
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3 /2561 ครั้งที่ 1 
วันที่  17 เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2561  เวลำ  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

 
ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุรชาติ ขนันทอง   ประธานสภา ฯ สุรชาติ ขนันทอง    
2 นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ รองประธาน ฯ ฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์  
3 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ กฤดากร  อึ่งสะกาว  
4 นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ สมาชิกสภา อบต. ม.1 อุรุพงษ ์ ดอนชาติ  
5 นายสายทอง  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.1 สายทอง  สุวรรณภักดี  
6 นางสีนวล  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต.ม.2 สีนวล  ธรรมบุตร  
7 ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุรเดช  ธรรมโหร  
8 นายถวิล  อินทะโสม สมาชิกสภา อบต.ม.3 ถวิล  อินทะโสม  
9 นางพวงเพชร  แสงดี สมาชิกสภา อบต. ม.4 พวงเพชร  แสงดี  
10 นางสาวนิตติยา  อุ้ยอ้ัง สมาชิกสภา อบต. ม.4 นิตติยา  อุ้ยอ้ัง  
11 นายดวงปี  จันทะมา สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงปี  จันทะมา  
12 นายวิเชียร  มาวิเศษ สมาชิกสภา อบต. ม.5 วิเชียร  มาวิเศษ  
13 นายประยุทธ  มีโค สมาชิกสภา อบต. ม.6 ประยุทธ  มีโค  
14 นางทองสุข  ประสารศรี สมาชิกสภา อบต.ม.6 ทองสุข  ประสารศรี  
15 นายวิเชียร  สารพันธุ ์ สมาชิกสภา อบต. ม.7 วิเชียร  สารพันธุ์  
16 นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.7 สุดตา  ฤทธิ์วาปี  
17 นายสมจิตร  มูลตลาด สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมจิตร  มูลตลาด  
18 นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.8 ปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  
19 นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 อนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  
20 นายพิทักษ์  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.9 พิทักษ์  สุวรรณภักดี  
21 นายอดุลย์  ทอกบุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 อดุลย์  ทอกบุญมา  
22 นางบุศยากรณ์  ข าศรีนวล สมาชิกสภา อบต. ม.10 บุศยากรณ์  ข าศรีนวล  
23 นายส ารวย  ผ่านวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 ส ารวย  ผ่านวงศ ์  
24 นางสาวณัฐธิดา  แสนพันนา สมาชิกสภา อบต. ม.11 ณัฐธิดา  แสนพันนา  
25 นายสุนทร  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 สุนทร  วงศ์เสน  
26 นายอุทัย  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 อุทัย  วงศ์เสน  
27 นางมลิจันทร์  พงษ์ประเทศ สมาชิกสภา อบต. ม.13 มลิจันทร์  พงษ์ประเทศ  
28 นายสมภาร  แสงลี สมาชิกสภา อบต. ม.13 สมภาร  แสงลี  
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
29 นายสมหมาย  พรมโคตร สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมหมาย  พรมโคตร  
30 นายรักพงษ์  ไชยสาส์น สมาชิกสภา อบต. ม.14 รักพงษ์  ไชยสาส์น  
31 นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี สมาชิกสภา อบต. ม.15 พงษ์ปณชั  ทรัพย์บูรณศรี  
32 นายสนิท  บุญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.15 สนิท  บุญคุ้ม  
33 นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล สมาชิกสภา อบต. ม.16 - ลา 
34 นายบุญถม  เอกตาแสง สมาชิกสภา อบต. ม.16 บุญถม  เอกตาแสง  
35 นายทวีศักดิ์  ถาพร สมาชิกสภา อบต. ม.17 ทวีศักดิ์  ถาพร  
36 นางวิชุดา  สุดหอม สมาชิกสภา อบต. ม.17 วิชุดา  สุดหอม  
37 นายทอม  บ่อชน สมาชิกสภา อบต. ม.18 ทอม  บ่อชน  
38 นายประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.19 ประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี  
39 นายสมร  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมร  สุวรรณภักดี  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมัย    นครไพร นายก อบต.  สมัย  นครไพร  
2 นางบุษบา  วงษ์หงษ์สา รองนายก อบต. บุษบา  วงษ์หงษ์สา  
3 นายสมเกียรติ  สว่างโคกกรวด รองนายก อบต.  สมเกียรติ  สว่างโคกกรวด  
4 นายศุภชัย    นิตย์ภักดี เลขานุการ  นายก อบต. ศุภชัย   นิตย์ภักดี  
5 นายศิริ  ใจด า ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิริ  ใจด า  
6 นายเกรียงไกร   จุลทองภิพฒัน ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน ์  
7 นางนิตยา ตาน้อย ผู้อ านวยการกองคลัง นิตยา   ตาน้อย  
8 นางอารินี  กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการการ

แทน  หวัหนา้ส านักปลัด 
อารินี  กาวรรณธง  

9 นายศักดิ์ชัย  กิติราช ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศักดิ์ชัย  กิติราช  
10 นายลิขิต  โรจนชัยกุล  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ลิขิต  โรจนชัยกุล   
11 จ่าเอกรังสัญ ศิริบุตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ รังสัญ ศิริบุตร  
12 นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ วัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  
13 นางสาวกัญญนันท์ จันทรากุลนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กัญญนันท์ จนัทรากุลนนท์  
14 นางวารี เหมะเทวัญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ วารี เหมะเทวัญ  
15 นางสาววิชุฎาวงษ์หงษ์สา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ   วิชุฎา  วงษ์หงษ์สา  
16 นายสมจิตร  พิมพ์ศรี ผช.บันทึกข้อมูล สมจิตร  พิมพ์ศรี  

