็น 190 เมตร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงมีความ
ประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ให้ถูกต้อง ต่อไป
3. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริห ารส่วนตำบลขามสะแกแสง
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแบบ ผ. 02 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายใน
หมู ่ บ ้ า นโนนหญ้ า คา หมู ่ ท ี ่ 7 เริ ่ ม จากข้ า งสระน้ ำ โคกหนองตะคร้ อ ไปทางทิ ศ ใต้
ถึงสามแยกที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 33 ปรากฏ
ว่ า การกำหนดทิ ศ ทางของโครงการก่ อ สร้ า งถนนหิ น คลุ ก ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง จากเดิ ม ทิ ศ ใต้
เปลี่ยนแปลงเป็นทิศตะวันตก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงมีความ
ประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ให้ถูกต้อง ต่อไป
4. โครงการขุดขยายสระน้ำติดลำห้วยโกรกตะโก ข้างประปาหมู่บ้านหนองมะค่า
หมู่ที่ 13 ปริมาตรดินขุด จำนวนไม่น้อยกว่า 4,833 ลบ.ม. โดยโครงการดังกล่าวได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ 2562 หน้าที่ 113
ลำดับที่ 60 กองช่างได้ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ปรากฏ
ว่า รายละเอียดโครงการขุดขยายสระน้ำติดลำห้วยโกรกตะโก ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการ
ขุดสระไม่มีสระน้ำเดิม จากเดิม ขุดขยายสระน้ำ เปลี่ยนแปลงเป็น ชุดสระ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้ถูกต้องต่อไป
5. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริห ารส่วนตำบลขามสะแกแสง
ได้ ด ำเนิ น การตรวจสอบรายละเอี ย ดโครงการในแบบ ผ. 02 รายละเอี ย ดโครงการ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 60 บ้านนายนิกร ถึงข้างเมรุ
วัดบ้านหนุก โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
งบประมาณ 2562 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 69 ปรากฏว่า รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
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ถนน คสล. ไม่ครบถ้วน จากเดิม นายนิกร เปลี่ยนแลงเป็น นายนิกร ซุมโคกกรวด ไปทาง
ทิศตะวัน ออก ดังนั้น องค์การบริห ารส่ว นตำบลขามสะแกแสง จึงมีความประสงค์จะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้ถูกต้อง
ต่อไป
6. เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็ นเวลานาน ไม่ตกต้องตามฤดูกาล
มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ทำให้พืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายเป็นจำนวนมาก แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ ขาดการดูแลรักษา ส่งผลให้ไม่
สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือในบางปีมีปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิด
ภาวะวิกฤตอุทกภัยอย่างรุนแรง น้ำท่วมขัง ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย
เช่นกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงมี
ความจำเป็นต้องปรับปรุง ดูแล พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มปริมาณความจุของแหล่ ง
กักเก็บ น้ำเดิ มให้ ม ากขึ้น และมีปริมาณน้ำ ที่ เ พีย งพอต่อ การอุ ปโภค-บริโ ภค และทำ
การเกษตรของประชาชน และได้รับการประสานจากกองช่า งว่า ขอให้ เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้อ งกับหน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สำหรับโครงการที่
เกินศักยภาพของ อปท. ปรากฏว่า โครงการขุดลอกลำห้วยท่าอีโด่ง บ้านหนุก หมู่ที่ 4
ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 หน้าที่
165 ลำดับที่ 36 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ซึ่งปัจจุบันประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และต้องการงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาโดย
เร่งด่วน จากเดิมปีงบประมาณ 2563 แก้ไขเป็น 2562 และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงมีความประสงค์จะดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้ถูกต้องต่อไป
(รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1/2562) ที่แนบท้าย)
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีก
หรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต.
ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่
1/2562) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 27 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ

ขอพักการประชุม 15 นาที เพื่อให้นายก อบต. อนุมัติและประกาศใช้แผนต่อไป
5.2 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธานสภาฯ

ในระเบี ย บวาระนี ้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ เ สนอขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

นายก อบต.

มอบหมายรองปลัด อบต. ชี้แจง

รองปลัด อบต.

ขอเสนออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ
ที ่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลขามสะแกแสง เพื ่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อรองรับการยกเลิกสำเนา
เอกสารกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2561 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตั ว
ประชาชน)
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1
รายการ จัดซื้ออุปกรณ์อ่ านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2
เครื่อง เครื่องละ 700 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่แนบท้าย)

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
จะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

อนุมัติ 27 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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5.3 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 วาระที่หนึ่ง
ประธานสภาฯ

ในระเบี ย บวาระนี ้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้ เ สนอขอรั บ หลั ก การร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อให้สภาองค์ การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณา
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๘๗ กำหนดว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ
จะเสนอได้ ก ็ แ ต่ โ ดยนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตามระเบี ย บและวิ ธ ี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่ พ อใช้ จ ่ า ย
ประจำปีน ั้น หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เมือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ
และให้น ายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ว ันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว
ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีห รือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอำเภอส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยัง
นายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ในการพิจ ารณาร่างข้ อบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจำปีห รื อร่างข้ อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ ความ
เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป
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ถ้ า ข้ อ บั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี อ อกไม่ ท ั น ปีง บประมาณใหม่ ให้ ใ ช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน
ในการพิจ ารณาร่างข้ อบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจำปีห รื อร่างข้ อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตำบลจะแปรญัตติเพิ่ มเติม
รายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้
เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และ
ในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำ
ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่ อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้ อ งถิ ่ น เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภา โดยให้ ป ระธานสภาที ่ ป ระชุ ม เป็ น ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื ่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ต ิ ว าระที ่ ห นึ ่ ง สภาท้ อ งถิ ่ น จะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ประธานสภาฯ

ด้วยนายก อบต. ขามสะแกแสง (นางดอกไม้ พากลาง) ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3
เพื ่ อ ให้ ท ี ่ ป ระชุ ม สภาฯ ได้ พ ิ จ ารณารั บ หลัก การในวาระที ่ ๑ ดั ง นั ้ น จึ ง ขอเชิ ญ ท่าน
นายก อบต. ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖
3 พร้อมได้แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พร้อมหลักการและเหตุผล
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจง

นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
ขอแถลงงบประมาณพร้ อ มหลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ต ิ อบต. เรื ่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ต่อที่ประชุมสภาอบต .ขามสะแกแสง
ดังนี้
หลั ก การ ด้ ว ย อบต .ขามสะแกแสง ได้ จ ั ด ทำร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อบต. เรื ่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 43,083,000 บาท แยกเป็น
1.1 ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้
จำนวน 20,900,000 บาท
1.2 ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 22,183,000 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 43,083,000 บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายตามหน่วยงาน ได้แก่
1) สำนักปลัด อบต.
ตั้งไว้ 13,392,950
2) กองคลัง
ตั้งไว้ 2,972,300
3) กองช่าง
ตั้งไว้ 6,418,300
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 4,670,350
5) งบกลาง (สำนักปลัด)
ตั้งไว้ 15,629,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข. รายจ่ายตามแผนงาน ได้แก่
1) ด้านบริหารทั่วไป แยกเป็น
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งไว้ 14,658,350 บาท
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ตั้งไว้
439,500 บาท
2) ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น
(1) แผนงานการศึกษา
ตั้งไว้
4,240,350 บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ตั้งไว้
1,112,400 บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งไว้
12,000 บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ตั้งไว้ 6,418,300 บาท
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้
98,000 บาท
(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ
ตั้งไว้
430,000 บาท
3) ด้านการเศรษฐกิจ แยกเป็น
(1) แผนงานการเกษตร
ตั้งไว้
45,000 บาท
4) ด้านการดำเนินการอื่น
แยกเป็น
(1) แผนงานงบกลาง
ตั้งไว้ 15,629,100 บาท
เหตุผล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผน
ไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จึงขอเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
พิจารณาเห็นชอบต่อไป
(รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่แนบท้าย)
ขอมอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
ชี้แจง เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสัน ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รองปลัด.....

