
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๒๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

------------------------------ 
 

1.  ผู้มาประชุม  2๙  คน    2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  ๒  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  1๑ คน      5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ  
 ๓.  นางสาวพรพนารัช  พงส์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ  
       ๔.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๕.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๖.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๗.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๘.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 ๙ . นางละเอียด  ขอนบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 ๑๐. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
 1 ๑. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 1 ๒. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๓. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๔. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1 ๕. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8  
 1 ๖. นายหม่าว  อ่่ากลาง        สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
 1 ๗. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
       1๘. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 1๙. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
 ๒๐. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 2 ๑. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 2๒. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
 2๓. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
      2๔. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒๕. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       2๖. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๗. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๘. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 2๙. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  

/2.  ผู้ขาดประชุม...... 
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2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี - 
 

3.  ผู้ลาประชุม 
 ๑. นางจวง  ฝ่ายกลาง   ต่าแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒   
       ๒.  นายฮิน  จงย่อกลาง   ต่าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ต่าแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายกฤษฎิ์  ใจทน   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางศิริลักษณ์  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 6.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       7.  นายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  อบต. 
 8.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 9.  นางวรพร  อาชาไนย  ต่าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
      10.  นายนุกูล  เหลาสา   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      1๑.  นางสาวนิด  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 
 
5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภากล่าวเชิญประธานสภาฯจุด

เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วประธานสภาฯด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต่าบลและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงทุกท่านร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกัน  
   

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๒.....  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓

ประจ าปี  พ.ศ.  255๙  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.255๙   
   ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ในคราว
ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ่าปี  พ.ศ.  255๙  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  
255๙  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง    
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่
จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม  ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือจักให้ท่านเลขานุการ
สภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  ขอให้ยกมือขึ้น      หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะ
เป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
ขอให้ยกมือขึ้น” 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  2๗  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

      ๔.๑  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๐    วาระท่ีสอง  การแปรญัตติ 

 

ประธานสภาฯ      ตามท่ีท่านนายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)  ได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๐  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภา  อบต. ขามสะแกแสง  ได้พิจารณาในคราวการประชุม
สภา  อบต. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ่าปี  พ.ศ.  255๙  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่          
1๕  สิงหาคม  255๙  โดยมีมติท่ีประชุมได้ลงมติในวาระหนึ่ง  คือ  รับหลักการ 
 เมื่อได้มีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้วในวาระ
ที่หนึ่ง  จากนั้นที่ประชุมสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ่านวน  ๓  คน  และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ  ได้แก่   
 ๑.  นาย สงบ  เปลื้องกลาง  ประธานกรรมการ   
 ๒.  นายนาค  พลัดกลาง    กรรมการ   
 ๓.  นาย มานะ  เอกกลาง   กรรมการและเลขานุการ   
 โดยก่าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปพิจารณาประเด็นการขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕ ๖๐  ตามท่ีท่านนายก  อบต.  
เสนอ 
 ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติแล้ว  ได้เสนอความเห็นต่อประธานสภาเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม   

  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.  25๖๐  ในวาระท่ี  2 คือ  การแปรญัตติ 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

/เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย..... 
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เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมการสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  

2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  ๕๐,ข้อ  ๕๑  และข้อ  ๑๑๐  ดังนี้ 
ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ

นั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค่าแปร
ญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนัน้แก่สมาชกิสภาท้องถ่ินไม่น้อยกวา่ย่ีสบิสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

   ข้อ  ๕๑   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น  

ข้อ  ๑๑๐  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ   และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ  ๔๙  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะ
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานย่อต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น   
 รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจน การสงวนค่า
แปรญัตติด้วย 

/ประธานสภาฯ  เมื่อทุกท่าน..... 



