
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่  ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  
วันที่  14   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
………………………………………. 

1.  ผู้มาประชุม  27  คน (รวมเลขาฯ) 2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  2  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  11  คน     5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ 
 3.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ 
       4.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ 
 7.  นายสมชาติ  เกิดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 8.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 9.  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 ๑0.  นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 ๑1.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 12.  นายประเทือง แจ้งโรจน์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 13.  นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 14.  นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 ๑5.  นายหม่าว  อ่ำกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 16. นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 17.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 18.  นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 19. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 20. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 21. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
       ๒2. นายสำอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒3. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       24. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 25. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 26. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 27. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 

2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี – 
 

3.  ผู้ลาประชุม 
 1.  นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 2.  นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10  
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4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ตำแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ตำแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ตำแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางสายใย  วชัรเมฆขลา   ตำแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 ๕.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ตำแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
 6.  นางสาวกาญจนา  ทิพย์ประเสริฐ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 7.  นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8.  นางวรพร อาชาไนย  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชำนาญการ 
 9.  นายพศวัฒน์  หวังกลาง  ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
       10.  นายนุกูล  เหลาสา   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 11.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
     เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาฯ
    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯเริ่มดำเนินการตามวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

  ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงทุกท่านร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกนั  
  ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 25๖3 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่  
1๔ – ๒๘ สิงหาคม  25๖3  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6  สิงหาคม 25๖3 

   3.  ตามท่ีสภา  อบต. ขามสะแกแสง  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-2565)  ในคราวประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 
2562  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562 บัดนี ้ นายก อบต. ขามสะแกแสง  
 ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  1/2563)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2/2563) แล้ว เมื่อวันที่  
20 กรกฎาคม 2563 และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
 4.  นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2563) แล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และได้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2563) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
เพ่ือปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบเรียบร้อยแล้ว 

 

ทีป่ระชุม                  ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี
1  ประจำปี พ.ศ.  25๖3  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖3 

ประธานสภาฯ    สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ในคราว
  ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25๖3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.  25๖3 
  ครั้งที่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง  
  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง หากท่านใดที่
  จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม ข้อความใด ให้เสนอได้ เพ่ือจักให้ท่านเลขานุการสภา
  ฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป ขอให้ยกมือขึ้น ........   

  หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นสมควร
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือขึ้น” 
 

มติที่ประชุม  รับรอง 25 เสียง  ไม่รับรอง  - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
    5.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                     
                             พ.ศ.  ๒๕๖4  วาระท่ีหนึ่ง 
 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

เลขานุการสภาฯ    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.  ๒๕6๒     

    มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ 
   องค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ 
   ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
    ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่าย 
   ประจำปีนั้นหรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหมร่ะหว่างปงีบประมาณ ให้จัดทำ 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
    เมื่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือ
   ขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 
   ข้อบัญญัติดังกล่าว 
    ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติตอ้งแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างขอ้บัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอ 
   พิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
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    ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอำเภอส่งร่าง 
   ข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
   บริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้วา่
   ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอำเภอ
   เพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้รา่งขอ้บัญญัติ
   นั้นเป็นอันตกไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่า 
   ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 
    ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
   หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างขอ้บัญญัตินั้น เมื่อพน้กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การ
   บริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความ 
   เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป 
    ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 
    ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติม 
   รายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้
   เป็นรายจ่ายที่เปน็เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้ดอกเบี้ยเงินกู ้หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
   และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
   กระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดย 
   ทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้  
 
ประธานสภาฯ   ด้วยนายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
   องค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
   เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณารับหลักการในวาระท่ี  ๑  ดังนั้น  จึงขอเชิญท่านนายก 
   อบต.  ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 
   พร้อมได้แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  พร้อมหลักการและเหตุผลให้
   ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญท่านนายก  อบต.  ได้ชี้แจง  
 

นายก  อบต.   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ดิฉันขอแถลงงบประมาณพร้อมหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ  อบต.  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4  ต่อที่ประชุมสภาอบต. 
ขามสะแกแสง  ดังนี้ 

