
-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
ครั้งที่  1 

วันที่  ๑๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

-------------------------------------------------- 
1.  ผู้มาประชุม  ๓๐  คน (รวมเลขาฯ) 2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  -  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๐  คน     5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นาย ปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 ๒.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ    
 4.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภาฯ  
       ๔.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๕.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  
 ๖.  นางจวง  ฝ่ายกลาง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒   
 ๗.  นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๘.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  
 ๙.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 ๑๐ .  นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  
 ๑๑.  นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
 ๑๒.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 1 ๓.  นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 ๑๔.  นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  
 1 ๕.  นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 1 ๖.  นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 ๑๗.  นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 ๑๘.  นายหม่าว  อ่่ากลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
       1๙.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 ๒๐.  นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 ๒๑.  นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 ๒๒. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 1 
 ๒๓. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
 ๒๔. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
       ๒๕. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒๖. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       2๗. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๘. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 2๙. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 ๓๐. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  

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

3.  ผู้ลาประชุม 
 -  ไม่มี - 
 

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. 
 ๕.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       ๖.  นายชานนท์  กกสันเทียะ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด  อบต. 
 ๗.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 ๘.  นางวรพร  อาชาไนย  ต่าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
      ๙.  นายนุกูล  เหลาสา   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      1๐.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 
 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   -  ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้  

  ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต่าบลและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงทุกท่านร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกนั  
  ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม
สภา อบต.ขามสะแกแสง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ่าปี  พ.ศ.  25๖๐  มีก่าหนด  15  
วัน  ตั้งแต่วันที่  1๔ – ๒๘ สิงหาคม  25๖๐  ณ  อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ               
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  25๖๐ 
  3.  ตามท่ีสภา  อบต. ขามสะแกแสง  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  ในคราวประชุมสภา  อบต.  วิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ่าปี  พ.ศ. 
2559  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  บัดนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง           
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  แล้ว  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  
๒๕๕๙  และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ            
ที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  ส่วนราชการต่างๆ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ่าเภอ  ก่านัน/
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  เพื่อปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ
เรียบร้อยแล้ว  

 /มติที่ประชุม  รับทราบ..... 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง   การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 2ประจ าปี พ.ศ.  25๖๐  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.25๖๐ 
   ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงในคราว
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ่าปีพ.ศ. 25๖๐  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.25
๖๐  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง    
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่าน
ใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม  ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือจักให้ท่าน
เลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  ขอให้ยกมือขึ้น........  หากไม่มีท่านใด
เสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม  รับรอง   ๒๘  เสียง  ไม่รับรอง - เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
     

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี     

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 - ไม่มี  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
                            5.๑  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 25๖๑–

256๔)   
                                     แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๐) 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่              
๑/๒๕๖๐)  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หมวด  4  
การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ  22  การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด่าเนินการตามระเบียบ  ดังนี้ 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

/(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น..... 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

      

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                    
(พ.ศ. 25๖๑–256๔)  แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑/๒๕๖๐) 

 

นายก อบต.  มอบหมายรองปลัด อบต. ชี้แจง  
 

รองปลัด  อบต.  ขอเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2560)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขาม
สะแกแสง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่  2  ประจ่าปี  พ.ศ. 2559  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  และ
นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  ไปแล้วนั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ร่วมกับประชาคมหมู่บ้านในต่าบล             
ขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ในระหว่างวันที่  6-26  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  เพ่ือแก้ไข  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็น 

 

  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่  27  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เพื่อจัดท่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  
แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2560)  พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็น  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  และประชาคมต่าบล
ขามสะแกแสง   
 องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ร่วมกับประชาคมต่าบลขามสะแกแสง  
เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2560)  
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  และได้น่าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   

/เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ..... 
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เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  อีกท้ังแผนพัฒนาท้องถิ่นยัง
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  จึงมีความ
จ่าเป็นต้องขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  1/2560) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
   

 (รายละเอียดตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไข
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1/2560)  ที่แนบท้าย) 

 

ประธานสภาฯ    การเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  แก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑/๒๕๖๐)  ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้ว  มีสมาชิกสภา  
อบต. ท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  
๑/๒๕๖๐)  ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

