
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
วันที ่ 28  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  09.00  น. 

ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
------------------------------ 

1.  ผู้มาประชุม  26  คน (รวมเลขาฯ) 2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  3  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  11  คน     5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
       2.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ) 
 3.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 4.  นางจวง  ฝ่ายกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ 
 5.  นายสมชาติ  เกิดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 6.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 7.  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 8.  นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 9.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 10. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 11. นายประเทือง แจ้งโรจน์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 12. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 13. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 ๑4. นายหม่าว  อ่ำกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 15. นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 16. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 17. นางหวอง  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. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 25. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 26. นายภัย  เพียงขนุทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 

2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี – 

3.  ผู้ลาประชุม 
 1. นายสมหมาย  เวสันเทียะ   รองประธานสภาฯ 
 2. นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ 
 3. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
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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 
 12.  นายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณกลาง  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.   เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระ

รัตนตรัยเสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ 

ประธานสภา อบต.  ด้วย นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา อบต. ไม่อยู่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาคราวนี้
ได้ เนื่องจาก ลาพักผ่อน ไปส่งพ่ีชายที่ป่วยไปรักษาตัวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงทำให้
การประชุมคราวนี้ ต้องมีการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต. เป็นการชั่วคราว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคสอง “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำโดยวิธียกมือ”  
 ทั้งนี้ ข้อ 18 วรรคสอง “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น”  
 ดังนั้นเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯตามที่เห็นสมควรหนึ่งคน มาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาฯ ชั่วคราว พร้อมกับสมาชิกสภาฯ รับรองการเสนอชื่อสองคน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ
เสนอชื่อครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางจวง ฝ่ายกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอ
เสนอชื่อ นายนาค พลัดกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 1 มาปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
 ผู้รับรอง  1. นายพิมพ์ ดวงกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 4  
    2. นายสว่าง กลีบกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯทา่นใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือเสนอขึ้นได้   
ถ้าไม่มีแล้ว ต่อไปถือว่าที่ประชุมสภาฯ เลือก นายนาค พลัดกลาง มาปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   
 ขอเชิญ นายนาค พลัดกลาง เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวได้ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ / ต่อไป
จะเป็นการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
 1.  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสงทุกท่านร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

  2.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 25๖3 มีกำหนด  
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15 วัน ตั้งแต่วันที่  1๔ – ๒๘ สิงหาคม  25๖3 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6  สิงหาคม 25๖3                     

  3. นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2563) แล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และได้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2563) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
เพ่ือปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบเรียบร้อยแล้ว 

   4. ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ติดภารกิจ เดินทางไปรับมอบ
โล่รางวัลผู้นำชุมชนดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมสภาในคราวนี้ได้ จึงได้มีหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีเนื้อหา
การมอบอำนาจดังต่อไปนี้   
  “ข้าพเจ้า นางดอกไม้  พากลาง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง “ผู้มอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให้ นายปภพ มุ่งแฝงกลาง ตำแหน่ง รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง “ผู้รับมอบอำนาจ” ในเรื่อง ให้เข้าประชุมและชี้แจง
ตามวาระการประชุมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ในคราวประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕63 ในการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ทุกประการ” 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที ่๓ 

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.  25๖3 เมื่อวันที่  ๑4  สิงหาคม พ.ศ. 25๖3  

   สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ในคราว
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 25๖3 เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม 25๖3  
ครั้งที่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง จึงได้
เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอ
แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม  ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือจักให้ท่านเลขานุการสภาฯ  
ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  ขอให้ยกมือขึน้ 
  หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควร
รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว    ขอให้ยกมือขึ้น” 
 

มติที่ประชุม  รับรอง 25 เสียง  ไม่รับรอง - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