รองปลัด อบต.
ประธานสภาฯ
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ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยแยกตามแผนงาน หมวด และประเภท รายจ่ายต่าง ๆ
ตามที่ ร องปลั ด อบต. ได้ช ี้แจงรายละเอี ยดร่า งข้ อบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิ ปราย
เพื่อซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้อภิปรายหรือเสนอได้
(เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้อภิปรายหรือซักถามจนหมดข้อสงสัยและให้ฝ่ายบริหารหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่
งบประมาณชี้แจงตอบข้ออภิปรายหรือข้อสงสัยของสมาชิกสภาฯ)

สมาชิกสภา อบต. ม.3

กระผมนายสงบ เปลื้องกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขออภิปรายว่า ตามที่
นายก อบต. และรองปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 กระผมมีความเห็นว่าเป็นการจัดทำงบประมาณตามปกติ
ทุกปี และรายจ่ายทุกหมวด ทุกประเภท ของหน่ว ยงานแต่ล ะหน่วยงาน เห็นว่ามีความ
เหมาะสมครบถ้วน และงบประมาณรายรับกับรายจ่ายก็มี ความเหมาะสมและสมดุลกัน โดย
โครงการรายจ่ายก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
ขออภิปรายหรือข้อเสนอแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง คือ รับหลักการ
ของร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ว่า
“สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลัก การของร่างข้ อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ท่านนายก อบต. ขามสะแกแสงเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

รับหลักการ 27 เสียง ไม่รับหลักการ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เวลา ๑๑.๕๐ น.
ประธานสภาฯ

เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จะเป็นการนำเสนอรายละเอียดที่ครบถ้วน กระผมจึง ล
ขอพักการประชุม เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง โดยกำหนดขอเริ่มประชุมใหม่เวลา ๑๒.๕๐ น.

เริ่มประชุม ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๕๐ น. เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญ
ประธานสภาฯดำเนินการประชุมต่อไป
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมรับหลักการของร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่หนึ่งแล้ว ก่อนที่จะได้มี
การพิจารณาในวาระที่สอง คือ การขอแปรญัตติ นั้น จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ 103 (1) ข้อ 107 ได้บัญญัติโดยสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการ.....

ประธานสภาฯ
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คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติของ อบต. เป็นประเภทคณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน วิธีการเลือก
คณะกรรมการ คือ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
เห็นสมควรเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน กรณีที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่
จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้ทำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ข้อ 12 ให้เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกกรรมการในลำดับถัดไปทีละ
คน จนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี
ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอว่าสมควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวนกี่คน ระหว่าง 3 ถึง 7 คน เชิญเสนอได้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ทื่ 15 กระผม นายภั ย เพี ย งขุ น ทด สมาชิ ก สภา อบต. หมู ่ ที่ 15 ขอเสนอว่ า
คณะกรรมการแปรญัตติสมควรแต่งตั้ง จำนวน 3 คน
สมาชิกสภา อบต. รับรอง 2 คน ได้แก่
1. นางรุ่งนภา สุพร
ส.อบต. หมู่ที่ 14
2. นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 15
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะ
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน ตามที่ประชุมเสนอ

มติที่ประชุม

ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน

ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยจะคัดเลือกที่ละคน เริ่มจากคนที่ ๑ ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคล
ที่สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และขอผู้รับรองด้วย จำนวน ๒ คน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
กระผม นายสว่าง กลีบกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ขอเสนอ นายสงบ เปลื้องกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
ผู้รับรอง ๑. นายช้อย หันสันเทียะ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
2. นายประเทือง แจ้งโรจน์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสงบ เปลื้องกลาง ส.
อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

มติที่ประชุม

ให้นายสงบ เปลื้องกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ คนที ่ ๒ ขอให้ ท ่ า นสมาชิ ก สภาได้ ย กมื อ ขึ ้ น เสนอบุ ค คลที ่ ส มควรเลื อ กเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอผู้รับรองด้วย จำนวน ๒ คน

สมาชิกสภา.....

