
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ ประจ ำปี  ๒๕๖1 
ครั้งที่  1 

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖1 เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
ณ อำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  

-------------------------------------------------- 
1.  ผู้มำประชุม  29  คน (รวมเลขำฯ) 2.  ผู้ขำดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลำประชุม  1  คน 
4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม  12  คน     5.  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม   -  คน 
 

1.  ผู้มำประชุม 
 1.  นายปั่น  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 
 ๑3.  นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 14.  นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 15.  นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 ๑6.  นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 ๑7.  นายหม่าว  อ่่ากลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
       18.  นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 19.  นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 ๒0.  นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 ๒1. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 ๒2. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 ๒3. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
       ๒4. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 ๒5. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง       สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
       26. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 27. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 28. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 29. นายภัย  เพียงขุนทด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 

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

3.  ผู้ลำประชุม 
 1.  นายประเทือง แจ้งโรจน์    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7  ลากิจ 
 

4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   ต่าแหน่ง  นายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       2.  นายตุลชัย  ดังกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง   ต่าแหน่ง  รองนายก  อบต.ขามสะแกแสง 
       4.  นางสายใย  วชัรเมฆขลา   ต่าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. 
 ๕.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต. 
       ๖.  นางสาวขวัญจิต  นฤิมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง 
 ๗.  นายณัฐพงษ์  สุขกระโทก  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 8.  นางปราณี  เฉลิมชาติ  ต่าแหน่ง  หัวหน้าส่านักปลัด 
 9.  นางวรพร  อาชาไนย  ต่าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 
 10. นายธนะพงศ์  เกิดผล  ต่าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
       11.  นายนุกูล  เหลาสา   ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
       12.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

5.  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม   -  คน 
 -  ไม่มี - 
ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
   -  ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

  ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต่าบลและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงทุกท่านร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกนั  
  ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ่าปี พ.ศ. 25๖1 มีก่าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่  
1๔ – ๒๘ สิงหาคม  25๖1  ณ  อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 25๖1 
  3.  ตามท่ีสภา อบต. ขามสะแกแสง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2561) ในคราวประชุมสภา  
อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ่าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  
บัดนี้ นายก อบต. ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2561) แล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และได้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2561)   
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อ่าเภอ ก่านัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่
สนใจทราบเรียบร้อยแล้ว  
 

ทีป่ระชุม                  รับทรำบ 
ระเบียบวำระที่ 2 ..... 
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ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 2

ประจ ำปี พ.ศ.  25๖1  เม่ือวันที่  30  เมษำยน  พ.ศ.25๖1 
   ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงในคราว
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ่าปีพ.ศ. 25๖1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.       
25๖1 ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง หากท่านใดที่
จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม ข้อความใด  ให้เสนอได้ เพ่ือจักให้ท่านเลขานุการสภา
ฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป ขอให้ยกมือขึ้น........  หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็น
การขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยก
มือขึ้น” 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  27  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
 

ระเบียบวำระท่ี  ๓  กระทู้ถำม 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
                           5.๑  เรื่อง  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี                      
                             (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี  2/2561)   
ประธำนสภำฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขอความเห็นชอบ ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2/2561)  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 

เลขำนุกำรสภำฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไข  
การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

    ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด่าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท่าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 
 
 

เพ่ือให้..... 
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 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล ส่าหรับ
องค์การบริหารส่วนต่าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันไม่ให้ด่าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. น่าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2/2561)  

 

นำยก  อบต.  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  2/2561)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ่าปี  
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และนายกองค์การบริหารส่วนต่าบล    
ขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  31  
ตุลาคม 2559 

 

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  
1/2560) ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ่าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่     
17 สิงหาคม 2560 และนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  
1/2560) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

 

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2561)  
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ่าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  
2561 และนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2561) เมื่อวันที่               
3 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น 

 

  เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้รับแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด             
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ นิยาม
ความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ก่าหนดให้จ่าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงท่าให้รายละเอียดผลผลิตโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการเปลี่ยนแปลงไป คลาดเคลื่อนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้จัดท่าไว้ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ..... 
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  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่               
7  สิงหาคม พ.ศ. 2561  เพ่ือจัดท่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2/2561) พร้อมเหตุผลและความจ่าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง และประชาคมต่าบล         
ขามสะแกแสง   

 

 องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง ร่วมกับประชาคมต่าบลขามสะแกแสง  เมื่อวันที่    
8  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2/2561) ขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลขามสะแกแสง และได้น่าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
  

 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี จึงมีความจ่าเป็นต้อง
ขอเสนอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) และเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  1/2561)  
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงต่อไป   
 (รำยละเอียดตำมร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  2/2561)  ที่แนบท้ำย) 

 

ประธำนสภำฯ               มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย             
อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

 

ประธำนสภำฯ    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2/2561)  
ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  27  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  

ประธำนสภำฯ  ขอพักการประชุม 15 นาที เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต่าบล อนุมัติและประกาศใช้แผน
ต่อไป 

     5.2  เรื่อง  กำรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพจำกสมำชิก 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง   

ประธำนสภำฯ    ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขอให้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล          
ขามสะแกแสง เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา   

ด้วยกองทุน ..... 
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    ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง แจ้งว่า

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้หมดวาระการด่ารงต่าแหน่ง  ในวันที่  
  30 กันยายน 2561 และมีความจ่าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่เพ่ือท่าหน้าที่

ต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการด่าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 
 ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

เลขำนุกำรสภำฯ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก่าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  

  ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
ประกอบด้วย 
 1.  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จ่านวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ 
 3.  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ่านวน 2 คน เป็น
กรรมการ 
 4.  หัวหน้าหนว่ยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ เป็นกรรมการ 
 5.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้านในพ้ืนที่ ที่คัดเลือกกันเอง จ่านวน 2 คน 
เป็นกรรมการ 
 6.  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง 
จ่านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 
 7.  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
ในพ้ืนที่ จ่านวน 1 คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
 8.  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 9.  ผู้อ่านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในต่าแหน่งคราวละ 
4 ปี 
 เมื่อคณะกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในต่าแหน่งครบวาระ 4 ปีแล้ว ยังมิได้มีการ
คัดเลือกแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในต่าแหน่งไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต่าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการ
ด่าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต่าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ข้อ 11 คณะกรรมการกองทุนมีอ่านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน   

  
กรณีกรรมกำร..... 
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 กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและด่าเนินการแผนงานหรือ
โครงการหรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น 
 2. ออกระเบียบที่จ่าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วย
ค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะท่างานหรือผู้ด่าเนินงาน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้และไม่เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก่าหนด 
 3. ควบคุมและก่ากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท่า
บัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่าหนด 
 4. ก่ากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 7 ให้เป็นไป
ตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพก่าหนด 
 5. สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6. ให้ค่าแนะน่าในการจัดท่าข้อมูลและแผนด่าเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข
ของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท่าสรุปผลการด่าเนินงาน รายงานการรับจ่าย
และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่านักงานสาขา
จังหวัด ส่านักงานเขต ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส่านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท่างาน เพื่อด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
จ่าเป็น และให้อนุกรรมการหรือคณะท่างานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่าเป็นในการด่าเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่าหนดตาม (2) (3) และ 
(4) ให้เป็นเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ประธำนสภำฯ  เมื่อที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ซึ่งที่มาของคณะกรรมการดังกล่าว มีสมาชิกสภา ฯ ที่สภา อบตฯ มอบหมาย จ่านวน 
2 คน ขอให้สมาชิกสภา ฯ เสนอเพ่ือสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

สมำชิกสภำ อบต.  กระผม ชื่อ นายสงบ เปลื้องกลาง ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. ม.3   
  ขอเสนอชื่อ นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8                  

