
-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖1 
คร้ังที่  1 

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖1  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

-------------------------------------------------- 
1.  ผู้มาประชุม  ๒7  คน (รวมเลขาฯ) 2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  3  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.  หมู่ท่ี  1 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  1 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  2 
 7.  นายสงบ  เปล้ืองกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 
 8.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 
 9.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  4 
 10. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  5 
 11. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  6 
 12. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  7 
 13. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  7 
 14. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  8 
 15. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  8 
 16. นายหม่าว  อ่่ากลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  9 
       17. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  9 
 18. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  10 
 19. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  11 
 20. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  11 
 21. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  12 
 22. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  12 
 23. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  13 
 24. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  13 
 25. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  14 
 26. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  15 
 27. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  15 
 

2.  ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี - 

/๓.  ผู้ลาประชุม...... 
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3.  ผู้ลาประชุม 
 ๑.  นางเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี   6  

 ๒.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง     สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  10 
 3.  นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  14 

 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ต่าแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางสายใย  วัชรเมฆขลา   ต่าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 6.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
      7.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
       8.  นางสาวกล่ินราตรี  น้อยลา  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
       9.  นายนุกูล  เหลาสา   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 10. นางสาวนิด  ดังกลาง    ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุชภาพ 
 11. นายพศวัฒน์  หวังกลาง   ต่าแหน่ง  นิติกร 
  

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐8.3๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  
ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ด่าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต่าบล

และลูกจ้างของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ท่ีเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ่าปี      
พ.ศ. 2561  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑6 - 30 เมษายน  พ.ศ. 2561  มีก่าหนด  15  วัน         
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เมษายน   พ.ศ. 
2561 

    3.  ขอขอบคุณคณะร่าวงย้อนยุคของ  อบต. ขามสะแกแสงทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วม
การแสดงในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจ่าปี 2561  เมื่อวันท่ี 28 
มีนาคม 2561  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  และ
ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนต่าบล  และ
ลูกจ้างของ  อบต. ขามสะแกแสงทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมโครงการบวงสรวงสักการะ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  เมื่อวันท่ี  12  เมษายน  พ.ศ. 2561   

/ณ สนามหน้าท่ีว่าการ...... 
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 ณ  สนามหน้าท่ีว่าการอ่าเภอขามสะแกแสงท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
บวงสรวงดวงวญิญาณและสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี  ได้รับความส่าเร็จด้วยดี  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าในทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีทางองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  และ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น         คงได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 

   4. ขอแนะน่าพนักงานส่วนต่าบลท่ีมาบรรจุใหม่ เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561  
 จ่านวน   2 ท่าน 
    - นายพศวัฒน์ หวังกลาง  ต่าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
    - นายธนะพงศ์ เกิดผล  ต่าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  และพนักงานส่วนต่าบลท่ีโอน (ย้าย) จาก หัวหน้าส่านักปลัด อบต.คลองทราย  
  อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มาด่ารงต่าแหน่ง เมื่อวันท่ี 27 มีนาคาม 2561  
  จ่านวน ๑ ท่าน 
    - นางปราณี เฉลิมชาติ  ต่าแหน่ง หัวหน้าส่านักปลัด 

       

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  คร้ังที ่ 1  เมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 

ประธานสภาฯ    ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง         
ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕61  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี         
29 มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 ครั้งท่ีแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อรับรอง  หากท่านใดท่ีจะขอแก้ไข  เปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเติมข้อความใด  ให้เสนอได้  
เพื่อใหท่้านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  หากไม่มีท่านใดเสนอ
ต่อไปจะเป็นการขอมติท่ีประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  รับรอง  24  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่    
                           5.๑  เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  
  (พ.ศ. 25๖๑–256๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑/๒๕๖1) 
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี              
๑/๒๕๖1)  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 

/เลขานุการสภา...... 
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เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา   

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี มีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน ใม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

      

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี                    
(พ.ศ. 25๖๑–256๔)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖1) 