 ผู้เข้ำประชุม  38 คน  ลำ    1 คน  
 ขำดเข้ำประชุม   - คน  ผู้เข้ำร่วมประชุม  16 คน 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 
    ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาประชุม นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภาแจ้งให้  
   ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ว่าครบองค์
   ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมก็เข้าห้องประชุม ประธานสภาท้องถิ่นจุดธูปเทียนบูชาพระ
   รัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระพร้อมกัน  ประธานสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่ออีกครั้งว่า
   ครบองค์ประชุมและด าเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
   2561 เวลา 09.00 น. ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเข้า

ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา  
นายก อบต.   - นายสมัย นครไพร ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมและได้รับนโยบายมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

การบริหารจัดการขยะ และในวันที่ 19-20 ส.ค. 2561 นี้จะเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับ
เทศบาลต าบลปะโค เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบริษัทเอกชนเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เพ่ือหวังให้ทางท้องถิ่นร่วมท า MOU กับทางบริษัท ในการบริหาร
จัดการขยะ โดยใช้พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปะโคในการด าเนินการ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง  

   - วันนี้(17 ส.ค.2561) ได้มีการจัดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดต่อเนื่องจากเมื่อ
วาน(16 ส.ค.2561) ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา  

   - เมื่อวาน(16 ส.ค.2561) ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งท่าน
ได้เดินทางมาเพ่ือมอบนโยบายและท าพิธีคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า
13 จังหวัด รวม 800 กว่าคนที่มารับคืนโฉนดที่ดิน ความเป็นจริงแล้วต้องแจ้งให้ทางสมาชิก  
สภาฯ ทุกท่านเข้าร่วม แต่หนังสือสั่งการมาช้าท าให้ประสานงานไม่ทัน จึงไปได้ไปร่วมคนเดียว 
ต้องขออภัยสภาฯ ด้วย 

   - ส าหรับยางมะตอยที่ได้จัดซื้อมา ต้องขอชะลอในการเบิกก่อน เนื่องจากต้อง
ตรวจสอบพื้นท่ีที่เดือดร้อนและจ าเป็นก่อน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิตริาช ขอแจ้งเรื่องการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนพรรษาให้ส่ง
ทันตามก าหนดด้วย 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ทางท่านผู้อ านวยการกองต่างๆ มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ต่อไป 

ที่ปะชุม   - ไม่มี - 
ที่ปะชุม   รับทรำบ 
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ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
    -รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2561  1 สิงหาคม 2561 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ว่ามีข้อใด
   แก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง 36 เสียง 
ที่ปะชุม   - รับรอง 
 
ระเบียบวำระท่ี  3   เรื่องด่วน 
   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวำระท่ี  4   เรื่องเสนอ (ญัตติ) เพื่อพิจำรณำ 
    4.1.พิจำรณำเห็นชอบ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
    วำระท่ี 1 รับหลักกำร 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้ แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องครับ 
เลขานุการสภาฯ  -ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  
พ.ศ.2561 ตั้งแต่ วันที่  16 - 30  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561  เป็นต้นไป โดยมีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 15  วัน ซึ่งประธานสภาฯ ได้ลงนามประกาศตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
แล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

    ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเปน็ข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้  
    (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ  
    (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  
    การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
   ได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภา
   ท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ให้
   น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอ
   ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่
   ไม่มีค่ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยัง 
   ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ค ารับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ค่า
   รับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภา
   ท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว  
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    ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
   น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
   อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
   เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ 
   พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
   สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
    ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
   ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
   หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
   อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  ว า ร ะ ที่ ห นึ่ ง
   สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
   ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
   กรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   นั้นก าหนด โดยให้นาวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติ
   ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น 
   กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การ
   บริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภา
   ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับ
   หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมี
   มติไม่รับหลักการ  
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ ตามวรรค
   หนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามลาดับ 
ที่ประชุม   - รับทรำบ 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบและใช้ประกอบการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในล าดับต่อไป 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร  อ่านค ายื่น ขอเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2562  โดยประมาณการรายรับ -รายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น  
63,000,000 บาท (-หกสิบสามล้านบาทถ้วน-) อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 ก าหนดว่า  
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเป็นการ
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เร่งรัด เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ และ 
เพ่ือให้การจัดท าร่างข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้  ข้าพเจ้านายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ขอเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562 ต่อ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  63,000,000 บาท  (-หกสิบสามล้านบาทถ้วน-)  

 
ค ำแถลงงบประมำณ  ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลออีกครั้ งหนึ่ ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสอเพลอ  จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 36,503,124.13 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 8,684,813.15 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,944,369.41 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 50,000.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 522,350.70 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ.2561 
   (1) รายรบัจริง จ านวน 59,948,067.67 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 335,929.49 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 378,180.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 208,192.42 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 131,772.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 23,169,784.76 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 35,724,209.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท( 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 47,105,392.75 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 17,247,304.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 14,220,023.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 7,284,475.75 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 5,116,590.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
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   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,237,000.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,455,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,862,150.00 บาท 

 
                                        ค ำแถลงงบประมำณ     
                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 อ าเภอกมุภวาปี  จังหวัดอดุรธาน ี