โดยมีผู้รับรอง 2 คน ได้แก่   
1. นายนาค พลัดกลาง    ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่1 
2. นายสมชาติ เกิดกลาง   ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่3 

 

 
สมำชกิสภำ ..... 
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สมำชิกสภำ อบต.   กระผม ชื่อ นายหม่าว  อ่่ากลาง  ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. ม.9                     
ขอเสนอชื่อ นายสว่าง  กลีบกลาง ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่5 โดยมีผู้รับรอง 2 คน  
ได้แก่   

   1.  นายภัย  เพียงขุนทด  ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่15 
2.  นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่6 

ประธำนสภำฯ          มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะถือว่าที่ประชุม 
มอบหมายให้  

  1. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 
  2. นายสว่าง  กลีบกลาง   ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่5 
 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ตามที่ประชุมเสนอ  

มติที่ประชุม          ที่ประชุมได้มอบหมายสมาชิกสภา ฯ 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ดังนี้ 

  1. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 
  2. นายสว่าง  กลีบกลาง   ต่าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่5 

  5.3 เรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรับพัสดุที่ได้รับบริจำค (พัดลมติดผนัง) 
ประธำนสภำฯ           ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขอความเห็นชอบให้พิจารณา

รับพัสดุที่ได้รับบริจาค (พัดลมติดผนัง) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง 
พิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขำนุกำรสภำฯ     - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หมวด 9 

     ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด่าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดง

รายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก่าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 

    - พระราชบัญญัติการสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

     มาตรา 82 องค์การบริหารส่วนต่าบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
      (5) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
    - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่องข้อหารือแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  

     คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 

 
 

1. กรณีข้อหำรือ..... 
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     1. กรณีข้อหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก่าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ ส่าหรับกรณีอ่ืนที่
มิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุยังคงด่าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง
ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท่า
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
เป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด่าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” 

ประธำนสภำฯ           ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณารับพัสดุที่ได้รับบริจาค 
(พัดลมติดผนัง) 

นำยก อบต.     ด้วยมีผู้แสดงความประสงค์บริจาคพัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) จ่านวน 7 เครื่อง 
ยี่ห้อ Hatari รุ่น HT-W16M6 ขนาด 400 mm. ราคาเครื่องละ 998.- บาท รวมเป็นเงิน 
6,986.- บาท ซึ่งเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนต่าบล        
ขามสะแกแสง เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง ซึ่งการบริจาค
ดังกล่าวเป็นการบริจาคโดยมีเงื่อนไขให้ใช้ประโยชน์เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.         
ขามสะแกแสง และมีภาระผูกพันในการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงค่าไฟฟ้า ก่อนการ     
รับบริจาคจึงมีความจ่าเป็นต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และประโยชน์ที่ทางราชการจะพึง
ได้รับ การรับบริจาคท่ีมีเงื่อนไขเป็นการผูกพัน จะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ การรับ
บริจาคทรัพย์สินที่มีภาระติดพันหรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อมบ่ารุงรักษา จะต้องพิจารณา
ว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่   
ทางราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับ
พัสดุที่ได้รับบริจาค โดยคณะกรรมการได้สรุปผลการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต่าบลต้องขอความเห็นชอบต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงก่อนรับบริจาคด้วย 

ประธำนสภำฯ               ตามท่ี นายก อบต. ได้เสนอรายละเอียดการพิจารณารับพัสดุที่ได้รับบริจาค (พัดลม
ติดผนัง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความ
คิดเห็นหรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม 
“สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้รับพัสดุที่ได้รับบริจาค (พัดลมติดผนัง) ตามที่เสนอต่อที่
ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น” 

   

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  27  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
 

 
5.4 เรื่องกำรพิจำรณำ ..... 
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  5.4  เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ                     
                             พ.ศ. ๒๕๖2 วำระท่ีหนึ่ง 
 