   หลักการ ด้วย อบต .ขามสะแกแสง  ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ  อบต.  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  43,996,000  บาท  แยกเป็น 
    1.1  ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้  จำนวน  20,928,000 บาท 
   1.2  ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  23,068,000 บาท 
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   2.  ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น   43,996,000 บาท แยกเป็น 
  ก.  รายจ่ายตามหน่วยงาน  ได้แก่ 
   1)  สำนักปลัด อบต.   ตั้งไว้    13,321,880 บาท 
   2)  กองคลัง    ตั้งไว้      3,149,540 บาท 
   3)  กองช่าง    ตั้งไว้      6,418,300 บาท 
   4)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้      4,497,330 บาท 
   5)  งบกลาง  (สำนักปลัด)   ตั้งไว้    16,435,580 บาท 
 

  ข.  รายจ่ายตามแผนงาน  ได้แก่ 
  1)  ด้านบริหารทั่วไป แยกเป็น 
   (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้    14,439,880 บาท 

  (2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้         688,800 บาท  
 
  2)  ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น 
   (1)  แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้       4,067,330 บาท 

  (2)  แผนงานสาธารณสุข   ตั้งไว้       1,244,740 บาท 
   (3)  แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว้          707,670 บาท 

  (4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้           53,000 บาท 
  (5)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ ตั้งไว้         430,000 บาท  

  3)  ด้านการเศรษฐกิจ แยกเป็น 
  (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้    5,884,000  บาท 

 (2)  แผนงานการเกษตร   ตั้งไว้          45,000 บาท         
 4)  ด้านการดำเนินการอ่ืน  แยกเป็น 

   (1)  แผนงานงบกลาง   ตั้งไว้    16,435,580 บาท 
 
   เหตุผล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้วางแผน

 ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  จึงขอ เสนอร่างข้อบัญญัติ
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.  ๒๕๖4  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงพิจารณาเห็นชอบ
 ต่อไป 

  (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564  ที่แนบท้าย) 

 

   ขอมอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ชี้แจง  เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองปลัดอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

รองปลัดองค์อบต.  ดิฉัน นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  โดยแยกตามแผนงาน  หมวด  และประเภท  รายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ........ 
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(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ี รองปลัดองค์อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
เพ่ือซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้อภิปรายหรือเสนอได้ 

 

สมาชิกสภา  หมู่ที่ 9    กระผม นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
  ขอซักถามเกี่ยวกับประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของกองช่าง ว่า เหตุใดอบต.จึงไม่มี

ตำแหน่ง วิศวกร มาปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของอบต. เนื่องจาก
ข้าพเจ้าเห็นว่า ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ นั้น ทางอบต. เคยกล่าวว่าขาดวิศกรรับรองอยู่
บ่อยครั้ง จึงขอให้ทางอบต.โปรดชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

รองปลัด อบต.    การเปิดตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา จะต้องมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณเกินกว่า 4 แสน
บาท  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านอ่ืนของ อบต. จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ปลัด อบต .    วิศวกรมีสองระดับ ได้แก่ วิศวกรภาคีและวิศวกรสามัญ ซึ่งวิศวกรที่สามารถ
ออกแบบหรือรับรองแบบได้ คือ วิศวกรสามัญ ซึ่งเป็นไปได้ยากท่ีจะมาทำงานในอบต.เล็ก ๆ 
ทั้งจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนน้อย 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
ขออภิปรายหรือข้อเสนอแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง คือ รับหลักการ
ของร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ว่า  
“สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามท่ีท่านนายก  อบต. ขามสะแกแสงเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม  รับหลักการ 25 เสียง  ไม่รับหลักการ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง เวลา 11.10  น. 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมรับหลักการของร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่หนึ่งแล้ว  ก่อนที่จะได้มี
การพิจารณาในวาระที่สอง  คือ  การขอแปรญัตติ  นั้น  จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการ    
แปรญัตติจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น        
ข้อ 103 (1)  ข้อ  107  ได้บัญญัติโดยสรุปได้ดังนี้ 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติของ อบต.  เป็นประเภทคณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  วิธีการเลือก
คณะกรรมการ  คือ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีเห็นสมควรคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  กรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น  เพื่อให้การกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอว่าสมควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวนกี่คน  ระหว่าง  3  ถึง  7  คน  เชิญเสนอได้ 
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สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 15 กระผม นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 15 
 ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติสมควรแต่งตั้ง  จำนวน 3 คน 
 สมาชิกสภา อบต.  รับรอง 2 คน  ได้แก่   
    1. นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง  ส.อบต. หมู่ที่  10  
 2. นางรุ่งนภา สุพร  ส.อบต. หมู่ที่  14 

ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น  ..........   
หากไม่มีจะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน   
ตามท่ีประชุมเสนอ  

มติที่ประชุม    ทีป่ระชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน   

ประธานสภาฯ     ลำดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยจะคัดเลือกทีละคน  เริ่มจากคนที่  ๑  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคลที่
สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จำนวน  ๒  คน 

 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 5  กระผม นายสว่าง กลีบกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5  
   ขอเสนอ  นายนาค พลัดกลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

 คนที่  ๑ 
  ผู้รับรอง   ๑. นายฮิน จงย่อกลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 6 
     2. นายมานะ เอกกลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 11 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑   
อีกหรือไม่..........  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายนาค พลัดกลาง ส.อบต.   
หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑ 

ประธานสภาฯ     ลำดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ  คนที่  ๒  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคลที่สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จำนวน  ๒  คน 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 3 กระผม นายสมชาติ เกิดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3  
  ขอเสนอ  นายสว่าง กลีบกลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 
  ผู้รับรอง   ๑.  นายหม่าว อ่ำกลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 9 
     2.  นายช้อย หันสันเทียะ ส.อบต.  หมู่ที่ 1 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯ  ท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่  ๒   อีกหรือไม่..........  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายสว่าง 
กลีบกลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 

ประธานสภาฯ     ลำดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ   คนที่  ๓  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคลที่สมควรเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จำนวน  ๒  คน 
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สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 15 กระผมนายภัย เพียรขุนทด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่15 ขอเสนอ   

นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 10  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓ 
      ผู้รับรอง   ๑.  นายวิวฒัน ์มุ่งร่มกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่ 15 
     2.  นายสำอาง มุ่งเมืองกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่ 13 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่  3   อีกหรือไม่.... หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง 
ส.อบต.  หมู่ที่ 10  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ดังนี้ 
 1.  นายนาค พลัดกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑ 

                     2.  นายสว่าง กลีบกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 
   3.  นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓ 

ประธานสภาฯ   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ต่อไปจะเป็นการกำหนดระยะเวลาการเสนอคำ
แปรญัตติว่าจะกำหนดภายในกี่วัน   

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง กฎหมาย และเสนอวัน  เวลา ที่จะเสนอคำแปร
ญัตติเบื้องต้นให้กับสมาชิกสภาได้พิจารณา ต่อไป 

 

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

   ข้อ  ๔๕ วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง  ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

   ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ   

ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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  ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระทำได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น  หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   (2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

  ถ้ามีปัญหาว่า  รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น เพ่ือให้การกำหนดจำนวนวันเสนอคำแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามท่ี
กฎหมายกำหนด  ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอว่าสมควรที่จะกำหนดวันเสนอคำแปรญัตติจำนวนกี่
วันแต่ไม่น้อยว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่มีมติรับหลักการ  เชิญสมาชิกสภา  อบต.  เสนอได้ 

 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่1  กระผม นายนาค พลัดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 ขอเสนอวัน เวลา เสนอคำแปร
ญัตติ  คือ  ตั้งแต่มีมติรับหลักการ  จนถึงวันที่ 19  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา  16.30  น. 

 ผู้รับรอง     ๑.  นายหม่าว อ่ำกลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 9 
     2.  นายเฉลิม หวังหมู่กลาง ส.อบต.  หมู่ที่ 6 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น.....  หากไม่มีจะ
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้วัน  เวลาเสนอคำแปรญัตติ  คือ  ตั้งแต่มีมติรับหลักการ  จนถึงวันที่  
19  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา 16.30 น.  สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรจะแปรญัตติประเด็นใด  
ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติโดยสามารถขอรับแบบขอเสนอแปรญัตติได้ที่
เลขานุการสภา  อบต. 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติแล้ว  ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมกำหนด
ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