  
รำยรับจริง ปี  2560 

ประมำณกำร ปี 
2561 

ประมำณกำร ปี 2562 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 298,548.06 265,000.00 310,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 457,997.00 385,000.00 457,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 263,370.42 200,000.00 260,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 303,180.00 250,000.00 250,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,323,095.48 1,100,000.00 1,277,000.00 
รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจัดสรร 26,093,703.42 26,050,000.00 24,723,000.00 
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,093,703.42 26,050,000.00 24,723,000.00 

รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 34,844,155.00 34,850,000.00 37,000,000.00 

รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34,844,155.00 34,850,000.00 37,000,000.00 
รวม 62,260,953.90 62,000,000.00 63,000,000.00 

   

 
 

    ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงปี 2560 ประมำณกำร 

ปี 2561 
ประมำณกำร ปี 2562 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 19,592,517.00 21,124,553.00 21,854,600.00 
  งบบุคลากร 17,234,804.00 18,680,980.00 19,145,850.00 
  งบด าเนินงาน 11,152,482.97 12,635,367.00 11,450,650.00 
  งบลงทุน 6,884,300.00 6,514,100.00 6,907,900.00 
  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,740,635.96 3,025,000.00 3,621,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 58,624,739.93 62,000,000.00 63,000,000.00 
รวม 58,624,739.93 62,000,000.00 63,000,000.00 
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เลขานุการสภาฯ - ว่าที่ ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสกาว  ส่วนรายละเอียด ข้างในเล่มขออนุญาตให้  จนท.                            
เป็นคนชี้แจงแทน ท่านนายก ในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเล่ม ร่าง งบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี   2562 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  - นางสาววัชราภรณ์   ประทุมพงษ์  ขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องรายละเอียดข้าง                                   
ในร่างฯ โดยรายจ่ายในเล่มร่างที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้รับนั้น เป็นการรวบรวม
งบประมาณรายจ่ายแต่ละกอง ที่ต้องด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยรายจ่ายจริงทั้งสิ้น  จ านวน 
63,000,000  บาท  (-หกสิบสามล้านบาทถ้วน-)   โดยแจกรายจ่ายตามแผนงาน  ดังนี้ 

 
 

             บันทึกหลักกำรและเหตุผล     
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาป ี จังหวัดอุดรธาน ี
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16,737,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,541,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 11,050,300 
  แผนงานสาธารณสุข 1,133,800 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,111,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,472,500 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 570,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,851,800 
  แผนงานการเกษตร 678,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   
  แผนงานงบกลาง 21,854,600 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 63,000,000 
 
    ( โดยอ่านตามรายละเอียด ในเล่มร่างงบประมาณรายจ่าย  ดังกล่าว ทีละแผนงาน ) เพื่อพิจารณาร่าง

งบประมาณรายจ่าย  
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เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงงบประมาณให้สภาฯ ได้รับ
ทราบนั้น เป็นเรื่องของประมาณการในเบื้องต้น ในส่วนของรายละเอียดแต่งละแผนงาน ในส่วน
ใดเพ่ิมส่วนใดลด และหมวดรายจ่ายที่เพ่ิมเป็นประจ าทุกปีคือ หมวดรายจ่ายประจ า เช่น 
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ขณะเดียวกันที่ข้อกฎหมายก าหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 40% จึง
จ าเป็นต้องตัดค่าใช้สอยลง ดังนั้นหมวดรายจ่ายประจ าจะลดลงในประเภทงบด าเนินงาน ใน
ขณะเดียวกันหมวดงบลงทุนต้องตั้งไว้ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดว่า อบต. ต้องตั้งไว้ 10  %   
เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมงบประมาณซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ และในปีนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ตั้งงบประมาณค่าใช้ จ่ายใน
การเลือกตั้งไว้โดยสถิติประมาณการไว้ 5 ถึง 7 แสนบาท จึงได้มีการตั้งงบประมาณส าหรับการ
เลือกตั้งไว้จ านวน 5 แสนบาท จึงขอชี้แจงให้สภาฯทราบ 

ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ส าหรับรายละเอียดต่างๆทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้รับทราบแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบดูร่างข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยให้อภิปรายและสอบถามประเด็น
ปัญหาต่างๆ เป็นเวลาพอสมควร จึงจะขอมติที่ประชุมเห็นควรรับหลักการแห่งร่าง 

 
เวลำ  11.00 น.  - พักเบรก - 
เวลำ  11.15 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดข้อสงสัยให้อภิปรายและสอบถามประเด็นปัญหาต่างๆ 