ประธำนสภำฯ    ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอขอรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
พิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

เลขำนุกำรสภำฯ    ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.  ๒๕๕๒     

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

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่าย
ประจ าปีนั้นหรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ  ให้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ  
และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้นายอ าเภอส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน  
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยัง
นายอ าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความ
เห็นชอบตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 

 
ในกำรพิจำรณำ..... 
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ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติม
รายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้
เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และ
ในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า
ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554   

    ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ่านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ่านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก่าหนดระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมตริับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

    ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

    เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ประธำนสภำฯ    ด้วยนายก อบต. ขามสะแกแสง (นางดอกไม้  พากลาง)  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนต่าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2  
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการในวาระท่ี ๑ ดังนั้น จึงขอเชิญท่าน            
นายก อบต. ได้เสนอรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2  
พร้อมได้แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พร้อมหลักการและเหตุผลให้ที่
ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจง  

นำยก  อบต.   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ
แถลงงบประมาณพร้อมหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ  อบต. เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ต่อที่ประชุมสภา อบต .ขามสะแกแสง  ดังนี้ 

   หลักกำร  ด้วย อบต .ขามสะแกแสง  ได้จัดท่าร่างข้อบัญญัติ  อบต. เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  ประมำณกำรรำยรับ  รวมทั้งสิ้น  40,550,000  บาท  แยกเป็น 
  1.1  ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้   จ่านวน  18,700,000  บาท 
  1.2  ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ่านวน  21,850,000  บาท 

2. ประมำณกำร..... 
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  2.  ประมำณกำรรำยจ่ำย  รวมทั้งสิ้น   40,550,000  บาท  แยกเป็น 
  ก.  รำยจ่ำยตำมหน่วยงำน  ได้แก่ 
  1)  ส่านักปลัด  อบต.     ตั้งไว้    12,171,450 บาท 
  2)  กองคลัง      ตั้งไว้      2,565,300   บาท 
  3)  กองช่าง      ตั้งไว้      6,513,700   บาท 
  4)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ตั้งไว้      4,560,650   บาท 
  5)  งบกลาง (ส่านักปลัด)     ตั้งไว้    14,738,900   บาท 
 

  ข.  รำยจ่ำยตำมแผนงำน  ได้แก่ 
  1)  ด้ำนบริหำรทั่วไป   แยกเป็น 
  (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ตั้งไว้   13,421,250 บาท

 (2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน   ตั้งไว้        439,500 บาท 
  2)  ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แยกเป็น 
  (1)  แผนงานการศึกษา     ตั้งไว้     4,115,650 บาท

 (2)  แผนงานสาธารณสุข     ตั้งไว้        711,000 บาท 
  (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้          12,000 บาท 
  (4)  แผนงานเคหะและชุมชน    ตั้งไว้      6,513,700 บาท

 (5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ตั้งไว้         108,000 บาท
 (6)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   ตั้งไว้         445,000 บาท 

  3)  ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   แยกเป็น 
(1)  แผนงานการเกษตร     ตั้งไว้          45,000 บาท 
4)  ด้ำนกำรด ำเนินกำรอ่ืน  แยกเป็น 

  (1)  แผนงานงบกลาง     ตั้งไว้    14,738,900 บาท 
     

  เหตุผล  เพ่ือให้การด่าเนินการเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้วางแผน
ไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จึงขอเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  (รำยละเอียดตำมร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2562  ที่แนบท้ำย) 

 

   ขอมอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ต่าแหน่ง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต่าบล ชี้แจง เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 

 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญ นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  เกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

รองปลัด อบต.     ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  โดยแยกตามแผนงาน หมวด และประเภทรายจ่ายต่าง ๆ 

 
(รำยละเอียด..... 
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 (รำยละเอียดตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่

แนบท้ำย) 
เวลำ 10.25 น.  รองประธำนสภำ อบต. ออกจำกห้องประชุม 
 

ประธำนสภำฯ  ตามท่ี นายก อบต. และรองปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น              
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เพ่ือซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้
อภิปรายหรือเสนอได้ 