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

   ข้อ  ๑๑๖  หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภา
ท้องถิ่นกำหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 

ประธานสภาฯ   เพ่ือให้การกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำหนด  
ขอให้ท่านสมาชิกสภา  อบต.  ได้เสนอว่าสมควรที่จะกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด   
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สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที ่15  กระผม นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 15 ขอเสนอระยะเวลาให้  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  24  สิงหาคม  ๒๕๖3   
 ผู้รับรอง     ๑.  นางรุ่งนภา สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่ 14 
     2.  นายมานะ เอกกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่ 11 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น.........  หากไม่มี
จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาให้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ  ภายในวันที่  24  สิงหาคม  ๒๕๖3   

มติที่ประชุม    ทีป่ระชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาให้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จ  
ภายในวันที่  24  สิงหาคม  ๒๕๖3   

   
  5.2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.ขามสะแกแสง  ได้เสนอการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕4๑ แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

    ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
   ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ข้อ ๓๒ “ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
   อํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการ
   จังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้แจ้งแก่นายอําเภอ
   หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ” 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้เสนอการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายก  อบต.   การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  โดยขอมอบหมายให ้นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติโอนเงนิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 

รองปลัด อบต. ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ที่ นม 74001/-  
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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   ๑. เรื่องเดิม 
   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไป
แล้ว นั้น 

   ๒. ข้อเท็จจริง 
   ด้วยในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง

ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ำผิวดินในพื้นท่ีแห้งเกือบทั้งหมด 
ส่วนที่ยังเหลือคาดว่าจะไม่เพียงพอสําหรับการอุปโภค บริโภคตลอดปี ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง จึงมีความ
จําเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในการนี้งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง ได้
ดําเนินการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล ต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา และได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน ๒ บ่อ แต่ยังไม่มีเครื่องปั๊มน้ำบาดาล 
(ซับเมอร์ส) ทําให้ยังไม่สามารถนําน้ำบาดาลขึ้นมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ 
จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซับ
เมอร์ส) สําหรับบ่อบาดาลทั้ง ๒ บ่อข้างต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

    ๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
    ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ข้อ ๓๒ “ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้แจ้งแก่นายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ” 

    ๔. ข้อพิจารณา  
เพ่ือให้มีงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 

    (๑) เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563) 

    (๒) เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง อนุมัติแล้วให้ประกาศโดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบทุกช่องทาง ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต. หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน เว็บไซต์ 

    (๓) แจ้งประกาศให้นายอําเภอทราบ 

ประธานสภาฯ               ตามท่ีท่านนายก  อบต.  ได้มอบหมายให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจง
รายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะ
เสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น ................ 

ประธานสภาฯ               หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอให้ยกมือขึ้น” 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 25 เสียง  ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

  5.3  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำนวน 8 โครงการ 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ
ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 โครงการ เป็น
เงิน 6,074,000 บาท ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. นำเสนอการพิจารณาอนุมัตยิกเลิกโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 โครงการ 

นายก  อบต.   ขอเสนอการพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 8 โครงการ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

 ตามมติสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่องอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 24 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
10,446,000 บาท มีโครงการจำนวน 8  โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะทำให้งบประมาณพับไป เนื่องจากขณะนี้เพิ่งจะจัดจ้าง 
ออกแบบแล้วเสร็จ และต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงเห็นควรยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อจะดำเนินการขออนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต่อไป มีโครงการ 8  โครงการ เป็นเงิน 6,074,000 บาท ดังนี้ 
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1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  จำนวน  599,000  
บาท 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  363  บ้านนายวิศวะ  ศรีม่วงกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึง
สามแยกข้างรั้วโรงเรียนขามสะแกแสง  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,000.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่
ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง 
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4    จำนวน  
993,000  บาท 
  - เริ่มจากสามแยกข้างที่ดินนายณรงค์  สินสันเทียะ  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างที่ดิน 
นางเภา  กลีบกลาง  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  1,500.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  5,250  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดแน่น 

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5  จำนวน  
580,000  บาท 
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  65  บ้านนางสมศรี  หวังเคียงกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงสาม
แยกข้างที่ดินนายอำนวย  กลีบกลาง  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  770.00  เมตร    
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรอืพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  3,080.00  ตารางเมตร  พร้อมบด
อัดแน่น 