 5 
ประธานสภาฯ  เมื่อทุกท่านได้รับทราบแนวทางเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแปรญัตติแล้ว  

ต่อไปขอเชิญท่าน ประธานกรรมการแปรญัตติ  (นายสงบ  เปลื้องกลาง)  ได้ รายงานผลการ
พิจารณา แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕ ๖๐  
เชิญเสนอได้ 

 

ประธานกรรมการแปรญัตติ   กระผม  นายสงบ  เปลื้องกลาง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผล
การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕ ๖๐  
ดังนี้ 

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖๐  และมีมติให้เสนอค่าแปรญัตติตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๕๕  น.  
ถึงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๘.๓๐  น.  นั้นนี ้

    บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ได้ด่าเนินการแปรญัตติและพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
ตามล่าดับ  ดังนี้ 

    ๑.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ประกอบด้วย   
            ๑.๑  นายสงบ  เปลื้องกลาง  เป็น  ประธานกรรมการ  
             ๑.๒  นายนาค  พลัดกลาง  เป็น  กรรมการ  
             ๑.๓  นายมานะ  เอกกลาง  เป็น กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.  ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
              -  การเสนอค่าแปรญัตติให้แก้ไขเพ่ิมเติม  
     ( / )  ไม่มี  
             -  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
     ( / )  ให้คงเดิมทุกประการ  
              -  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
     ( / )  ไม่มี  
               -  การสงวนค่าแปรญัตติ  
     ( / )  ไม่มี  
 

ประธานสภาฯ     จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ  อบต.ขามสะแกแสง  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้คง
ร่างเดิมทุกประการ  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาผ่านวาระสอง 

 

    ดังนั้น  จะได้ขอมติที่ประชุมว่า  “สมาชิกท่านใดรับทราบ รายงานผลการพิจารณา
แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมีความเห็นว่า  ไม่มีประเด็นที่จะต้องขอแปรญัตติ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวาระท่ีสอง  ไม่มีการแปรญัตติ  ขอให้ยกมือ
ขึ้น” 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  2๗   เสียง  ไม่รับทราบ  -   เสียง  งดออกเสียง  1   เสียง 
 

 
/๔.๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัต.ิ.... 
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๔.๒  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ. 25๖๐  (ต่อ)  วาระท่ีสาม  การลงมติ 
 

ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมสภา  อบต. ได้มีการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ  อบต.ขามสะแกแสง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 25๖๐ 

  ในวาระท่ีหนึ่ง  ลงมติรับหลักการ  และในวาระท่ีสอง  การแปรญัตติ  ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงความเห็นเสนอต่อสภา  อบต.  ว่าไม่มีประเด็นที่จะต้องขอแปร
ญัตติแต่อย่างใด  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ในวาระ
ที่สาม  คือ  การลงมติ     

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  52  ดังนี้ 

  ข้อ  52  “ การพิจารณาร่างข้อญัตติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ดังนั้น  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่” 

 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้รับทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี
สามแล้ว  ต่อไปจะเป็นการลงมติที่ประชุมว่า  “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕ ๖๐ ตามที่ท่านนายก  อบต.  เสนอ  และ
เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  อบต.  ขามสะแกแสง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม  ให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิ 2๗ เสียง  ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิ -   เสียงงดออกเสียง  1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  255๙  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

 

ประธานสภาฯ           ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.  255๙  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทครุภัณฑ์ส่านักงาน  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา  โครงการจัดซื้อ
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเปิด (มอก.) 

  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  หมวด  ๔  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                                             
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง            

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

 

นายก อบต.  มอบหมายหัวหน้า ส่านักปลัดเป็นผู้ชี้แจง 
 

หัวหน้าส านักปลัด    ขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2558  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลขามสะแกแสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้า  ๔๓  ประเภทครุภัณฑ์ส่านักงาน  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเปิด (มอก.)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเปิด 
(มอก.)  ส่าหรับจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  ๔๕.๐๐  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า  ๙๐.๐๐  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  ๑๘๐.๐๐ ซม.             
จ่านวน  ๓  หลัง  ในขณะท่าข้อบัญญัติดังกล่าวทางส่านักงบประมาณไม่ได้ก่าหนดตู้เหล็กสอง
บานเปิด (มอก.)  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ต่อมาในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙  ส่านัก
งบประมาณ  ได้ก่าหนดตู้เหล็กสองบาน  (มอก.)  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ในการนี้  
จึงจ่าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ดังนั้น  จึงจ่าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เปลี่ยนเป็น  ตู้เหล็กขนาด  ๒  บาน (มอก.)  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
(๑) มีมือจับชนิดบิด 
(๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  ๓  ชั้น 
(๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย               
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.255๙  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส่านักงาน  ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยก
มือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  2๗  เสียง ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