 สมำชิกสภำ  อบต.     กระผมนายสงบ เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ ขออภิปรายว่า ตามที่  
นายก อบต. และรองปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 กระผมมีความเห็นว่าเป็นการจัดท่างบประมาณตามปกติ
ทุกปี และรายจ่ายทุกหมวด ทุกประเภท ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เห็นว่ามีความ
เหมาะสมครบถ้วน และงบประมาณรายรับกับรายจ่ายก็มี ความเหมาะสมและสมดุลกัน โดย
โครงการรายจ่ายก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  
ครับ  

ประธำนสภำฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจ 
  ขออภิปรายหรือข้อเสนอแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง คือ รับหลักการ

 ของร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ว่า  
 “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ท่านนายก อบต. ขามสะแกแสงเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น” 

 

มติที่ประชุม  รับหลักกำร  26  เสียง  ไม่รับหลักกำร  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

เวลำ 12.00 น. 

ประธำนสภำฯ   ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะรับประทานอาหารกลางวันก่อนหรือจะประชุมต่อให้จบ
 ระเบียบวาระ แล้วค่อยรับประทานอาหารกลางวัน 

มติที่ประชุม   ประชุมต่อให้จบระเบียบวำระแล้วค่อยรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

ประธำนสภำฯ   เมื่อที่ประชุมรับหลักการของร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่หนึ่งแล้ว ก่อนที่จะได้มี
 การพิจารณาในวาระที่สอง คือ การขอแปรญัตติ นั้น จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการ    
 แปรญัตติจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

เลขำนุกำรสภำฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  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 

  
คณะกรรมกำร.... 
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  คณะกรรมการแปรญัตติ  และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  กรณีที่

 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง โดยจะคัดเลือกทีละคนจนกว่าจะครบตามจ่านวนที่    
 พึงมี 

ประธำนสภำฯ   ดังนั้น เพ่ือให้การก่าหนดจ่านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้อง
 ตามท่ีกฎหมายก่าหนด ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอว่าสมควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
 จ่านวนกีค่น ระหว่าง 3 ถึง 7 คน เชิญเสนอได้ 

สมำชิกสภำ  อบต.     กระผม  นายสงบ เปลื้องกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติสมควรแต่งตั้ง จ่านวน 3 คน สมาชิกสภา อบต. รับรอง 2 คน  ได้แก่   

     1. นายสมชาติ  เกิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3  
    2. นายหม่าว  อ่่ากลาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 

ประธำนสภำฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะถือ
 ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ่านวน 3 คน ตามที่ประชุมเสนอ  

 

มติที่ประชุม      ให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 คน 
 

ประธำนสภำฯ     ล่าดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
 ญัตติโดยจะคัดเลือกที่ละคน  เริ่มจากคนที่  ๑  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้นเสนอบุคคล
 ที่สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จ่านวน  ๒  คน 

 

สมำชิกสภำ  อบต.     กระผม นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
  ขอเสนอ นายสงบ เปลื้องกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        

คนที่  ๑ 
  ผู้รับรอง  ๑. นายหม่าว  อ่่ากลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
     2. นายช้อย  หันสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
 

ประธำนสภำฯ    มีสมาชิกฯท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 คนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสงบ เปลื้องกลาง
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1   

      

มติที่ประชุม  ให้นำยสงบ เปลื้องกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่  ๑ 
 

ประธำนสภำฯ     ล่าดับต่อไปจะเป็นการเสนอ ผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
 ญั ตติ  คนที่  ๒  ขอให้ท่ านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้น เสนอบุ คคลที่ สมควรเลื อกเป็ น
 คณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จ่านวน  ๒  คน 

 

สมำชิกสภำ  อบต.     กระผม นายฮิน จงย่อกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
  ขอเสนอ นายมานะ เอกกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        