 
มติที่ประชุม       เห็นชอบ   ๒๘  เสียง  ไม่เห็นชอบ....-......เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
   

 
   ๕.๒  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  วาระท่ีหนึ่ง 
 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

เลขานุการสภาฯ    ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.  ๒๕๕๒     

 มาตรา  ๘๗   ก าหนดว่า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่าย
ประจ าปีนั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ  ให้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

/เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล..... 
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เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอ
เพ่ือขออนุมัติ  และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม  ให้นายอ าเภอส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอ
เพ่ือลงชื่ออนุมัติ  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือ
ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้า
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตาม
วรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน  

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติม
รายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่ง
มิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตาม
กฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ญัตติ  ข้อ  45  
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

/ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว..... 
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    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

จ่านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ่านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก่าหนดระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

    ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

    เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

 

ประธานสภาฯ    ด้วยนายก อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนต่าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑  
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณารับหลักการในวาระที่  ๑  ดังนั้น  จึงขอเชิญท่าน             
นายก อบต.  ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.                    
25๖๑  พร้อมได้แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  พร้อมหลักการ
และเหตุผลให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญท่านนายก  อบต.  ได้ชี้แจง  

 

นายก  อบต.    เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันขอแถลงงบประมาณพร้อมหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ  อบต.                      
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1  ต่อที่ประชุมสภา            
อบต .ขามสะแกแสง  ดังนี้ 

    หลักการ  ด้วย อบต .ขามสะแกแสง  ได้จัดท่าร่างข้อบัญญัติ  อบต.                     
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑.  ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  38,705,000  บาท  แยกเป็น 
      1.1  ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้  จ่านวน  17,801,000  บาท  
      1.2  ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ่านวน  20,904,000  บาท 
 

  2.  ประมาณการรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น   38,705,000  บาท  แยกเป็น 
  ก.  รายจ่ายตามหน่วยงาน  ได้แก่ 
   1)  ส่านักปลัด  อบต.   ตั้งไว้    12,277,320  บาท 
   2)  กองคลัง    ตั้งไว้      2,229,400   บาท 
   3)  กองช่าง    ตั้งไว้      5,141,000   บาท 
   4)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้      4,588,100   บาท 
   5)  งบกลาง (ส่านักปลัด)   ตั้งไว้    14,469,180   บาท 
 

 
/ข.  รายจ่ายตามแผนงาน  ได้แก่..... 
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  ข.  รายจ่ายตามแผนงาน  ได้แก่ 
  1)  ด้านบริหารทั่วไป    แยกเป็น  
   (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ตั้งไว้   13,252,220 บาท 

  (2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ตั้งไว้        455,000 บาท   

  2)  ด้านบริการชุมชนและสังคม    แยกเป็น 
   (1)  แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้     4,111,100 บาท 

  (2)  แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้        449,500 บาท  
   (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ตั้งไว้        135,000 บาท  
   (4)  แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งไว้      5,141,000 บาท 

  (5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้        155,000 บาท 
  (6)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไว้477,000 บาท   

  3)  ด้านการเศรษฐกิจ  แยกเป็น  
  (1)  แผนงานการเกษตร    ตั้งไว้          60,000 บาท  
4)  ด้านการด าเนินการอ่ืน   แยกเป็น  

   (1)  แผนงานงบกลาง    ตั้งไว้    14,469,180 บาท  
     

    เหตุผล  เพ่ือให้การด่าเนินการเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบล  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  
จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลขามสะแกแสง  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  ( รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561  ที่แนบท้าย) 

     ขอมอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต.
ชี้แจง    เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต.  ได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

รองปลัด  อบต.   ชี้แจง  รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑   
โดยแยกตามแผนงาน  หมวด  และประเภท  รายจ่ายต่างๆ 

 

ประธานสภาฯ   ตามที่  นายก  อบต.  และรองปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๑  ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย  เพื่อซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้อภิปรายหรือ
เสนอได้ 

 

 

สมาชิกสภา  อบต.    กระผม นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที ่ ๓ 
  ขออภิปราย ว่า  ตามท่ี  นายก  อบต.  และรองปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๑  ข้าพเจ้า  มีความเห็นว่า  
เป็นการจัดท่างบประมาณตามปกติทุกปี  และรายจ่ายทุกหมวด  ทุกประเภท  ของหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงาน  เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วน  และงบประมาณรายรับกับรายจ่ายก็มี 