  ๔.๑ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4     
         วาระที่สอง การแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ      ตามที่นางดอกไม้ พากลาง นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมสภา อบต. ขามสะแกแสง ได้พิจารณาในคราวการประชุมสภา อบต. สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25๖3 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 25๖3 โดย
มีมติที่ประชุมได้ลงมติในวาระหนึ่ง คือ รบัหลักการ 
 เมื่อได้มีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้วในวาระ
ที่หนึ่ง จากนั้นที่ประชุมสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ  ได้แก่   
 ๑.  นายสว่าง  กลีบกลาง  ประธานกรรมการ   
 ๒.  นายนาค  พลัดกลาง    กรรมการ   
 ๓.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง กรรมการและเลขานุการ   
 โดยกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  ตามท่ีนายก อบต. สนอ 
 ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติแล้ว ได้เสนอความเห็นต่อประธานสภาเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป
จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  ใน
วาระท่ี  2 คือ  การแปรญัตติ 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

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

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  ว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอ้สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

   ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

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

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น  

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะ
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น   
 รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปร
ญัตติด้วย 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อทุกท่านได้รับทราบแนวทางเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตติแล้ว  
ต่อไปขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (นายสว่าง กลีบกลาง) ได้รายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เชิญ
เสนอได้ 

 
ประธานกรรมการแปรญัตติ   กระผม นายสว่าง กลีบกลาง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการ

พิจารณาแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 ดังนี้ 
    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
25๖4 และมีมติให้เสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ 19  สิงหาคม  
๒๕63 เวลา ๑6.3๐ น. นั้น 

 

    บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ดำเนินการแปรญัตติและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ตามลำดับ  ดังนี้ 

    ๑.  คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย   
            ๑.๑  นายสว่าง  กลีบกลาง  เป็น  ประธานกรรมการ 
            ๑.๒  นายนาค  พลัดกลาง  เป็น  กรรมการ 
            ๑.๓  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง เป็น  กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.  ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
              -  การเสนอคำแปรญัตติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
     ( / )  ไม่มี 



 7 
             -  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     ( / )  ให้คงเดิมทุกประการ 
              -  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ( / )  ไม่มี 
               -  การสงวนคำแปรญัตติ 
     ( / )  ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ     จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ อบต.ขามสะแกแสง  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติให้
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้คงร่างเดิมทุกประการ จึงขอมติทีป่ระชุมพิจารณาผ่านวาระสอง  
  ดังนั้น ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า “สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ โดยไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ หรือให้แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้คงร่างเดิมทุกประการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวาระท่ีสอง ไม่มีการแปรญัตติ ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติทีป่ระชุม เห็นด้วย 25 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

๔.๒  การพิจารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4    
       (ต่อ) วาระที่สาม  การลงมติ 

 

ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมสภา อบต.ได้มีการให้ความเห็นชอบเกีย่วกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
อบต.ขามสะแกแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ในวาระที่หนึ่ง ลงมติรับหลักการ และในวาระที่สอง การแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ลงความเห็นเสนอต่อสภา อบต. ว่าไม่มีการเสนอคำแปรญัตติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ให้
คงร่างเดิมทุกประการ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวาระท่ีสาม การลงมต ิ    

    ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 52 ดังนี้ 

  ข้อ  52 “การพิจารณาร่างข้อญัตติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ดังนั้น ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม”่ 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้รับทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่
สามแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติที่ประชุมว่า “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และเห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
อบต. ขามสะแกแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4  ขอให้ยก
มือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 25 เสียง  ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายปภพ มุ่งแฝงกลาง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาม

สะแกแสง ผู้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้กล่าวต่อที่
ประชุมสภาฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามที่ได้เสนอต่อสภาฯ 

รองนายก (ปภพ)  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่ เคารพทุกท่าน กระผมนายปภพ  
มุ่งแฝงกลาง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้รับมอบอำนาจ
จากนางดอกไม้ พากลาง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

   ๕.1  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติกันเงินรายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงพิจารณาอนุมัติต่อไป 

   ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ประเภทรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