เป็นเวลาพอสมควร 
ส.อบต. หมู่ที่ 18   - นายทอม บ่อชน ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ขอสอบถาม หน้าที่ 7 หมวดครุภัณฑ์
   ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ อยากทราบว่ามีความจ าเป็นมากหรือน้อยเท่าใด 
   เพ่ือประโยชน์อะไร  
    - หน้าที่ 10 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามที่ได้อนุมัติมาแล้ว 3 
   ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ตั้งไว้ 4 แสนบาท ปีงบประมาณ 2560 ตั้งไว้ 4 แสน
   บาท และปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 3 แสนบาท รวมแล้วเป็นงบประมาณล้านกว่าบาท อยาก
   ทราบว่าผลการด าเนินการคืบหน้าอย่างไร และอยากทราบว่าในปีนี้ตั้งไว้ 2 แสนบาท อยาก
   ทราบว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ ก่อนจะมีการจัดท าแผนที่ภาษีได้แจ้งต่อสภาฯว่าจ้าง
   เอกชนด าเนินการจะมีค่าใช้จ่ายล้านกว่าบาท หากด าเนินการเองจะประหยัดงบประมาณกว่า 
   ซึ่งขณะนี้จะเข้าปีงบประมาณท่ี 4 แล้วที่ได้ด าเนินการ  
    - ขอสอบถามงบประมาณที่ตั้งไว้เกือบทุกปี เช่น งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า 
   สมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ซื้อเครื่องตัดหญ้ามา 10 กว่าปีก็ยังสามารถใช้งานได้ แต่
   ทาง อบต.ซื้อมาแล้วใช้งานได้ถึงปี ปีถัดมาก็ตั้งงบประมาณซื้อใหม่อีก และสังเกตุดูรอบๆ  ห ญ้ า
   ก็ยังยาวเหมือนเดิม 
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    - หน้าที่ 37 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตั้งไว้ 60,000 บาท อยากทราบว่าความ
   คุ้มค่า และความสัมฤทธิ์ผลของโครงการมีมากหรือน้อย ยากตัวอย่างโครงการที่ชาวบ้านได้รับ
   ประโยชน์ และได้รับการตอบรับดี อย่างโรงเรียนผู้สูงอายุก็ด าเนินการถึงรุ่นที่ 3 แล้ว จึงอยาก
   ให้สนับสนุนโครงการแบบนี้มากกว่า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน หากโครงการใดที่ 
   ด าเนินการแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็อยากให้ตัดงบประมาณออก  
    - หน้าที่ 40 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เดิมตั้ง 
   ไว้1 แสนบาท ในทุกๆปี ยังถูกต าหนิจากผู้เข้าร่วม แล้วมาลดงบประมาณลงแล้วจะสามารถ  
   ด าเนินงานได้หรือไม่ และในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 1 แสนบาท อยากให้น ามารวม
   เป็นโครงการเดียวจะดีกว่า โดยไม่ต้องจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา แล้วน างบประมาณมาด าเนิน 
   โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
    - หน้าที่ 44 โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ตั้งไว้ 
   333,000 บาท อยากทราบว่าจะก่อสร้างตรงจุดใด มีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน หากยังไม่มี
   ความจ าเป็นให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในการประชุมสมัยวิสามัญ 
   ครั้งที่ 2/2561 ที่ผ่านมา ในการก่อสร้างรั้วลวดหนาม ซึ่งสภาฯได้อนุมัติไปแล้ว  
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง  เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงต่อสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ในการจัดซื้อรถ นโยบายแรกเพ่ือใช้เป็นรถรับ-ส่ง
   นักเรียน ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท จึงได้หารือกับทางผู้บริหารให้ลดคุณลักษณะลง
   ให้สามารถน ามาใช้งานอเนกประสงค์ต่างๆ ได้ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากจะน ารถกระเช้ามา
   ใช้แทนจะเป็นการใช้งานไม่ถูกลักษณะ ไม่ถูกประเภท 
    - ส าหรับโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามที่ตั้งไว้ไม่ได้ใช้ทั้งหมด
   งบประมาณบางส่วนที่เหลือจ่ายได้มีการโอนงบประมาณมาใช้ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าหรือจัดซื้อ
   วัสดุต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    - ส าหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องเดิมก็ยังใช้งานได้อยู่ แต่ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งเนื่องจาก
   ใช้งานหนัก และใช้งานมานาน พ้ืนที่เรามีจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกให้บริการตาม  
   โรงเรียน สถานที่ต่างๆ กระทั่งภายในส านักงาน จึงจ าเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม   
    - ส าหรับโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน เดิมตั้งไว้ 1 แสนบาท และได้ตัดงบประมาณ
   ลงเหลือ 6 หมื่นบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ที่มีการจัดอบรม เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
   ทางคณะผู้บริหารได้สมทบเงินส่วนตัวในการด าเนินการ จึงฝากสภาฯ พิจารณา หากตั้งไว้แล้ว
   จะไม่ใช้ก็ได้ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ส าหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
   ประชาชน ก็เช่นกัน ตั้งไว้ 5 หมื่นบาท หากไม่สามารถด าเนินงานได้ก็ต้องน างบประมาณใน