/ความเหมาะสมและสมดุลกัน.....   
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ความเหมาะสมและสมดุลกัน  โดยโครงการรายจ่ายก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ครับ 

 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
ขออภิปรายหรือข้อเสนอแล้ว  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง  คือ  รับหลักการ
ของร่างข้อบัญญัติ  อบต.  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑  ว่า   
“สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ.25๖๑  ตามท่ีท่านนายก อบต. ขามสะแกแสงเสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม   รับหลักการ  ๒๘  เสียง  ไม่รับหลักการ........-.....เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
เวลา  ๑๑.๕๐ น.  
 

ประธานสภาฯ      เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  จะเป็นการน่าเสนอรายละเอียดที่ครบถ้วน  กระผมจึงขอพักการประชุม  เป็น
เวลา  ๑ ชั่วโมง  โดยก่าหนดขอเริ่มประชุมใหม่เวลา  ๑๒.๕๐  น. 

เริ่มประชุม  ภาคบ่าย  เวลา  ๑๒.๕๐  น.  เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ
ประธานสภาฯด่าเนินการประชุมต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมรับหลักการของร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระท่ีหนึ่งแล้ว  ก่อนที่จะได้มีการ

พิจารณาในวาระท่ีสอง  คือ  การขอแปรญัตติ  นั้น  จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

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

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

 

ประธานสภาฯ   เพื่อให้การก่าหนดจ่านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามท่ีกฎหมาย
ก่าหนด  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอว่าสมควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ่านวนกี่คน  
ระหว่าง  3  ถึง  7  คน  เชิญเสนอได้ 

 

สมาชิกสภา  อบต.   กระผมนายสว่าง  กลีบกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕  
 ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติสมควรแต่งตั้ง  จ่านวน  ๓  คน  
 สมาชิกสภา  อบต.  รับรอง  ๒  คน  ได้แก่   
    1.  นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๙  
  2.  นายส่าอาง  มุงเมืองกลาง   ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๓  
 

/ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด..... 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น.....  หากไม่มีจะถือ

ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ่านวน  ๓  คน  ตามท่ีประชุมเสนอ  
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ่านวน  ๓  คน 
 

ประธานสภาฯ     ล่าดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
โดยจะคัดเลือกที่ละคน  เริ่มจากคนที่  ๑  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคลที่
สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จ่านวน  ๒  คน 

 

สมาชิกสภา  อบต.   กระผมนายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓   
    ขอเสนอนายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  ส.อบต.  หมู่ที่  ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑  
   ผู้รับรอง ๑.  นายสมชาติ  เกิดกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๓  
      2.  นายพิมพ์  ดวงกลาง     ส.อบต.  หมู่ที่  ๔  
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  
๑   อีกหรือไม.่.........  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร   
ส.อบต. หมู่ที่  ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1   

      

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ     ล่าดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
คนที่  ๒  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคลที่สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จ่านวน  ๒  คน 

 

สมาชิกสภา  อบต.   กระผมนายฮิน  จงย่อกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖  
   ขอเสนอ  นายสงบ  เปลื้องกลาง  ส.อบต. หมู่ที่  ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒  
  ผู้รับรอง ๑.  นายสว่าง  กลีบกลาง  ส.อบต. หมู่ที่  ๕  
      2.  นายหม่าว  อ่่ากลาง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๙  
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯ  ท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คน
ที่  ๒   อีกหรือไม.่.........  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายสงบ  เปลื้องกลาง          
ส.อบต. หมู่ที่  ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒   

 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ     ล่าดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
คนที่  ๓  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคลที่สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จ่านวน  ๒  คน 

 

สมาชิกสภา  อบต.   กระผมนายสว่าง  กลีบกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕  
   ขอเสนอ  นายนาค  พลัดกลาง   ส.อบต.  หมู่ที่  ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  
  ผู้รับรอง ๑.  นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๕  
      2.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐  
 

/ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใด.....   
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ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  

๓   อีกหรือไม.่.........  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายนาค  พลัดกลาง  ส.อบต. 
หมู่ที่  ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  