เลขานุการสภา     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
  “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดมิตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
   สองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน 
   จำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายปภพ มุ่งแฝงกลาง รองนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดกันเงินรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อที่ประชุมสภา   
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รองนายก (ปภพ)   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 868,000 บาท 

 - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ  ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1   
     จำนวนเงิน 138,000  บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที ่5   
         จำนวนเงิน 222,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านรมิบึง หมู่ที่ 14   
     จำนวนเงิน 66,000 บาท 
 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่15   
        จำนวนเงิน 157,000 บาท 

 การขออนุมัติกันเงินดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจำนวนมาก ทั้งจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงิน) จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับ
บุคลากรไม่เพียงพอ เป็นผลทำให้การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปี ซึ่งมีความจำเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอกี   
 จึงขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการดังกล่าวข้างต้น จำนวน 4 โครงการ และครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ ระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 
กันยายน พ.ศ. 2564 

 

ประธานสภาฯ    สำหรับการขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โครงการดังกล่าวข้างต้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความ
คิดเห็น หรืออภิปราย  ขอให้ยกมือขึ้น 

   

สมาชิกสภา  หมู่ที่ 1   กระผม นายนาค พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอความเห็นในการ
การพิจารณาและดำเนิน เช่น โครงการกันเงินหรือโครงการต่าง ๆ ของอบต.ก็ดีมีความล่าช้า 
จึงใคร่ขอให้อบต. เร่งรัดดำเนินการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

สมาชิกสภา  หมู่ที ่15   กระผม นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ขอสอบถามเกี่ยวกับ
รายการโครงการกันเงินทีไ่ด้แจ้งต่อสภา ว่าบัดนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด อย่างไรบ้าง 

รองปลัด อบต.    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉัน นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอ
อนุญาตตอบคำถามแทนผู้อำนวยการกองคลัง ในส่วนของโครงการที่ขอกันเงินข้างต้น อยู่ใน
ขั้นตอนการหาผู้รับจ้างตามระเบียบฯ ซ่ึงถ้าผู้รับจ้างไม่มาลงนามเป็นคู่สัญญาภายในวันที่ 30 
กันยายน งบประมาณในโครงการจะเป็นอันตกไป ดังนั้นจึงต้องดำเนินการกันเงินไว้ก่อน เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดหากไม่ได้ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญา  
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ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้

ยกมือขึ้น  
  หากไม่มี จะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังโครงการตามที่เสนอต่อที่
ประชุม ขอให้ยกมือขึน้” 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 25 เสียง   ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 ๕.๒  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอ ขออนุมัติโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และต่อมาได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง ที่ นม 74001 /793 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง มีความจำเป็นต้องถอนญัตตินี้ จึงขอให้นายปภพ มุ่งแฝงกลาง รอง
นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการถอนญัตติ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสะแกแสงต่อไป 

รองนายก (ปภพ)   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่ เคารพทุกท่าน กระผม นายปภพ  
มุ่งแฝงกลาง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ขออนุญาตชี้แจง
เรื่อง ขอถอนญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้  

   ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้เสนอญัตติเรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เพ่ือบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖3 รายละเอียดตามที่ปรากฏใน
วาระการประชุมที่  ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 นั้น   
  เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบพบว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้จัดทำรายละเอียดเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสงนั้น มีความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนในบางโครงการ ส่งผลให้วงเงิน
งบประมาณท่ีจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับที่เสนอต่อสภา 

   ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอถอน
ญัตติดังกล่าวไว้ก่อน เพ่ือที่จะดำเนินการจัดทำและแก้ไขประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ถูกต้อง และจะเสนอญัตติ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสงในการประชุมคราวถัดไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

ดอกไม้ พากลาง 
(นางดอกไม้ พากลาง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
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ประธานสภา    ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ชี้แจงรายละเอียด 

การขอถอนญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น ขอให้เลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถอนญัตติ 
ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2554 
  ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ
ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจาก
การเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าสู่ระเบียบวาระ หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ
ไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง 

ประธานสภาฯ    ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เสนอขอถอนญัตติ เรื่อง การ
พิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีสมาชิกท่านใด
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น 

      หากไม่มี การขอถอนญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
ดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตาม
ระเบียบที่เลขานุการสภา ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ  
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า “เห็นชอบให้
ถอนญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
3 หรือไม่” หากเห็นชอบให้ถอนญัตติ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 25 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

ส.อบต.หมู่ที่ 11    กระผม นายมานะ เอกกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 11 กระผมมีความประสงค์จะให้อบต. 
ซ่อมแซมถนนจากบ้านริมบึงไปบ้านหนองจาน เนื่องจากเป็นถนน คสล.มีการชำรุดเสียหาย
เป็นอย่างมาก มีเหล็กโผล่ขึ้นมาบนผิวจราจร ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึง
ขอสอบถามว่า อบต.จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง 

รองนายก (ปภพ)    กระผมนายปภพ มุ่งแฝงกลาง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง เคยออกไปสำรวจกับผอ. กองช่างแล้ว จากผลการสำรวจ จะนำโครงการเข้าแผนฯ
โดยจะทำเป็นโครงการถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านริมบึงไปถึงหนองจาน
ตลอดเส้นระยะทาง 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วจะ
ดำเนินการทำสัญญาต่อไป   

นายช่างโยธา   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร กระผมนายสุรเดช 
ลมสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันนี้รับหน้าที่เข้าประชุมสภาแทนผอ.กองช่าง 
 ผมเพ่ิงย้ายมาดำรงตำแหน่งนี้ โดยมีเรื่องนำเรียนกับท่านสมาชิกสภาว่า ด้วยช่วงนี้เป็นปลายปี
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งบประมาณซึ่งจะมีระยะเวลาการทำงานอยู่ประมาณ 1 เดือน ตามท่ีสมาชิกสภาได้แจ้งปัญหา
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนที่ชำรุด ซึ่งผมได้ปรึกษากับผอ.กองคลังเกี่ยวกับเรื่องเงิน
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งได้ข้อมูลว่ามีเงินงบประมาณในหมวดนี้ที่จะ
นำมาใช้แก้ปัญหาได้คงเหลืออยู่ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท   
  และตามที่ท่านสมาชิกหมู่ 15 ได้แจ้งไว้แล้ว ว่าต้องการซ่อมแซมผิวทางจราจรหิน
คลุก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ แต่ต้องคำนึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายด้วย 
เนื่องจากจะต้องนำพรีมิกซ์ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายหลายสาย  

รองนายก (ปภพ)   กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟ้า ขอแจ้งสมาชิกสภาว่า ในหมู่บ้านของท่านที่ใดมี
ไฟฟ้าแรงสูงผ่าน ขอให้มีบ้านและบ้านเลขที่ตั้งแต่ 5 หลังคาเรือนขึ้นไปสามารถขอหม้อแปลง
การไฟฟ้าได้ โดยเป็นงบประมาณของการไฟฟ้า ท่านสามารถแจ้งเรื่องมาได้ เพ่ือผมจะได้
ดำเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเหน็ หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.      
 
 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

        (ลงชื่อ)      นาค พลัดกลาง  
        (นายนาค พลัดกลาง) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่1 
          เลขานุการสภา อบต. ขามสะแกแสง 
      28 สิงหาคม 2563 
 

      ผู้รับรองรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)     ปั่น  ฝ่ายกลาง    (ลงชื่อ)    ถนอมศักดิ์  สมานมิตร  ประธานกรรมการ 
         (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)             (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
  ประธานสภา อบต. ขามสะแกแสง            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

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

      (ลงชื่อ)      หม่าว  อ่ำกลาง กรรมการและเลขานุการ 
       (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15 
 


