-สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลขำมสะแกแสง
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖1
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๘ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖1 เวลำ ๐๙.๐๐ น.
ณ อำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขำมสะแกแสง
-------------------------------------------------1. ผู้มำประชุม 30 คน (รวมเลขำฯ) 2. ผู้ขำดประชุม - คน
3. ผู้ลำประชุม - คน
4. ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑2 คน 5. ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม - คน
1. ผู้มำประชุม
1. นายปั่น ฝ่ายกลาง
๒. นายสมหมาย เวสันเทียะ
4. นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
๔. นายนาค พลัดกลาง
๕. นายช้อย หันสันเทียะ
๖. นางจวง ฝ่ายกลาง
๗. นายสงบ เปลื้องกลาง
๘. นายสมชาติ เกิดกลาง
๙. นายพิมพ์ ดวงกลาง
๑๐. นายสว่าง กลีบกลาง
๑๑. นายฮิน จงย่อกลาง
๑๒. นายเฉลิม หวังหมู่กลาง
๑3. นายแย้ม ชอบมะลัง
14. นายประเทือง แจ้งโรจน์
15. นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร
16. นายมานพ แสพลกรัง
๑7. นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง
๑8. นายหม่าว อ่่ากลาง
19. นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง
20. นางหวอง หวังกลุ่มกลาง
๒1. นายอนันต์ กึ่งกลาง
๒2. นายมานะ เอกกลาง
๒3. นางฉลวย หวังฟังกลาง
๒4. นางพนอ กองเงินกลาง
๒5. นายส่าอาง มุ่งเมืองกลาง
๒6. นายแขนง มุ่งแฝงกลาง
27. นายสังคม โทนหงส์ษา
28. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง
29. นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง
30. นายภัย เพียงขุนทด

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
/2. ผู้ขาดประชุม.....
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2. ผู้ขำดประชุม
- ไม่มี 3. ผู้ลำประชุม
- ไม่มี 4. ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นางดอกไม้ พากลาง
2. นายตุลชัย ดังกลาง
3. นายปภพ มุ่งแฝงกลาง
4. นางสายใย วัชรเมฆขลา
๕. นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ
๖. นางสาวขวัญจิต นิฤมล
๗. นายณัฐพงษ์ สุขกระโทก
8. นางปราณี เฉลิมชาติ
9. นางวรพร อาชาไนย
10. นายธนะพงศ์ เกิดผล
11. นายนุกูล เหลาสา
12. นางสาวกลิ่นราตรี น้อยลา

ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง
ต่าแหน่ง

นายก อบต.ขามสะแกแสง
รองนายก อบต.ขามสะแกแสง
รองนายก อบต.ขามสะแกแสง
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.
ผู้อ่านวยการกองคลัง
ผู้อ่านวยการกองช่าง
หัวหน้าส่านักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

5. ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม - คน
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐๐ น. เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญ
รองประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ ด่าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑. ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงทุกท่านร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
๒. ตามที่สภา อบต. ขามสะแกแสง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/๒๕๖1) ในคราวประชุม
สภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ่าปี พ.ศ. 25๖1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
25๖1 บัดนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/๒๕๖1) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖1 และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/2561) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการ
ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่าเภอ ก่านัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบทุกช่องทา เช่น หอ กระจายข่าวประจ่า
หมู่บ้าน,ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน, บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.
ขามสะแกแสง และเว็บไซต์ของ อบต.ขามสะแกแสง
ที่ประชุม.....
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ทีป่ ระชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมัยสำมัญ สมัยที่
๓ ประจำปี พ.ศ. 25๖1 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ. 25๖1
ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ใน
คราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ่าปี พ.ศ. 25๖1 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม 25๖1 ครั้งที่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
รับรอง หากท่านใดที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อความใดให้เสนอได้ เพื่อจัก
ให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีท่าน
ใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

รับรอง 28 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวำระที่ ๓

กระทู้ถำม
- ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๑ เรื่อง ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑
วำระที่สอง กำรแปรญัตติ