นายก อบต.    มอบหมายรองปลัด อบต. ช้ีแจง 

รองปลัด อบต.    ช้ีแจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2561)  ต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขาม
สะแกแสง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยท่ี  2  ประจ่าปี  พ.ศ. 2559  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  2559  และ
นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  2559  ไปแล้วนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ร่วมกับประชาคมหมู่บ้านในต่าบล             
ขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ในระหว่างวันท่ี           
21 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม พ.ศ.  2561  เพื่อเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็น 

   
 

/องค์การบริหารส่วนต่าบล...... 
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องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เมื่อวันท่ี 18  
เมษายน  พ.ศ. 2561 เพื่อจัดท่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2561)  พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็น  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  และประชาคมต่าบล     
ขามสะแกแสง   
 องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ร่วมกับประชาคมต่าบลขามสะแกแสง  
เมื่อวันท่ี  19 เมษายน  พ.ศ. 2561  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2561)  ของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  และได้น่าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปีท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง  อีกท้ังแผนพัฒนาท้องถิ่นยัง
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  จึงมีความ
จ่าเป็นต้องขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี  1/2561) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ     
 (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  (ฉบบัที่  1/2561)  ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ    การเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖1)  ตามรายละเอียดท่ีได้ช้ีแจงไปแล้ว  มีสมาชิกสภา  
อบต. ท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามี ขอให้ยกมือข้ึน        

ประธานสภาฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติท่ีประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  
1/2561)  ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

ณ ขณะนั้น เวลา 09.20 น. นายสว่าง กลีบกลาง ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5ได้เข้าร่วมประชุมสภา 
อบต. 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  25  เสียง  ไม่เห็นชอบ....-......เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
   

5.2 เร่ือง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2561  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประธานสภาฯ           ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค่าช้ีแจงรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
/เลขานุการสภาฯ...... 
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เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  หมวด ๔       
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ   ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. ขอช้ีแจงรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงค่าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

นายก อบต.    มอบหมายรองปลัด อบต. ช้ีแจง 

นายก อบต.    ช้ีแจงรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงค่าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต่อท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด     
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า 45 ประเภทครุภัณฑ์ส่านักงาน  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

    เร่ืองเดิม 
    (1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ่านวน 47,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดต้ังในห้องท่างานส่านักปลัด 
        อบต. (ห้องช้ันล่าง) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

    - ขนาดไม่ต่่ากว่า 36,000 บีทียู 
    - ราคาท่ีก่าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
    - มีความสามารถในการท่าความเย็น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
    - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส่าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
    - มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท่า

ความสะอาดได้  
    - ชนิดแขวน 
    - มีความหน่วงเวลาการท่างานของคอมเพรสเซอร์ 
    - การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 

        สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟไม่เกิน 15 เมตร  
  (ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส่านักงบประมาณ มีนาคม 2560) 
  (ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าท่ี 172 ข้อท่ี 3  
  (ส่านักปลัด) 
 
 

  /ข้อเท็จจริง...... 
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  ข้อเท็จจริง 
   ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง 
         รายละเอียดครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส่านักงบประมาณ มกราคม  
         2561  
   ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ 
         ส่านักงบประมาณ มกราคม 2561 และเพื่อให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ส่านักงานได้ จึง 
         เห็นควรแก้ไขเปล่ียนแปลงค่าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย (รายละเอียดตาม 
         เอกสารแนบท้าย)  

ประธานสภาฯ               ตามท่ี นายก อบต. ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงค่าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ให้ท่ีประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดง
ความคิดเห็น  หรืออภิปราย   อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือข้ึน 

ประธานสภาฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติท่ีประชุม “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดอนุมัติให ้
แก้ไขเปล่ียนแปลงค่าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส่านักงาน ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม       
“ขอให้ยกมือข้ึน” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  25  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง  งดออกเสียง  1  เสียง  
 