 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ดังนี้ 
 1.  นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๘ 

                     2.  นายสงบ  เปลื้องกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๓ 
   3 .  นายนาค  พลัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ ๑ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อได้จ่านวนของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ต่อไปจะเป็นการก่าหนดระยะเวลาการ
เสนอค่าแปรญัตติว่าจะก่าหนดภายในกี่วัน   

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย  และเสนอวัน  เวลา ที่จะเสนอค่า
แปรญัตติเบื้องต้นให้กับสมาชิกสภาได้พิจารณา  ต่อไป 

 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  45  ข้อ  49  ข้อ 50  ข้อ 59  ข้อ 60  
และข้อ 61   ได้บัญญัติโดยสรุปได้ดังนี้ 

   ข้อ  ๔๕ วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง  ให้ก่าหนดระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

   ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก่าหนด
ระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก่าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค่าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ   

ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค่า
แปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ  

/สี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา.....   
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สี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  
เกี่ยวกับรายงานนั้น 
  ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท่าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ่านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ่านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ่านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค่ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค่าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ่านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
   (2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ่านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  

  ถ้ามีปัญหาว่า  รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น  เพ่ือให้การก่าหนดจ่านวนวันเสนอค่าแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามท่ี
กฎหมายก่าหนด  ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอว่าสมควรที่จะก่าหนดวันเสนอค่าแปรญัตติจ่านวนกี่
วันแต่ไม่น้อยว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่มีมติรับหลักการ  เชิญสมาชิกสภา  อบต.  เสนอได้ 

 

สมาชิกสภา  อบต.   กระผมนายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓  
 ขอเสนอวัน  เวลาเสนอค่าแปรญัตติ  คือ  ตั้งแต่มีมติรับหลักการ  จนถึงวันที่  ๒๒  สิงหาคม    
                        ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 ผู้รับรอง ๑.  นายสว่าง  กลีบกลาง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๕  
      2.  นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐  
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น.....  หากไม่มีจะถือ
ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้วัน  เวลาเสนอค่าแปรญัตติ  คือ  ตั้งแต่มีมติรับหลักการ  จนถึงวันที่  
๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรจะแปรญัตติ
ประเด็นใด  ให้ท่าหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติโดยสามารถขอรับแบบขอ
เสนอแปรญัตติได้ท่ีเลขานุการสภา  อบต. 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ประธานสภาฯ   เมื่อได้ก่าหนดระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติแล้ว  ล่าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมก่าหนด

ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด   
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง  ระเบียบ  กฎหมาย  ที่เก่ียวข้อง  ต่อไป 

 
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   
  ข้อ  ๑๑๖  หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด่าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่น

ก่าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 
/ประธานสภาฯ  เพื่อให้การ..... 



13 
 
ประธานสภาฯ   เพื่อให้การก่าหนดระยะเวลาพิจารณาค่าแปรญัตติถูกต้องตามท่ีกฎหมายก่าหนด  ขอให้

ท่านสมาชิกสภา  อบต.  ได้เสนอว่าสมควรที่จะก่าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด   

 

สมาชิกสภา  อบต.  กระผมนายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑๕  
 ขอเสนอระยะเวลาให้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ด่าเนินการให้แล้วเสร็จ                           
ภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐   

   ผู้รับรอง     ๑.  นายสว่าง  กลีบกลาง ส.อบต.  หมู่ที่  ๕  
        2.  นายหม่าว  อ่่ากลาง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๙  
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น.........  หากไม่มีจะถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบให้ก่าหนดระยะเวลาให้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ด่าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  

 

มติประชุม   รับทราบ 
 
 5. 3  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
                                      ต าบลขามสะแกแสง   
ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอ ให้มีการคัดเลือก

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เพ่ือให้ที่
ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณา   

    ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  แจ้งว่า
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ได้หมดวาระการด่ารงต่าแหน่ง  เมื่อวันที่  28  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  และมีความจ่าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ชุดใหม่เพ่ือท่า
หน้าที่ต่อไป  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการด่าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
 รายละเอียดขอให้รองปลัด  อบต. ขามสะแกแสง  รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการกองการศึกษาฯ  ได้ชี้แจง 
 