ประธำนสภำฯ

ตามที่ท่านนายก อบต. ขามสะแกแสง (นางดอกไม้ พากลาง) ได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖2 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง ได้พิจารณาในคราวการประชุม
สภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ่าปี พ.ศ. 25๖๑ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1๗
สิงหาคม 25๖1 โดยมีมติที่ประชุมได้ลงมติในวาระหนึ่ง คือ รับหลักการ
เมื่อได้มีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้วใน
วาระที่หนึ่ง จากนั้นที่ประชุมสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ่านวน ๓ คน
และคณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ได้แก่
๑. นายสงบ เปลื้องกลาง
ประธานกรรมการ
๒. นายมานะ เอกกลาง
กรรมการ
๓. นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง
กรรมการและเลขานุการ
โดยก่ าหนดให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ไปพิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามที่ท่านนายกอบต. เสนอ
ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ได้เสนอความเห็นต่อประธานสภาเพื่อบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุม
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖2 ในวาระที่ 2 คือ การแปรญัตติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ.....
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ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขำนุกำรสภำฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมการสภาท้ องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค่า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล่าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค่าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส่าคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด่าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น
ข้อ ๑๑๐“ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อ
ต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้ วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค่า
แปรญัตติด้วย
ประธานสภาฯ.....
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ประธำนสภำฯ

เมื่อทุกท่านได้รับทราบแนวทางเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตติแล้ว
ต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติ (นายสงบ เปลื้องกลาง) ได้รายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เชิญเสนอได้

ประธำนกรรมกำรแปรญัตติ
กระผม นายสงบ เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผล
การพิ จ ารณาแปรญั ต ติร่างข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 ดังนี้
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖2 และมีมติให้เสนอค่าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖1 ถึงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕6 เวลา ๑๔.0๐ น. นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ด่าเนินการแปรญัตติและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ตามล่าดับ ดังนี้
๑. คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสงบ เปลื้องกลาง
เป็น ประธานกรรมการ
๑.๒ นายมานะ เอกกลาง
เป็น กรรมการ
๑.๓ นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง
เป็น กรรมการและเลขานุการ
๒. ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
- การเสนอค่าแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม
( / ) ไม่มี
- การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
( / ) ให้คงเดิมทุกประการ
- การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
( / ) ไม่มี
- การสงวนค่าแปรญัตติ
( / ) ไม่มี
ประธำนสภำฯ

จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ อบต.
ขามสะแกแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มีมติไม่มีการ
เสนอค่าแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงร่างเดิมทุกประการ จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา
ผ่านวาระสอง
ดั ง นั้ น จะได้ ข อมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า “สมาชิ ก ท่ า นใดรั บ ทราบรายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ไม่มีการเสนอค่าแปรญัตติให้แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ให้ ค งร่ า งเดิ ม ทุ ก ประการ แห่ งร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในวาระที่สอง ไม่มีการแปรญัตติ ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

รับทรำบ 28 เสียง ไม่รับทรำบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.2 การพิจารณา.....
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๔.๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 (ต่อ) วำระที่สำม กำรลงมติ
ประธำนสภำฯ

เมื่อที่ประชุมสภา อบต. ได้มีการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.ขามสะแกแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ในวาระที่หนึ่ง ลงมติรับหลักการ และในวาระที่สอง การแปรญัตติ ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงความเห็นเสนอต่อสภา อบต. ว่าไม่มีการเสนอค่าแปรญัตติ
ให้แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงร่างเดิมทุกประการ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ในวาระที่สาม คือ การลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขำนุกำรสภำฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อญัตติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ดังนั้น ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่”

ประธำนสภำฯ

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ
ที่สามแล้ว ต่อไปจะเป็ นการลงมติที่ ประชุมว่า “สมาชิกท่ านใดเห็ นชอบร่างข้อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามที่ท่านนายก อบต. เสนอ และ
เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อบต. ขามสะแกแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

ให้ ต รำเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ 28 เสี ย ง ไม่ ให้ ต รำเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ - เสี ย ง งดออกเสี ย ง 1
เสียง

ประธำนสภำฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. ขามสะแกแสง ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภา อบต. ที่ได้ให้
ความเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2
ตามที่นายก อบต. เสนอ ขอเรียนเชิญ

นำยก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านที่มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖2
ขอบคุณค่ะ

ระเบียบวำระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
5.๑ เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง (กองคลัง)

ประธำนสภำฯ

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค่าชี้แจงรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ.....
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เลขำนุกำรสภำฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด ๔ การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธำนสภำฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. ขอชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