4. โครงการถนน คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 จำนวน 679,000 บาท 
 - เริ่มจากตรงข้ามบ้านเลขที่ 2 บ้านนางละเอียด จู๋กลาง ไปทางทิศใต้ ถึงข้าง
บ้านเลขท่ี 95 บ้านนางชม้าย ลัดหนองขี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง 

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 จำนวน 
1,261,000 บาท 
 ช่วงที่ 1 – เริ่มจากข้างยบ้านเลขที่ 144 บ้านนายทองบู๊ ฤทธิ์กลาง ไปทางทิศเหนือ 
ถึงถนนหินคลุกเดิม (โครงการของอำเภอขามสะแกแสง หมู่บ้านละ 250,000 บาท) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
3,360.00 ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่น 
 ช่วงที่ 2  - เริ่มจากข้างยบ้านเลขที่ 144 บ้านนายทองบู๊ ฤทธิ์กลาง ไปทางทิศเหนือ 
ถึงถนนหินคลุกเดิม (โครงการของอำเภอขามสะแกแสง หมู่บ้านละ 250,000 บาท) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
3,360.00 ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่น 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านคู หมู่ที่ 9 จำนวน 836,000 บาท 
 - เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี 37 บ้านนายธนูเทพ วัชรเมฆลา ไปทางทิศตะวันออก  
ถึงข้างที่ดินนางจันทร์แรม ขอมีกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 357.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,428.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง 
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7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12  จำนวน   
509,000  บาท 
  จุดที่  1  -เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  17  บ้านนางสาวสมหมาย  มุ่งดีกลาง  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  38  บ้านนายดัด  เดชสันเทยีะ   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  180.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล. อัดแรงชั้น  3  จำนวน  
1  จุด  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  5  ท่อน  
  จุดที่  2 –เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  48  บ้านนายเลี่ยม  หวงัดีกลาง  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  56  บ้านนางสาวเกวลิน  ขอผลกลาง ขนาดกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  130.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  390.00  
ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสอง
ข้างทาง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงชั้น  3  จำนวน  1  จุด  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  5  ท่อน 
  จุดที่  3  -เริ่มจากข้างบ้านเลขท่ี  15  บ้านนางศิวลัย  รวมกลาง  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขท่ี  18  บ้านนายนรินทร์  รักด่านกลาง   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  93.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  279.00  ตารางเมตร  พร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงชั้น  3  จำนวน  1  
จุด  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  5  ทอ่น   

 8. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 จำนวน 
617,000 บาท 
 ช่วงที่ 2 เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ 1 ในข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562 
(โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างบ้านเลขที่ 47 บ้านนางวิลาวัลย์ ตากึ่มนอก) ไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงบริเวณโรงสีข้าวของหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ               ตามท่ีท่านนายก  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัตยิกเลิกโครงการใช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 6,074,000 
บาท ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น 
หรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น... 

ประธานสภาฯ               หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติ 
ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 
 8 โครงการ ตามที่นายก อบต.นำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา จำนวน 8  โครงการ   
เป็นเงิน 6,074,000 บาท ขอให้ยกมือขึ้น” 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 25  เสียง  ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1   กระผม นายนาค พลัดกลาง ขอสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงว่า 
ถนนเส้นบ้านบุละกอ-ขามสะแกแสง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีการชำรุดมานานแล้ว 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จะมีการดำเนินการซ่อมแซมหรือไม่ และดำเนินการ
ถึงข้ันตอนใดแล้ว 

ปลัด อบต.    บัดนี ้ถนนเส้นดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการรับรองแบบแล้ว และอยู่ระหว่างการทำ
สัญญากับผู้รับจ้างต่อไป 

นายก อบต.    เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  จะดำเนินการออกไปตรวจสอบความ
เสียหายและเร่งรัดดำเนินการให้ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  กระผม นายมานะ เอกกลาง ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดเจาะ
 น้ำบาดาล ว่ามีข้ันตอนการดำเนินการอย่างไร 