   ๕.๒  เรื่อง  การ พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง  ได้เสนอขออนุมัติกันเงินรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา  จ านวน  ๑๓  โครงการ 

       ขอให้เลขานุการสภา  อบต.  ได้ชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการขอ ขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่น  ในหมวดรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

/เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย.....   
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เลขานุการสภา     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๗            
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
  ข้อ  ๕๙    ก าหนดว่า  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

     กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม    

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ชี้แจงรายละเอียดกันเงินรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 

นายก อบต.   มอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  รองปลัด  อบต.  ชี้แจง 
 

รองปลัด  อบต.    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  และโครงการที่โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีโครงการที่ยังมิได้มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  จ านวน  ๑๓  โครงการ  ดังนี้ 

(๑)  โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  ๒ (เส้นบ้าน                      
นายปั่น  ฝ่ายกลาง)  จ านวน  ๕๗,๗๐๐  บาท 

(๒)  โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  ๒                  
จ านวน  ๙๐,๙๐๐  บาท 

(๓)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  ๓                          
จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

(๔)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่  ๗            
จ านวน  ๖๗,๙๐๐  บาท 

(๕)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองจาน หมู่ที่  ๑๑            
จ านวน  ๙๐,๘๐๐  บาท 

(๖)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๑๓             
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

/(๗)  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า..... 
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(๗)  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๔                          

จ านวน  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 
(๘)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕           

จ านวน ๑๔๙,๐๐๐  บาท 
(๙)  โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูทางเข้าที่ท าการ อบต.ขามสะแกแสง                    

จ านวน  ๘๓๗,๐๐๐  บาท 
(๑๐)  โครงการปรับปรุง ศาลากลางบ้านนามาบ  หมู่ที่ ๕                          

จ านวน  ๑๕๖,๐๐๐  บาท 
(๑๑)  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุละกอ หมู่ที่ ๑๐             

จ านวน  ๖๙,๖๐๐  บาท 
(๑๒)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๑             

จ านวน  ๕๘,๘๐๐  บาท  (โครงการที่ ๑๒ โอนตั้งเป็นรายการใหม่  โอนครั้งที่  ๔  วันที่          
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙) 

 (๑๓)  โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2 (เส้นตลาดนัดโค
กระบือ)  จ านวน  ๑๔ ,๗๐๐  บาท  (โครงการที่ ๑๓ โอนตั้งเป็นรายการใหม่  โอนครั้งที่  ๒  
วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

สาเหตุ  เนื่องจาก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง  มีโครงการที่ด าเนินงานเป็นจ านวนมาก  ทั้งงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสงเอง  และงานอ าเภอขามสะแกแสงขอความร่วมมือให้ออกแบบ  
ประมาณการ  ควบคุมงาน  และตรวจรับงาน  อาทิเช่น  โครงการต าบลละ  ๕  ล้าน  
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(โครงการหมู่บ้านละสองแสน)  โครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ า  เป็นต้น  และเจ้าหน้าที่กอง
ช่างมีจ านวนจ ากัด  เป็นผลให้การด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ล้าช้า   

จึงขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการดังกล่าวข้างต้น  
ระยะเวลา  ๑  ปี  (ตั้งแต่  ๑  ต.ค.  ๒๕๕๙  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙) 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามี
ขอให้ยกมือขึ้น  หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน          
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการดังกล่าวข้างต้น  ตามท่ีเสนอต่อประชุม  
ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย       
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน          
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการดังกล่าวข้างต้น  ตามท่ีเสนอต่อประชุม  
ขอให้ยกมือขึ้น” 