   ส่วนอ่ืนโอนมาใส่ อาจจะเป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุกีฬาหรือโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นวิธี
   งบประมาณ ตามดุลยพินิจในการบริหารจัดการ และโครงการก่อสร้างรั้วส านักงานจะก่อสร้าง
   รั้วด้านหน้าส านักงานตามแบบแปลนที่แนบไม่ใช่รั้วลวดหนามที่มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไป 
   ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงในส่วนนี้ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ โครงการก่อสร้างรั้วส านักงาน จะก่อสร้างเป็นรั้ว 
   คสล. และมีประตูเข้าออก 2 ด้าน ตามแบบรายการประมาณการที่ได้แนบให้สมาชิกสภาฯ ทุก
   ท่าน ลักษณะจะคล้ายๆกับ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 
นายก อบต.    - นายสมัย นครไพร ขอเพ่ิมเติมเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ เดิมทาง อบต.ต้องจ้าง
   เหมารถตู้เดือนละ 10,000 บาท ต่อเดือน หาก อบต.มีรถบรรทุก 6 ล้อ มาเพ่ือรับส่งนักเรียนก็
   เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มาก และหากมีโครงการที่ต้องน าประชาชนไปเข้าร่วม
   หรือเดินทางไปราชการต่างๆ ก็สามารถใช้งานได้ และในการไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในปี
   นี้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์รถจากเทศบาลต าบลหนองไผ่ และได้มีการหารือกับทางปลัดและ
   ผู้อ านวยการกองต่างๆ แล้ว ฝากสภาฯ พิจารณาด้วย 
เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ในการจัดซื้อรถ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ยังไม่
   รวมการต่อเติมหลังคา ซึ่งหากจะต่อเติมหลังคาต้องใช้งบประมาณเพ่ิมอีกแสนกว่าบาท  
ส.อบต.หมู่ที่ 18   - นายทอม บ่อชน ตามที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ แต่ตามที่ตั้ง
   คุณลักษณะไว้จะได้ประโยชน์ตามที่ได้ชี้แจงมาหรือไม่ ตามที่จะไปขอความอนุเคราะห์เทศบาล
   หนองไผ่ เป็นรถที่มีหลังคา ซึ่งตามท่ีตั้งไว้นี้เป็นรถท่ียังไม่ต่อเติมหลังคา จึงอยากให้ชะลอไว้ก่อน 
   เพ่ือให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดหา เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้จริง 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง แจ้งให้สมาชิกพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11   - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ขอเพ่ิมเติมเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก ตามที่ทางนายกได้ได้เคย
   แจ้งกับทางสภาฯ ไว้แล้ว ว่าหากมีโอกาสจะจัดซื้อรถบรรทุก จึงอยากให้จัดซื้อจัดหาแบบที่
   พร้อมใช้งาน ไม่อยากให้จัดซื้อมาแล้ว ต้องเสียงบประมาณต่อเติมอีกหลายๆครั้ง ยกตัวอย่าง 
   ถนนก็ต้องมาต่อเติมใหม่ และในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นโบนัสหรือรางวัลตอบแทน
   พิเศษก็ตั้งไว้จ านวนมากแต่เวลาแจ้งซ่อมไฟฟ้าหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนมาท าไมจึงเกิด
   ความล่าช้า จึงขอฝากผู้บริหารพิจารณา 
เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ในส่วนของรถบบรรทุก ต้องสั่งท าหลังคามาต่อเติม 
   เนื่องจากหากเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ติดตั้งหลังคาแล้วต้องใช้งบประมาณถึง 2 ล้าน
   บาท หากเราเอาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้คือเฉพาะตัวรถ งบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท 
   และต่อเติมหลังคา 1 แสนกว่าบาท และเป็นงบประมาณคนละส่วน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้คันใหญ่
   และงบประมาณที่มากเกินความจ าเป็น  
ผู้อ านวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ขอชี้แจงเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า ต้องน าเรียนว่าต าบล
   เสอเพลอไม่ได้มีหมู่บ้านเดียว และรถกระเช้าก็ออกซ่อมแซมไฟฟ้าทุกวัน ตามที่สมาชิกสภาฯ 
   และประชาชนได้แจ้งซ้อมไฟฟ้าไว้ ซึ่งไฟฟ้าก็ช ารุดทุกวันช่างก็ออกซ่อมทุกวันเช่นกัน และ
   ตามท่ีได้เคยน าเรียนต่อสภาเกี่ยวกับปัญหาที่ไฟฟ้าช ารุดบ่อยเนื่องจากใช้ประมาณหลอดไฟมาก
   เกินที่ก าหนดไว้จึงท าให้ไฟฟ้าโหลดและช ารุดง่าย และขอเพ่ิมเติมเรื่องรถที่ต้องจัดซื้อแบบไม่มี
   หลังคา เนื่องจากต้องจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากจะจัดซื้อพร้อมหลังคาต้องขอยกเว้น
   ระเบียบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา ยกตัวอย่างเทศบาลต าบลปะโคได้ถูกตรวจสอบเนื่องจากจัดซื้อ
   นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ต้องคืนเงิน 
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ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง แจ้งสมาชิกสภาฯ พิจารณา หากจะสงวนค าแปรญัตติก็ได้ขึ้นอยู่
กับแต่ละท่านจะมีความเห็นว่าอย่างไร และแจ้งให้ไปศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ทางสมาชิกสภา
ฯไม่ได้ติดใจตรงที่ราคาจะมากหรือน้อย ต้องการทราบแค่ว่า หากประกอบเบ็ดเสร็จแล้วจะใช้
งบประมาณเท่าไหร่   