นำยก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 52-53 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เรื่องเดิม
(1) ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 1
เครื่อง เครื่องละ 16,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ่านวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ในกรณีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) กรณีที่มีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้อง
มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จ่านวน 1 หน่วย
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ่านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย
(ตั้งตามเกณฑ์.....
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(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 173 ข้อที่ 7 (กอง
คลัง)
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 7,700 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200 x
4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด่า ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
15
ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด่า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส่าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด่า
- สามารถท่าส่าเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 ส่าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อย
กว่า 100 แผ่น
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 173 ข้อที่ 8 (กอง
คลัง)
ข้อเท็จจริง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส่านักงบประมาณ มกราคม 2561
ดังนั้นเพื่อฯ.....
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ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และเพื่อให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ส่านักงานได้ จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย (รำยละเอียดตำมบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่แนบท้ำย)
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

ตามที่ นายก อบต. ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองคลัง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือ
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
“ขอให้ยกมือขึ้น”
อนุมัติ 28 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
5.2 เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (กองช่ำง)

ประธำนสภำฯ

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

เลขำนุกำรสภำฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด ๔ การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท่าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธำนสภำฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
ชี้แจงรายละเอียดการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นำยก อบต.

(รายละเอียด.....
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(รำยละเอียดตำมบัญชีโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ที่แนบท้ำย)
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 และได้รับแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก่าหนดให้จ่าเป็นต้องมีแบบรูปรายงานการก่อสร้างที่ผ่านการรับรอง
จากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงไม่มี
บุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องปรับมาใช้แบบมาตรฐานของหน่วยงานอื่น
และจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกออกแบบ จึงท่าให้รายละเอียดโครงการและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนแปลงและต้องท่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

ตามที่ นายก อบต. ได้เสนอรายละเอียดการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือ
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติให้
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม “ขอให้ยกมือ
ขึ้น”
อนุมัติ 28 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
๕.3 เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติกันเงินรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1

ประธำนสภำฯ

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติกันเงินรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖1 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา จ่านวน 22 โครงการ
ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการขอขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่น ในหมวดรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เลขำนุกำรสภำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ข้อ ๕๙ ก่าหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ่าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด่าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจ่าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท่าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด่าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ่านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.

ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียดกันเงิน
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่อนุมัติในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จ่านวน 22
โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1
จ่านวน 187,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2
จ่านวน 55,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3
จ่านวน 278,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านหนุก หมู่ที่ 4
จ่านวน 180,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5
จ่านวน 366,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6
จ่านวน 196,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7
จ่านวน 138,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8
จ่านวน 48,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8
จ่านวน 322,000 บาท
10. โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ข้างล่าห้วยฉลุง บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8
จ่านวน 41,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 .
จ่านวน 366,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10
จ่านวน 197,000 บาท
13. โครงการก่อสร้าง.....
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13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บา้ นหนองจาน หมู่ที่ 11

จ่านวน 315,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12
จ่านวน 194,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13
จ่านวนเงิน 202,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14
จ่านวน 176,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15
จ่านวน 104,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15
จ่านวน 146,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง
จ่านวน 334,600 บาท
20. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) จ่านวน 10,000 บาท
21. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จ่านวน 173,052 บาท แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 1 รายการ ดังนี้
1. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จ่านวน 117,500 บาท

การขออนุมัติกันเงินดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖1 เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และได้รับแจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก่าหนดให้จ่าเป็นต้องมีแบบรูป
รายงานการก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงไม่มีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องปรับมา
ใช้แบบมาตรฐานของหน่วยงานอื่นและจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกออกแบบ
จึงท่าให้รายละเอียดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนแปลงและต้องท่า
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นผลให้การด่าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ด่าเนินการล่าช้า
จึงขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการดังกล่าว
ข้างต้น ระยะเวลา ๑ ปี ตัง้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2
ประธำนสภำฯ

ส่าหรับการขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โครงการดังกล่าวข้างต้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดง
ความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือขึ้น
ประธานสภาฯ.....
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ประธำนสภำฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่
ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โครงการ
ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอต่อประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

อนุมัติ 28 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวำระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
๖.1 แจ้งเรื่องการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง
เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอปิดประชุม

ประธำนสภำฯ

ปิดประชุมเวลำ 11.40 น.
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(ลงชื่อ)

พรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์)
เลขานุการสภา อบต. ขามสะแกแสง
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

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
ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม
(ลงชื่อ)

ปั่น ฝ่ายกลาง
(นายปั่น ฝ่ายกลาง)
ประธานสภา อบต.ขามสะแกแสง