13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
กระผมนายหม่าว อ่ำกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ขอเสนอ นายสว่าง กลีบกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ผู้รับรอง ๑. นายมานะ เอกกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 11
2. นายสำอาง มุ่งเมืองกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 13
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสว่าง กลีบกลาง ส.อบต.
หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

มติที่ประชุม

ให้นายสว่าง กลีบกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2

ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ คนที ่ ๓ ขอให้ ท ่ า นสมาชิ ก สภาได้ ย กมื อ ขึ ้ น เสนอบุ ค คลที ่ ส มควรเลื อ กเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอผู้รับรองด้วย จำนวน ๒ คน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 กระผมนายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขอเสนอ นางเสงี่ยม
หวังกลุ่มกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ผู้รับรอง ๑. นายสว่าง กลีบกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
2. นางฉลวย หวังฟังกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกฯท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๓ อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางเสงี่ยม หวังกลุ่ม
กลาง ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ให้นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ ๓

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้
1. นายสงบ เปลื้องกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
2. นายสว่าง กลีบกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
3. นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

ประธานสภาฯ

เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปจะเป็นการกำหนดระยะเวลาการเสนอคำ
แปรญัตติว่าจะกำหนดภายในกี่วัน
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย และเสนอวัน เวลา ที่จะ
เสนอคำแปรญัตติเบื้องต้นให้กับสมาชิกสภาได้พิจารณา ต่อไป

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ ๔๕ วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้อ ๔๙ .....
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ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พ ิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ ่ นส่ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ น ั ้น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปร
ญัตติดว้ ย และให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้น แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง
ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้ อ 60 ห้ า มไม่ ใ ห้ แ ปรญั ต ติ ร ายจ่ า ยขึ ้ น ใหม่ หรื อ เพิ ่ ม เติ ม รายจ่ า ย หรื อ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประธานสภาฯ

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดจำนวนวันเสนอคำแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนด ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอว่าสมควรที่จะกำหนดวันเสนอคำแปรญัต ติ
จำนวนกี่วันแต่ไม่น้อยว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่มีมติรับหลักการ เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอ
ได้

สมาชิกสภา อบต, หมู่ที่ 15 กระผมนายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
ขอเสนอวัน เวลาเสนอคำแปรญัตติ คือ ตั้งแต่มีมติรับหลักการ จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม
๒๕๖2 เวลา 14.00 น.
ผู้รับรอง
๑. นายมานะ เอกกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 11
2. นางรุ่งนภา สุพร
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ประธานสภาฯ.....

ประธานสภาฯ
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มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะถือ
ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้วัน เวลาเสนอคำแปรญัตติ คือ ตั้งแต่มีมติรับหลักการ จนถึง วันที่
22 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 14.00 น. สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรจะแปรญัตติ
ประเด็นใด ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติโดยสามารถขอรับแบบขอ
เสนอแปรญัตติได้ที่เลขานุการสภา อบต.

มติที่ประชุม

เวลาเสนอคำแปรญัตติ คือ ตั้งแต่มีมติรับหลักการ จนถึง วันที่ 22 สิงหาคม
2562 เวลา 14.00 น.

ประธานสภาฯ

เมื่อได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติแล้ว ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมกำหนด
ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภา
ท้องถิ่นกำหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน

ประธานสภาฯ

เพื่อให้การกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอว่าสมควรที่จะกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปร
ญัตติ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 กระผมนายภัย เพียงขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขอเสนอระยะเวลาให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖2
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ

มติประชุม

๑. นายสำอาง มุ่งเมืองกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 13
2. นางรุ่งนภา สุพร
ส.อบต. หมู่ที่ 14
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะถือ
ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาให้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖2

กำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ระเบียบ.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว ขอนัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ครั้งต่อไป ในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖2
เวลา 09.๐0 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหาร
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ส่วนตำบลขามสะแกแสง การแต่งกายสวมเครื่องแบบสีกากี และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

พรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์)
เลขานุการสภา อบต. ขามสะแกแสง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1) (ลงชื่อ) ถนอมศักดิ์ สมานมิตร
ประธานกรรมการ
(นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
2) (ลงชื่อ)

หม่าว อ่ำกลาง
กรรมการ
(นายหม่าว อ่ำกลาง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

3) (ลงชื่อ) วิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง กรรมการและเลขานุการ
(นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
ปั่น ฝ่ายกลาง
(นายปั่น ฝ่ายกลาง)
ประธานสภา อบต.ขามสะแกแสง