ผอ.กองช่าง    กระผม นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนายการกองช่าง ขอแจ้งขั้นตอน
 วิธีการขุดเจาะน้ำบาดาล ดังนี้  
 1. เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 4 นิ้ว จะต้องขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น 

   2. เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต ่4 นิ้วขึ้นไป จะต้องขออนุญาตต่อสำนักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  กระผมพอจะเข้าใจขั้นตอนวิธีการแล้วครับ เช่นนั้นขอถามเพ่ิมเติมว่า ตามทีช่าวบ้าน
ในหมู่ที่ 11 ได้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและได้มีการเรียกเก็บเงินและออกใบเสร็จจำนวน 300 
บาท ต่อการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล 1 บ่อ เพ่ือเป็นค่าออกแบบผังบริเวณของบ่อบาดาลนั้น 
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในรายการที่ต้องชำระหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้เรียกเก็บเงินเช่นว่านั้น 

ปลัด อบต.    ตามท่ีได้สอบถามการจัดทำผังบริเวณเป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาต แต่ถ้าให้อบต.  
ทำให้จะคิดค่าบริการเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้ขออนุญาตกับช่าง อบต. ไม่เก่ียวกับงาน อบต
  รองปลัด อบต. มีอะไรที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล 
เพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลมาก่อน   

รองปลัด อบต.     ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของประสบการณ์ในการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล 
เนื่องจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา อบต. จำเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จึงเป็นอำนาจอนุญาตของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากกองช่างแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ว่า
ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้สำนักปลัดเป็นผู้ดำเนินการเอง ดิฉันจึงต้องศึกษาข้อมูลขั้นตอนการ
ขออนุญาตและเข้าไปปรึกษาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำว่า ให้กรอกข้อมูลตามใบคำขอ พร้อมแนบเอกสารผู้ขอและสำเนา
โฉนดที่ดินที่จะขุดบ่อ พร้อมทั้งจัดทำผังบริเวณท่ีตั้งบ่อบาดาลและพิกัด UTM ซึ่งหากเป็นกรณี
ของชาวบ้านก็อาจจะใช้การวาดด้วยมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบหากออกไปตรวจสอบจะทราบได้
ว่าบ่อตั้งอยู่ที่ใด ส่วนพิกัดสามารถหาได้จาก Google Map ในโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ก็ได้ และใน
ส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต บ่อละ 500 บาท และค่าใบคำขอ 10 บาท รวม
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เป็น 510 บาทต่อบ่อ ซึ่งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะออกใบเสร็จ พร้อมใบอนุญาตให้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น   
  ดังนั้น หากบ่อบาดาลที่ท่านจะขออนุญาต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วขึ้นไป  
ท่านต้องขอจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
คณะกรรมการจะประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง หากท่านมีข้อสงสัยสามารถขอหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ ส่วนบ่อบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 4 นิ้ว อำนาจ
การออกใบอนุญาตอยู่ที่ อบต. ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เหมือนกับค่าใช้จ่ายของทางสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประการ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  กระผมเข้าใจตามที่ทุกท่านได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วครับ ขอบคุณครับ  

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ดิฉันนางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง ขอถามท่านนายก อบต. ว่า ถนนเส้นบ้านคู-บุละกอ 
ที่มีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือไม่อย่างไร 

นายก อบต    นายก อบต.จะเร่งออกไปตรวจสอบทันท ีและเร่งรัดให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซม
ต่อไป 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภา  อบต.  ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว ขอนัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ครั้งต่อไป  ในวันที่  28  สิงหาคม  ๒๕๖3  
เวลา  09.๐0 น.  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง  การแต่งกายสวมเครื่องแบบสีกากีและขอขอบคุณ 
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 13.25 น.    
         บันทึกรายงานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)      พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
                                                                14  สิงหาคม  2563 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

      (ลงชื่อ)        หม่าว  อ่ำกลาง        กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่ำกลาง) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   
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             (ลงชื่อ)          ววิัฒน ์ มุ่งร่มกลาง       กรรมการและเลขานุการ 
             (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15 
   
      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)         ปั่น  ฝ่ายกลาง 
         (นายปั่น  ฝ่ายกลาง) 
           ประธานสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
 