ระเบียบวาระที่  6      เร่ืองอื่น ๆ 
6.1 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) คร้ังที่ 1 (เดือนเมษายน  2561)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ประธานสภาฯ     ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)        
ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี (พ.ศ. 2561-
2564)  ครั้งท่ี  1  (เดือนเมษายน  2561)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต่าบล  เพื่อทราบ 

     ซึ่งการด่าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ในการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งท่ี  1/2561  เมื่อวันท่ี  18  เมษายน  พ.ศ. 2561       

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559     
หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ่านาจ
หน้าท่ี  ดังนี้ 

       (1)  ก่าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2)  ด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

/แผนพัฒนา...... 
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     แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

       (๔)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท่างานเพือ่ช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  ครั้งท่ี  1  (เดือนเมษายน  2561)  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

นายก อบต.    มอบหมายรองปลัด อบต. ช้ีแจง 

นายก  อบต.    จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)  
ครั้งท่ี  1  (เดือนเมษายน  2561)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
ปรากฏว่า  จ่านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  (เฉพาะปี  
2561)  เปรียบเทียบกับจ่านวนโครงการท่ีด่าเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  คิดเป็นร้อยละ  15.09     

    (รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  คร้ังที่  1  (เดือนเมษายน  2561)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61  ที่แนบท้าย) 

ประธานสภาฯ   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี (พ.ศ. ๒๕61-
๒๕64)  ครั้งท่ี  1  (เดือนเมษายน  2561)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

  ตามรายละเอียดท่ีได้ช้ีแจงไปแล้ว  มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ยกมือข้ึน 

 

สมาชิกสภา  อบต.     กระผมนายสงบ  เปล้ืองกลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  ๓ 
  ขอสอบถามว่า  โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด่าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว   
ผู้อ านวยการกองช่าง   เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ “งานก่อสร้าง” จ่าเป็นต้องมีแบบรูป
รายการงานก่อสร้างท่ีผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
จ่าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการด่าเนินการด้วย จึง
จ่าเป็นต้องท่าการประมาณการ และแก้ไขแบบใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
เมื่อมีการเปล่ียนแปลง จ่าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลก่อน จึง
จะสามารถด่าเนินการได้ 

 

/ที่ประชุม...... 
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ที่ประชุม     รับทราบ 

6.2  เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม)   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของ  อบต. ขามสะแกแสง   

  

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขอรายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ     
ณ  ไตรมาสท่ี  2  (ส้ินเดือนมีนาคม)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของ        
อบต. ขามสะแกแสง  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพื่อทราบ 

             ขอให้นายก  อบต.  ได้เสนอรายละเอียด 

นายก  อบต.     มอบหมายผู้อ่านวยการกองคลัง ช้ีแจง 

ผู้อ านวยการกองคลัง    ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ณ  ไตรมาสท่ี  2   
(ส้ินเดือนมีนาคม)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต้ังแต่วันท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 
2561  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ของ  อบต. ขามสะแกแสง 

   (รายละเอียดตามรายงานรายรับ-รายจ่ายฯ  ที่แนบท้าย) 
  

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น.   
 
 
 

             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงช่ือ)    พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
          (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
                  เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง   
    
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

1) (ลงช่ือ)  ถนอมศักด์ิ  สมานมิตร     2) (ลงช่ือ)  หม่าว อ่่ากลาง        3) (ลงช่ือ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง 
        (นายถนอมศักด์ิ  สมานมิตร)   (นายหม่าว  อ่่ากลาง)    (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
         สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  8  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  9 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  15 

           ประธานกรรมการ          กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ 
    
          ผู้รับรองรายงานการประชุม  

     

              (ลงช่ือ)    ปัน่  ฝ่ายกลาง                                       
                         (นายป่ัน  ฝ่ายกลาง)     
                           ประธานสภา  อบต. ขามสะแกแสง                                  
 
 
 
 
 