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ขอชี้แจงเรื่องเจ้าหน้าที่ในการออกบริการซ่อมแซม
ไฟฟ้าหรือให้บริการต่างๆ ต้องท าความเข้าใจว่าพนักงานเรามีน้อยแต่ละคนก็ต้องแบ่งหน้าที่
และท าหน้าที่ของตนเอง พนักงานประจ ารถกระเช้าก็มีแค่ 2 คน ซึ่งการออกซ่อมไฟฟ้าก็ออก
ทุกวันและเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้ได้ทุกจุด ต้องขอความเห็นใจจากทางสมาชิกสภาฯ ด้วย  

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง แจ้งให้สมาชิกสภาฯ แจ้งจุดที่ต้องซ่อมแซมอีกครั้ง หากมีความ
   ต้องการเร่งด่วนไม่ทันการณ์ จ าเป็นต้องช่วยเหลือตนเองไปก่อนเพื่อแก้ไขปัญหา 
ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอรายงานชี้แจงเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   โครงการเป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลและได้เริ่มต้นด าเนินงานในปี 2559 ทางสภาฯได้อนุมัติ
   งบประมาณในการด าเนินการจ านวน 4 แสนบาท และใช้งบประมาณจ านวน 87,000 บาท ใน
   ปี 2560 ตั้งไว้ 4 แสนบาทเช่นกัน และใช้งบประมาณจ านวน 48,000 บาท และในปี 2561 
   งบประมาณใช้มากขึ้นเป็นจ านวน 110,000 กว่าบาท ซึ่งผลการด าเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา ตาม
   เอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ ในปี 2559 จะเป็นการจัดท าบล็อกโซน 
   ในปี 2560 ได้ลงหมายเลขแปลงที่ดินตามที่เจ้าหน้าที่ได้ออกส ารวจตามหมู่บ้าน ซึ่งผลของการ
   จัดท าโครงการนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อต าบลเสอเพลอ สามารถจัดเก็บภาษีได้จ านวนมากขึ้นและ
   ทราบถึงว่าเอกสารโฉนดอยู่ที่แปลงใด แต่ขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะรวมถึงการ
   จ้างเหมาคนงานเป็นรายวันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา หรือประชาชนในต าบลของเรามาด าเนินการ 
   เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมานั่งจัดท าเป็นประจ า งบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายก็ตกเป็นเงิน
   สะสมและยังสามารถน ามาใช้ได้อยู่ และขอเชิญชวนให้ทางสมาชิกสภาฯ เข้าไปตรวจสอบ
   ข้อมูลในการจัดท าได้ที่ห้องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการด าเนินการโครงการนี้ต้อง
   รายงานกรมฯทุกไตรมาส   
เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ในส่วยนของค่าใช้จ่ายไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะต้อง
   ใช้เท่าไหร่ บางปีงบประมาณต้องจ่ายให้กับกรมที่ดินบ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์บ้าง เพ่ืออัพเดท
   ข้อมูลให้ทันท่วงที  
ส.อบต. หมู่ที่ 11   - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงก็เป็นที่เข้าใจ และขอเสนอในการ
   ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ให้ตั้งงบประมาณเป็นจ้างเหมาเอกชนมาด าเนินการจะ
   ดีกว่า และเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนหน้านี้ได้แจ้งกับสภาฯไว้ว่าจะรวมเป็นศูนย์เดียว แต่
   กลับไปปรับปรุงแต่ละศูนย์ จึงอยากทราบว่าจะมีการรวมศูนย์หรือไม่ และที่ได้แจ้งว่าจะมีการ
   จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลไม่ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไร และหากไม่มีการรวมศูนย์ขอเสนอให้
   ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก  
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ส.อบต. หมู่ที่ 8   - นายสมจิตร มูลตลาด หน้า 4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งไว้ 5 แสนบาท 
   หากมีการเลือกตั้งในปี 2562 ก็ได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ จึงอยากสอบถามว่าหากไม่มีการ
   เลือกตั้งจะน างบประมาณส่วนนี้ไปด าเนินการในจุดใด  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิติราช ขอน าเรียนชี้แจงในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบาย
   ของผู้บริหารจะมีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล และมีการจัดซื้อรถมาเพ่ือบริการรับส่งนักเรียน 
   ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ส่วนของโรงเรียนอนุบาลที่ยังจัดตั้งไม่ได้ 
   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยยังไม่อนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ส่วนนี้จัดตั้ง อบต. ซึ่งได้ขออนุมัติไปตั้งแต่ปี 
   2557 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  - นางสีนวล ธรรมบุตร ขออนุญาตสนับสนุนท่านทอม บ่อชน เรื่องการจัดท าแผนที่

ภาษีฯ ตามความเป็นจริงทราบว่าจัดท าแล้วได้ประโยชน์แล้วท าไมไม่ท าให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว 
ในการลงพ้ืนที่แต่ละครั้งพนักงานไปส ารวจได้ไม่ก่ีหลัง เนื่องจากบางครั้งประชาชนไม่อยู่บ้าน ไม่
สามารถน าเอกสารมายื่นได้ อยากให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือเป็นผลประโยชน์แก้
ท้องถิ่นของเราเอง และเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ เข้าใจเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ต้องการ
ท าให้ถูกระเบียบ แต่ทางสภาฯมองว่าอยากให้ท าให้เสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว และขอสอบถาม
เรื่องค่า K ว่าเป็นอย่างไร 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ตามที่ท่านสีนวล ธรรมบุตร ได้สอบถามเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ว่าท าไมไม่ด าเนินการให้เสร็จครั้งเดียว ขอชี้แจงว่าเราไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากเราไม่ได้จ้างแหมาเอกชนด าเนินการ ทาง อบต.เป็นผู้ด าเนินการเอง และ
การออกส ารวจในแต่ละครั้งก็ติดปัญหาบ้าง ชาวบ้านไม่อยู่ หรือไม่มีเอกสาร ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได้ และในการสุ่มออกไปส ารวจก็มีการจ้างเหมารายวันจ านวน 2 คน เพ่ืออกส ารวจภาษี
โรงเรือน บางส่วนก็ด าเนินการเรียบร้อยและได้ลงบันทึกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ในการจัดท าแผนที่ภาษีไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จ
ได้ในครั้งเดียว ที่แล้วเสร็จจะเป็นแผนที่แม่บท หากจ้างเอกชนด าเนินการใช้งบประมาณล้าน
กว่าบาทการด าเนินการก็ไม่ละเอียดเท่ากับที่เราด าเนินการเอง ส าหรับเรื่องค่า K แจ้งเจ้าหน้าที่
ชี้แจงรายละเอียด 

