
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

นายอ านาจ สิริป้อ เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ตาม 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง

ที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุม

จากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้ตรวจดูอีกครั้ง มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ (แปรญัตติ) 

นายอ านาจ สิริป้อ ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๑ ในการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ส าหรับวันนี้เป็นการประชุม
สภาฯ ในวาระที่ ๒ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาขอแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ขอเชิญท่าน
ประธานคณะกรรมการรับเรื่องพิจารณาค าแปรญัตติรายงานต่อสภาฯ ขอเชิญครับ 

 
 
 



-๒- 
 

นายโต นันทะวิชัย เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
ประธานคณะกรรมการฯ โต นันทะวิชัย ประธานคณะกรรมการรับเรื่องและพิจารณาค าแปรญัตติ ตามที่ได้มีการให้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบทุกท่านได้ยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  และได้ประชุมคณะกรรมการแปร 

 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอยื่นเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้คงร่าง
เดิมไว้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 

(ให้เวลาในการพัก ๑๐ นาที) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ในวาระท่ี ๓ (ลงมติ) 
นายอ านาจ สิริป้อ ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี ๓ การพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด ก่อนการพิจารณาลง

มติ ผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ในฐานะผู้บริหาร ได้ชี้แจง
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ อีกครั้งหนึ่งครับ 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 
นายก อบต. จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการลงมติให้ความ

เห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
นายอ านาจ สิริป้อ ล าดับต่อไป ผมจะได้ขอมติที่ประชุม  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบ 
ประธานสภาฯ ประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 ๕.๒ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ี อบต.สบปราบ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานเคหะ 
ปลัด อบต. และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง

สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่  ๖ ตั้งไว้ 
๓๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น จากข้อเท็จจริงของโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
รายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณไม่ได้ก าหนดและระบุรายละเอียดไว้ว่าจะปรับปรุง 



-๓- 
  
 ระบบประปาหมู่บ้านโดยการด าเนินการอะไรบ้าง ไม่มีรายละเอียดของงานที่จะด าเนินการ

ปรับปรุงประกอบกับในมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้น าปัญหาระบบประปาหมู่บ้านมา
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ระบบประปา
ของหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ สามารถแจกจ่ายน้ าให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีมติในที่
ประชุมหมู่บ้านว่าจะขอปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ ๖ โดยการจะใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างบ่อสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ฯ และถังเก็บน้ าขนาด ๓๓ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากเดิมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เป็นการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างบ่อสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ และถังเก็บน้ าขนาด ๓๓ 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา 

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๒ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะ

ขอมติในท่ีประชุมสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๓ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน) 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

 
 



-๔- 
 

  ดังนั้น ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๕ โครงการ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณต่อไปอีก ประกอบกับสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในไตรมาสที่ ๔ นี้ ก็
สืบเนื่องจาก พ้ืนที่ด าเนินการยังไม่สามารถเข้าในพ้ืนที่ได้ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดู
ท านาของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ โครงการเป็นการด าเนินการที่ต้องอาศัยช่วงฤดูแล้งหรือ
ช่วงที่ไม่มีน้ าไหลหลากเกินไป และบางโครงการต้องมีการขออนุญาตในการด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดความล้าช้าในขั้นตอนของการด าเนินการและการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ด้วย จึงส่งผลให้การด าเนินงานโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  ซึ่งโครงการทีจ่ะขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
จ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สระหนองบัว) บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี 

หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบปราบ  หมู่ที่ ๒ 

งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท 
๓. โครงการขุดลอกฮ่องปลิง บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท 
๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการสร้างบ่อสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ และถัง

เก็บน้ าขนาด ๓๓ ลูกบาศ์กเมตร บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
๕. โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งนานายลวด ค าแก้ว) บ้านทุ่งเจริญ 

หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐.- บาท 
รวมงบประมาณในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน ๑,๐๔๕,๐๐๐.- บาท 

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ ในการอนุมัติกันเงิน โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอ านาจ สิริป้อ เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงตามหัวข้อของเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ตามล าดับต่อไปเลยครับ 
 ๖.๑ การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก

ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามมติที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า 
ปลัด อบต. เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเมื่อสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ 
แล้ว ก็ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ เสนอต่อนายอ าเภอสบปราบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



-๕- 
 
 ซึ่งนายอ าเภอสบปราบ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น เมื่อนายอ าเภอลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ จึงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จะด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
ปลัด อบต. ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือเป็นสร้างหลักในการปฏิบัติงานให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และตามหลักธรรมาภิบาล ในการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีเพ่ือเสริมสร้างหลักการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
องค์กรในด้านการบริการประชาชนให้มีความสุขในการท างานและการบริหารงาน โดย
ก าหนดจัดอบรมฯ ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
ขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๓ การจัดโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ประจ าปี ๒๕๖๒ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ก าหนดจัดอบรมโครงการเกษตรปราดเปรื่องใน 
ปลัด อบต. เรื่องของการเป็นแกนน าในด้านการเกษตร ค้นหาเกษตรกรดีเด่นในด้านต่าง ๆ ที่สามารถ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจในการท าการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืนต่อไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่สนใจและเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ทาง อบต.สบปราบ ได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรมาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการต่อยอดในการด าเนินการตามวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยจะจัด
อบรมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและมาร่วมเป็นก าลังใจ
ให้กบักลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมได้ในวันและเวลาดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 



 
 



 