คนที่  2 
  ผู้รับรอง  ๑. นายสว่าง  กลีบกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
     2. นายพิมพ์ ดวงกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

 
 

ประธำนสภำ..... 
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ประธำนสภำฯ    มีสมาชิกฯ  ท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 คนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายมานะ เอกกลาง สมาชิกสภา 
 อบต. หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒   

 

มติที่ประชุม   ให้นำยมำนะ เอกกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 
 

ประธำนสภำฯ     ล่าดับต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
 ญั ตติ  คนที่  ๓  ขอให้ท่ านสมาชิกสภาได้ยกมือขึ้น เสนอบุ คคลที่ สมควรเลื อกเป็ น
 คณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรองด้วย  จ่านวน  ๒  คน 

สมำชิกสภำ  อบต.     กระผม นายนาค พลัดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอ                     
นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3 

  ผู้รับรอง  ๑. นายเฉลิม หวังหมู่กลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
     2. นายวิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 

ประธำนสภำฯ    มีสมาชิกฯท่านใด  จะเสนอผู้ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 คนที่ ๓  อีกหรือไม ่หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางเสงี่ยม หวังกลุ่มกลาง 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓  

 

มติที่ประชุม      ให้นำงเสงี่ยม หวังกลุ่มกลำง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
  คนที่ ๓ 

 

ประธำนสภำฯ     สรุปมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
 1. นายสงบ  เปลื้องกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 

                     2. นายมานะ  เอกกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11 
   3. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
 

ประธำนสภำฯ   เมื่อได้จ่านวนของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปจะเป็นการก่าหนดระยะเวลา
 การเสนอค่าแปรญัตติว่าจะก่าหนดภายในกี่วัน   

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ระเบียบ กฎหมายและเสนอวัน เวลา ที่จะเสนอค่า
 แปรญัตติเบื้องต้นให้กับสมาชิกสภาได้พิจารณา ต่อไป 

 

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

   ข้อ  ๔๕ วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
 ไม่ได้และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้ก่าหนดระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
 ยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

   ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก่าหนด
 ระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 
 

ภำยในระยะเวลำ..... 
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ภายในระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก่าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร

 ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค่าแปร
 ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
 แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
 เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   

ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
 นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
 ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
 ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ
 นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค่าแปร
 ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนัน้แก่สมาชกิสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายีส่ิบสี่
 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการ       
 แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ 
 เกี่ยวกับรายงานนั้น 
  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท่าได้เฉพาะการขอลด
 รายจ่ายหรือการขอลดจ่านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ่านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
 รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ เปลี่ยนแปลง
 ความประสงค์ของจ่านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค่ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 หรือค่าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ่านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
 หนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   (2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ่านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
 ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประธำนสภำฯ   ดังนั้น เพ่ือให้การก่าหนดจ่านวนวันเสนอค่าแปรญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามท่ี
 กฎหมายก่าหนด ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอว่าสมควรที่จะก่าหนดวันเสนอค่าแปรญัตติ
 จ่านวนกี่วันแต่ไม่น้อยว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่มีมติรับหลักกาเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอได้ 

 

สมำชิกสภำ  อบต    กระผม นายสงบ เปลี้องกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
  ขอเสนอวัน  เวลาเสนอค่าแปรญัตติ  คือ  ตั้งแต่มีมติรับหลักการ  จนถึงวันที่  22  สิงหาคม    
                          ๒๕๖1  เวลา 14.00 น. 
  ผู้รับรอง   ๑. นายนาค พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 
      2. นางจวง ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่2 

 

 
ประธำนสภำ..... 
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ประธำนสภำฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะถือ
 ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้วัน เวลาเสนอค่าแปรญัตติ คือ ตั้งแต่มีมติรับหลักการ จนถึง วันที่ 22 
 สิงหาคม  ๒๕๖1  เวลา 14.00 น. สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรจะแปรญัตติประเด็นใด  
 ให้ท่าหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติโดยสามารถขอรับแบบขอเสนอแปรญัตติ
 ได้ที่เลขานุการสภา  อบต. 