ผู้อ านวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ขอชี้แจงเรื่องค่า K จ าเป็นต้องตั้งไว้ตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงการคลัง เช่น ค่าน้ ามันเพ่ิมขึ้นจาก 29 เป็น 40 บาท จะต้องน าเงินส่วนนี้ไปปรับ
วงเงินค่าจ้างเพ่ิม หากผู้รับจ้างมาร้องขอว่าเราไม่ได้ตั้งไว้ มันผิดกฎหมาย อย่างเช่นมีการเพ่ิม
ค่าแรงขึ้นต้องน าเงินส่วนนี้มาค านวณตามค่าผันผวนทางเศรษฐกิจหรือดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไร แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือผู้รับจ้างร้องขอเราก็ต้องตั้ง
ตัวนี้ไว้จ่าย  
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รอง นายก อบต   - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่ได้หารือกับ
   ผู้ปกครองนักเรียนแล้วว่าหากน ามารวมกันก็จะส่งผลกระทบต่อการรับส่งนักเรียนในพ้ืนที่ที่ไกล 
   ทางผู้บริหารจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงสถานที่แต่ละศูนย์ให้เท่าเทียมกัน จึงได้ปรับปรุงให้
   ติดตั้งมุ้งลวด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมทุกศูนย์ ส่วนการก่อสร้างรั้วหากศูนย์ใดมีความ
   ต้องการขอแจ้งให้เสนอโครงการเข้ามาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
ส.อบต. หมู่ที่ 11   - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่เล็งเห็นความส าคัญของเด็กเล็ก และ
   ส่งเสริมหรือสนับสนุนเด็กในทางที่ดี และหากมีงบประมาณอยากให้ก่อสร้างรั้ววัดศิริชัยเจริญ 
   จึงขอฝากผู้บริหารพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง แจ้งสมาชิกสภาฯ ให้รอเป็นงบประมาณถัดไป หรืออาจจะได้
   โครงการในจ่ายขาดเงินสะสมก็เป็นได้ เชิญท่านวิเชียร มาวิเศษ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   - นายวิเชียร มาวิเศษ ขออภิปรายเป็นภาพรวมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่ง 
   10 ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ละกองแต่ละส่วนก็ได้มีการประมาณการเข้ามา และ
   ขอสอบถามทางผู้บริหารว่า ญัตติที่เสนอเข้ามา 63,000,000 บาท ท่านตั้งสูงเกินไปหรือไม่  
   หรือต่ าเกินไป ท่านสามารถตัดทอนได้หรือไม่ และเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 
   ถือเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการบริหารงาน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการ
   ตรวจสอบของฝ่ายสภาฯ และอยากให้ตั้งงบประมาณในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไข
   ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนให้มากกว่านี้  
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอน าเรียนว่ากรอบอ านาจหน้าที่ของสภาฯก็มีเท่านี้ เพ่ือ
   ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร เห็นชอบแผนพัฒนาฯ เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ จึง
   ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะแปรญัตติในข้อใด หรือสงวนค าแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   - นายวิเชียร มาวิเศษ ขอใช้ authority ในมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบล
   และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ 
   ดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
   บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
    (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
   ราชการ 
ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ให้เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่  ในส่วนของเรื่องการจัดซื้อ
   รถบรรทุก อยากให้หารือและศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
   เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการรับหลักการแห่งร่าง 
ที่ประชุม   - ไม่มี 



~ 15 ~ 
 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ตามที่ท่านได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 มาพอสมควร ดังนั้นกระผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นควรรับหลักการครับ 
ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด   37 เสียง 
  เห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำง    34 เสียง 
  งดออกเสียง    3  เสียง   
   - สรุป เห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
 
เวลำ  12.00 น.  - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ  13.00 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง แจ้งให้สมาชิกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบ

ต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ได้อ่านระเบียบ ดังนี้    

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

ข้อ 45 วรรคสำม ก ำหนดว่ำ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น   

ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้  จ านวน 
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายดวงปี จันทะมา เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นชุดเดิม จ านวน 7 คน 
ส.อบต. หมู่ที่ 13   - นายสมภาร แสงลี เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นชุดใหม่ จ านวน 7 คน 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุมในการเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่ 
    - ท่านใดเห็นว่าควรคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นชุดเดิม ตามท่านดวงปี จันทะมา เสนอโปรดยกมือ 
   องค์ประชุมทั้งหมด   37 เสียง 
     เห็นควรแต่งตั้งชุดเดิม  32 เสียง  
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    - ท่านใดเห็นว่าควรคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นชุดใหม่ ตามท่านสมภาร แสงลี เสนอโปรดยกมือ 
   องค์ประชุมทั้งหมด   37 เสียง 
   เห็นควรแต่งตั้งชุดใหม่   3 เสียง  
    - สรุป เห็นควรมีคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ชุดเดิม จ ำนวน 7 คน 
 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 7 คน 
   -ขั้นตอนต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