รองปลัด อบต.  ตามมาตรฐานการด่าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ก่าหนดการด่าเนินการในส่วนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ดังนี้ 

  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โดยมีจ่านวนคณะกรรมการฯ  ไม่น้อยกว่า  9  คน  แต่ไม่เกิน  15  คน  ดังนี้ 
 1.  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
 2.  ผู้แทนศาสนสถาน 
 3.  ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.  ผู้แทนชุมชน 
 5.  ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
 6.  ผู้แทนผู้ปกครอง 
 7.  ผู้แทนส่านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
 8.  ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 9.  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

/โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 
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 โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ   มีจ่านวนตามความ
เหมาะสม และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ  1  คน  เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ   โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต่าแหน่ง  
มีผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือครู  หรือผู้ดูแลเด็ก  1  คน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีวาระการด่ารงต่าแหน่งคราวละ  2  ปี  และอาจ
ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง  ติดต่อกันได้ไม่เกิน  2  วาระ  โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 1 )  ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ  ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง  
หรือปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า  4  ครั้ง  และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ 
 2)  ก่าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด่าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่างๆ  ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด่าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3)  เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด่าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)  เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบเลิก  หรือย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 5)  พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการ
บริหารงานด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 6)  พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์ฯ  แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 8)  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก่าหนด  
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด่าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง 
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่าหนด  จึงขอให้ที่ประชุมสภา  
อบต. ขามสะแกแสงได้พิจารณาคัดเลือก  สมาชิกสภา  อบต.  1  ท่าน  เพ่ือเสนอชื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ขามสะแกแสง  ต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อตัวแทนสมาชิกสภา  อบต.  เพ่ือเป็นคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เชิญเสนอได้ 

 

/สมาชิกสภา  อบต.  กระผมนายสว่าง.....   
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สมาชิกสภา  อบต.  กระผมนายสว่าง  กลีบกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๕                                   

ขอเสนอนางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐  เป็นคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้รับรอง  2  คน  ได้แก่   

1. นางฉลวย  หวังฟังกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๒  
2. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐  
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนา           
เด็กเล็ก  อีกหรือไม.่.........  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐  เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระนี้  มีสมาชิกสภา  อบต.  ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปราย  

อีกหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญครับ 
 

 

ปลัด อบต.    ดิฉันนางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล             
ขามสะแกแสง  ขอชี้แจงผลการด่าเนินงาน  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีจ่านวน  ๑๖  โครงการ  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 

ถึงขั้นตอน 

๑ 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๒  
งบประมาณ  ๑๓๖,๙๐๐  บาท √  

 

๒ 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๓  
งบประมาณ  ๑๔๓,๒๐๐  บาท √ 

  

๓ 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้่า  คสล.            
หมู่ที่  ๕  งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท √ 

  

๔ 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๘  
งบประมาณ  ๑๔๐,๙๐๐  บาท √ 

  

๕ 
โครงการขุดลอกสระน้่า หมู่  ๙  
เปลี่ยนแปลงเป็น ถนนลงลูกรัง  
งบประมาณ  ๗๑,๐๐๐  บาท 

√ 
  

๖ 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๙  
จ่านวน  ๕๔,๙๐๐  บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๗ 
โครงการวางท่อระบายน้่า  คสล.  หมู่ที่  
๑๐  จ่านวน  ๕๒,๐๐๐  บาท √  

 

๘ 
โครงการวางท่อระบายน้่า  คสล.  หมู่ที่  
๑๐  จ่านวน  ๖๑,๐๐๐  บาท 

 
ผู้รับจ้างลงท่างานแล้ว 

 

/๙. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๑๑.....   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่

ด่าเนินการ 
ด่าเนินการแล้ว 

ถึงข้ันตอน 

๙ 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๑๑  
งบประมาณ  ๑๓๘,๓๐๐  บาท √  

 

๑๐ โครงการวางท่อระบายน้่า  คสล.  หมู่ที่  
๑๒  จ่านวน  ๑๐๗,๐๐๐  บาท √ 

  

๑๑ โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  หมู่ที่  
๑๓  จ่านวน  ๑๘๕,๐๐๐  บาท √ 

  

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  ๑๔  
งบประมาณ  ๑๔๘,๕๐๐  บาท 

 ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 
 

๑๓ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว  
๑๔ โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่  ๑  

งบประมาณ  ๑๖๙,๐๐๐  บาท √ 
  

๑๕ โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่  ๔  
งบประมาณ  ๒๘๘,๐๐๐  บาท √ 

  

๑๖ โครงการซ่อมแซมถนน  คสล.  หมู่ที่  
๑๐  งบประมาณ  ๗๗,๘๐๐  บาท √ 

  

 
ปลัด อบต.    ส่วนในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน             

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามท่ีสภา  อบต.  พิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีจ่านวน  ๒๖  โครงการ  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 

ถึงขั้นตอน 

๑ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  
หมู่ที่  ๑  จ่านวน  ๒๓๘,๐๐0 บาท 

 ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 
 

๒ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที๒่ จ่านวน 372,๐๐0.00 บาท   

 ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 
 

๓ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ ๓  จ่านวน ๓๗๒,๐๐0  บาท 

 ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 
 

๔ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล.  
หมู่ที่  4 จ่านวน ๓๙๒,000  บาท 

 
 ยกเลิกประกาศ

ประกวดราคา 

๕ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ ๔  
จ่านวน  ๒๐,000  บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  
หมู่ที่  ๔ จ่านวน 477,๐๐0 บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๗ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  ๖  
จ่านวน  ๑๕๘,000  บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

/๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ ๖..... 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 

ถึงขั้นตอน 

๘ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ ๖  
จ่านวน ๒๓๙,000  บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

๙ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ ๗ จ่านวน  ๗๐๕,๐๐0 บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

๑๐ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล.  
หมู่ที ่ ๘ จ่านวน ๒๗๕,๐๐0 บาท 

  
ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคา 

๑๑ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ ๙ 
จ่านวน  ๖๖๖,000  บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล.  
หมู่ที ่ ๑๐  จ่านวน ๕๖5,000 บาท 

 
 

ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคา 

๑๓ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่ ๑๑ จ่านวน  ๔78,7๐๐  บาท √  

 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  
หมู่ที่  ๑๑ จ่านวน ๖๖๕,๐๐0บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ ๑๒ จ่านวน  ๓95,000 บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ ๑๒ จ่านวน  ๑๙๙,๐๐0 บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน             
หมู่ที ่ ๑๓ จ่านวน ๒93,000 บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ ๑๓  จ่านวน  227,000บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ ๑๓ จ่านวน  ๑7๙,๐๐0บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที ่ ๑๔  
จ่านวน  99,000  บาท 

 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียก 
ผู้รับจ้างมาท่าสัญญา 

 

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล.  
หมู่ที ่๑๔ จ่านวน  186,000  บาท 

  ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคา 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที ่ ๑๕ 
จ่านวน ๒๓๐,000 บาท 

 
ผู้รับจ้างลงท่างานแล้ว 

 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่ ๑๕ 
จ่านวน  ๖๖,000.00 บาท 

 ผู้รับจ้างลงท่างานแล้ว  

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัด
แน่น หมู่ที่ ๑๕ จ่านวน ๓๑๘,๐๐0 บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๒๕ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
แน่น หมู่ที่ ๕ จ่านวน ๒๒๗,๐๐0 บาท 

 
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 

 

๒๖ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่ ๙ จ่านวน  ๑๕๘,000  บาท √ 
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ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภา  อบต.  ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว  อีกหรือไม่  
 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภา  อบต.  ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว  ขอนัดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ครั้งต่อไป  ในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
เวลา  09.๐0 น.  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  การแต่งกายสวมเครื่องแบบสีกากีและขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอปิดประชุม 

 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น.   
 

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

1) (ลงชื่อ)  ถนอมศักดิ์  สมานมิตร     2) (ลงชื่อ)  หม่าว อ่่ากลาง        3) (ลงชื่อ)  วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง 
        (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร)   (นายหม่าว  อ่่ากลาง)    (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15 

           ประธานกรรมการ          กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ  
    
 
          ผู้รบัรองรายงานการประชุม   

     

       (ลงชื่อ)     ปั่น  ฝ่ายกลาง                                       
                    (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)     
              ประธานสภา  อบต. ขามสะแกแสง                                  
 
       
 