มติที่ประชุม     เวลำเสนอค ำแปรญัตติ คือ ตั้งแต่มีมติรับหลักกำร จนถึง วันที่ 22 สิงหำคม  
  2561  เวลำ 14.00 น. 

 

ประธำนสภำฯ   เมื่อได้ก่าหนดระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติแล้ว ล่าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมก่าหนด
 ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ขอเชิญ
 เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ต่อไป 

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

   ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด่าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภา
 ท้องถิ่นก่าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 

ประธำนสภำฯ   เพ่ือให้การก่าหนดระยะเวลาพิจารณาค่าแปรญัตติถูกต้องตามท่ีกฎหมายก่าหนด  
 ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอว่าสมควรที่จะก่าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปร
 ญัตติ  ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด   

สมำชิกสภำ  อบต.     นายสงบ เปลื้องกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอระยะเวลาให้  
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖1   
 

  ผู้รับรอง   ๑. นายนาค พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 
      2. นางจวง ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 

ประธำนสภำฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีจะถือ
 ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก่าหนดระยะเวลาให้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ด่าเนินการให้แล้ว
 เสร็จ  ภายในวันที่ 24 สิงหาคม  ๒๕๖1 

มติประชุม   ก ำหนดระยะเวลำให้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  24 
 สิงหำคม 2561 

ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 

นำยก อบต.   6.1  องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงได้ท่าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับแขวง
  ทางหลวงชนบท ว่าด้วยความร่วมมือในการด่าเนินโครงการและการบ่ารุงดูแลรักษาทรัพย์สิน
  ที่เกิดจากการด่าเนินโครงการที่ด่าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประจ่าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562  
   ชื่อโครงกำร เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley 

กิจกรรม..... 
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   กิจกรรม ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และ
  การบริหารจัดการ (โลจิสติกค์) สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
   รำยกำร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านขาม ถึง บ้านหนุก ต่าบล
  ขามสะแกแสง อ่าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  โครงการ ปี 2559) กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.210 กิโลเมตร ไหล่ทาง 
  ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร งบประมาณ 9,867,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
  บาทถ้วน) 

  6.๒  เชิญชวนร่วมท่าบุญช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาทุกวันพระ โดยเวียนไปทุกวัดใน
 เขตองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง จึงขอให้สมาชิกสภา อบต. ออกมาร่วมกิจกรรม
 ตามวัดในพื้นที่ของตนเอง 
  6.3 บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ได้รับเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2,700,000 บาท 

นำยถนอมศักดิ์ สมำนมิตร  แจ้งเรื่องสะพานทรุด แตก ขอให้กองช่างออกไปส่ารวจความเสียหาย 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 8  

รอง ปลัด อบต.   ทางรัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตรวจสอบอาหารกลางวัน
   ของโรงเรียนในพ้ืนที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะแจ้งก่าหนดการออกตรวจให้ สมาชิกสภา 
   อบต. ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้ทุกท่านตรวจสอบได้ตลอด ว่า 
   รายการอาหารในแต่ละวันตรงกับรายการอาหารในป้ายประชาสัมพันธ์หรือไม่ ขอให้ช่วยกัน
   ตรวจสอบ 
 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 

ประธำนสภำฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภา  อบต.  ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรืออภิปรายแล้ว  ขอนัด
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ครั้งต่อไป  ในวันที่ 28 สิงหาคม    
 ๒๕๖1  เวลา  09.๐0 น.  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
 องค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  การแต่งกายสวมเครื่องแบบสีกากีและขอขอบคุณ
 ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลำ 13.00 น.    
 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงชื่อ)    พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
          (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
                  เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง   
    
     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

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 
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          ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม  

     

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

      ส ำเนำถูกต้อง 
 

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