โดยเลือกทีละคนจนกว่าจะครบจ านวน 7 คน ตามล าดับ และการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่
จ ากัดจ านวน พร้อมทั้งให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 

ส.อบต. หมู่ที่ 12   - นายสุนทร วงศ์เสน  เสนอ นางสีนวล  ธรรมบุตร 
ผู้รับรอง    1) ร.ต.ต.สุรเดช ธรรมโหร   
    2) นางทองสุข  ประสารศรี 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายดวงปี จันทะมา   เสนอ  นายทอม  บ่อชน 
ผู้รับรอง    1) นายสมภาร แสงลี     
    2) นายถวิล อินทะโสม    
ส.อบต. หมู่ที่ 17   - นายทวีศักดิ์ ถาพร  เสนอ นายอุทัย วงศ์เสน 
ผู้รับรอง    1) นายประยุทธ มีโค    
    2) นางสายทอง สุวรรณภักดี 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นางทองสุข ประสารศรี  เสนอ นายสมภาร แสงลี  
ผู้รับรอง    1) นางบุศยากรณ์ ข าศรีนวล   
    2) นางมะลิจันทร์  พงษ์ประเทศ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค   เสนอ นายทวีศักดิ์ ถาพร 
ผู้รับรอง    1) นางวิชุดา สุดหอม   
    2) นายบุญถม เอกตาแสง 
ส.อบต. หมู่ที่ 15   - นายสนิท  บุญคุ้ม  เสนอ นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์  
ผู้รับรอง    1) นางนิตยา อุ้ยอั้ง   
    2) นางณัฐธิดา แสนพันนา 
ส.อบต. หมู่ที่ 13   - นายสมภาร แสงลี  เสนอ นายถวิล อินทะโสม    
ผู้รับรอง    1) นายดวงปี จันทะมา   
    2) นางพวงเพชร แสงดี 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก     
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ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง สรุปว่ำคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  จ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย 

   1.นางสีนวล  ธรรมบุตร ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  2 
   2.นายทอม บ่อชน ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  18 
   3.นายอุทัย  วงศ์เสน ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  12 
   4.นายสมภาร  แสงลี ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  13 
   5.นายทวีศักดิ์  ถาพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  17 
   6.นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  9 
   7.นายถวิล อินทะโสม ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  3 
   - จึงเชิญให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการ     

แปรญัตติฯในครั้งแรกเพ่ือให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯต่อไป 
เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ได้แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก 

เพ่ือให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 หลังเลิก
ประชุมสภาฯ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
เวลำ 14.00 น.  - พักเบรก - 
เวลำ  14.15 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 
 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง กำรพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อ

คณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
   -ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้พร้อมทั้งให้
ก าหนดสถานที่เสนอค าแปรญัตติไว้ด้วย 

   -จึงเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว  ข้อกฎหมำย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
    -ข้อ 45 วรรคสำม ก ำหนดว่ำ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น 
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-ข้อ 49 วรรคหนึ่งก ำหนดว่ำ   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

    วรรคสองก ำหนดว่ำ ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

    -ข้อ 59 ก ำหนดว่ำการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะกระท า
ได้เฉพาะการลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

   ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น.  
โดย ใช้สถานที่  และก าหนดสถานที่ ยื่ นค าแปรญัตติต่ อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง  จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารฯ

ที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานที่
ก าหนด 

ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง ได้แจ้งการพิจารณาก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ 

   - ในล าดับต่อไป ให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่
คณะกรรมการ แปรญัตติได้รับไว้จากสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารฯที่ประสงค์ขอแปรญัตติว่าจะให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯด าเนินการพิจารณาค าแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใด 

   - เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้ แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ .ศ.2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
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-ข้อ 115 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด
ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

           เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปร
ญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่ม
ประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจ า
เป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้ และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับ
พิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

    -ข้อ 116 ก ำหนดว่ำ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 

    ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือลงมติให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้  หรือให้ก าหนดการตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นสมควร แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอ านาจประชุมนอกสมัย
ประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตขยายเวลาที่ก าหนดไว้
ตามท่ีเห็นสมควร แล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป 

ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลาพิจารณา 
ค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯได้รับไว้ 

ส.อบต.หมู่ที่ 13   - นายสมภาร  แสงลี เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาค าแปรญัตติที่ได้รับ
ไว้รวมทั้งการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม                   - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  จึงถือว่าสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้รับไว้ รวมทั้งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ 

-และในการแปรญัตตินั้นจะต้องไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 60  และข้อ 61 แห่ง
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  ก ำหนดนัดวันประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2561  
ครั้งที่ 2 ในวัน จันทร์ ที่ 27 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเสอเพลอ กำรแต่งกำย ชุดกำกี เพื่อพิจำรณำในวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3 ต่อไป 
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ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   - นายดวงปี จันทะมา ฝากท่านประธานออกหนังสือแจ้งท่านเกียรติศักดิ์ บุตตะกุล เข้า
   ร่วมประชุมในครั้งถัดไปเนื่องจากครั้งนี้ท่านลาป่วย 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประกวด 
   สรภัญญะ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านสวนมอญ 
ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเลิกการ

ประชุม และต้องขอขอบคุณสามิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ   
เลิกประชุม  -  เวลำ  15.00  น. 
 

 ว่าที่ร้อยโท  กฤดากร  อึ่งสะกาว ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 
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