/มติที่ประชุม  อนุมัติ  2๗  เสียง..... 
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มติที่ประชุม    อนุมัติ  2๗  เสียง ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

   ๕.๓  เรื่อง  การ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

     ๕.๓.๑  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  ๙  
๕.๓.๒  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  ๑๑ 

 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง  ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่ละโครงการ
โดยเริ่มจาก  ๕.๓.๑  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  ๙  เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

  ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ชี้แจงรายละเอียด   
 

นายก อบต.   มอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  รองปลัด  อบต.  ชี้แจง 
 

รองปลัด  อบต.    ๕.๓.๑  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  ๙  กองช่างและ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ได้ด าเนินการก าหนดราคากลาง  เพื่อใช้ในการจัดจ้างท าให้
พบว่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  ๙ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  อันเนื่องมาจาก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาขามสะแกแสง  แจ้งให้ทาง
หมู่บ้านรับผิดชอบค่าประกันมิเตอร์  มิใช่  อบต.  และจ านวนเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ลดลง  และมีการวางท่อเมนต์(ท่อน้ าดิบ)  แล้วบางส่วน  และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ
ส่งน้ าดิบ  ท าให้โครงการดังกล่าวด าเนินการตามแบบแปลนไม่ได้    

               ดงันัน้  เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  เกิดความถูกตอ้งและ
สอดคล้องกับรายละเอียดข้อเท็จจริงสามารถด าเนินการได้  และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอันเนื่องมาจากภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และขอปรับ
ลดงบประมาณลงจากเดิม  ๒๙๕,๕๐๐  บาท  เปลี่ยนเป็น  ๑๔๙,๓๐๐  บาท  (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย) 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามี
ขอให้ยกมือขึ้น  หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านคู  หมู่ที่  ๙  ตามท่ีเสนอต่อประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๒๗  เสียง   ไมอ่นุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
/ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นโครงการที่  ๕.๓.๒.....   
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ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นโครงการที่  ๕.๓.๒  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน   

หมู่ที่  ๑๑  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา  ขอเชิญรองปลัด  อบต.  ชี้แจง
รายละเอียด 

     

รองปลัด  อบต.    ๕.๓.๒  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  ๑๑  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  อันเนื่องมาจากการระบุรายละเอียดของโครงการยังไม่ครบถ้วน  และต้องลด
ปริมาณการวางท่อ  เพ่ือให้เป็นไปตามสภาพพ้ืนที่จริง   

                      ดงันัน้  เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  เกิดความถูกตอ้งและ
สอดคล้องกับรายละเอียดข้อเท็จจริงสามารถด าเนินการได้  และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  อันเนื่องมาจากภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังกล่าว  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และขอปรับ
ลดงบประมาณลงจากเดิม  ๔๕๗,๒๐๐  บาท  เปลี่ยนเป็น  ๔๓๓,๕๐๐  บาท  (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย) 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  อีกหรือไม่  ถ้ามี
ขอให้ยกมือขึ้น  หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  ๑๑  ตามท่ีเสนอต่อประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  ๒๗  เสียง   ไมอ่นุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
 

  6.1  ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น 
 

รองปลัด  อบต.     ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้รับทราบเกี่ยวกับ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๙๐.๒/ว๔๘๑๕  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๕๙  เรื่องขอให้ชี้แจงและท่าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น   ได้ได้แจก
หนังสือดังกล่าวให้กับสมาชิกสภา  อบต.  ทุกคน 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น. 
 
 

        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
 

          (ลงชื่อ)  พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  
      (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
             เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง  
 

/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม..... 
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 
     2)    (ลงชื่อ)  หม่าว อ่่ากลาง กรรมการ  
                                               (นายหม่าว  อ่่ากลาง)  
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
 
     3)   (ลงชื่อ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง กรรมการและเลขานุการ  
                                                                         (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
       สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15 
 
  
             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (ลงชื่อ)      ปั่น  ฝ่ายกลาง 
          (นายปั่น  ฝ่ายกลาง) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง 
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